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Festa de Momo poderá ser 
suspensa em Guararema
Comerciantes e alguns carnavalescos aguardavam na Sexta feira (26/11), a divulgação oficial do Prefeito José Luiz Eroles Freire (Zé), que poderá cancelar o Carnaval 2022 
em Guararema, por conta da pandemia do coronavírus , portanto os dirigentes de blocos carnavalescos  poderam deixar de apresentar os tradicionais  desfiles e blocos 
carnavalescos. Confira algumas fotos recordações do Carnaval 2020
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José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e 
Professor da Acqua Boya Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br

E MAIS UMA ROTA DA LUZ CONCLUIDA...

 Poucos meses atrás, 
mais precisamente no 
f inal de Julho/2021 
quando, numa confra-
ternização em home-
nagem ao aniversário 
do nosso amigo ciclista 
João Bosco, ocorrida 
no restaurante Bistrô do 
também ciclista e ami-
go Zé Mauro, surgiu a 
idéia de fazer a Rota da 
Luz em Novembro/2021 
em dois dias. Tudo de 
forma empolgada, com 
muita alegria em meio 
à festa improvisada 
de aniversário quan-
do, boa parte dos que 
estavam ali presentes 
abraçaram a causa, 
inclusive o próprio ani-
versariante. A princípio 
a data seria o feriado 
de 02 de Novembro, 
mas como todo bom 
planejamento é impor-
tantíssimo ter uma outra 
alternativa, uma carta 
na manga. Conforme os 
dias foram passando, 
um mês, dois meses, 
a turma de empolgados 
foi diminuindo e até o 
João Bosco, devido 

uma lesão na articula-
ção de um dos ombros, 
abortou o planejamento 
para a viagem. Por fim, 
restamos eu, minha es-
posa Cecília, a Flávia 
e o Márcio Cunha. A 
data passou para 13 
de Novembro a fim de 
aproveitarmos o feria-
do do dia 15 para qual-
quer eventualidade e 
ficou estabelecido que 
faríamos em dois dias 
mesmo, com a primei-

ra perna até Redenção 
da Serra, seguindo até 
Aparecida no dia se-
guinte. Nesse meio tem-
po, o Leandro Gil, ma-
rido da Flávia e grande 
amigo, se prontificou a 
nos acompanhar como 
apoio levando todas as 
bagagens e abasteci-
mento, o que nos aju-
dou imensamente. A 
viagem em si, bem, não 
poderia ter sido melhor. 
Saímos dentro do ho-

rário programado mas 
sem a rigidez e da neu-
rose de pequenos atra-
sos (30 minutos mais 
ou menos). Paramos 
quando tivemos vonta-
de, tiramos fotos, ace-
leramos, conversamos, 
rimos muito, enfim, nos 
divertimos. A hospeda-
gem na Pousada dos 
Pereira foi sensacio-
nal, muito acolhedora 
e é aquela coisa em 

José Marcos - Educador 

EXPEDIENTE

que tudo funciona bem 
quando todos pensam 
positivamente e com o 
mesmo objetivo. Con-
cluir o percurso mais 
uma vez, independen-
te da crença ou da fé 
de cada integrante do 
grupo, mas acreditando 
que tudo daria certo e 
que de uma forma ou de 
outra estávamos sendo 
guiados e protegidos é 
indescritível. Quanto à 
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parte física, todos che-
gamos bem, um mais 
cansado que o outro 
talvez, o que mostra 
a importância de uma 
preparação física míni-
ma para encarar com 
tranquilidade desafios 
dessa natureza. Muito 
grato a todos os compa-
nheiros e que venham 
novos planejamentos e 
outras cicloviagens!

Rota da Luz concluida...
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Plantar o futuro é para o planeta.
É para as futuras gerações. É para ontem.

A SUZANO PLANTA 
O FUTURO COM O 
MATERIAL DE 
FONTE RENOVÁVEL 
PARA COPOS.

Das árvores vêm o Bluecup®Bio, a nossa 

linha de papelcartão para copos e 

embalagens. Uma solução 100% 

brasileira, inovadora, de matéria-prima 

de fontes renováveis e biodegradável.

Vereadores com o Deputado André do Prado na 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Os Vereadores de Gua-
rarema estiveram nesta 
sexta-feira, dia 26 de no-
vembro, na Assembleia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo para a Sessão 
Solene, solicitada pelo 
Deputado André do Pra-
do, com a finalidade de 
outorgar o Colar de Hon-
ra ao Mérito Legislativo à 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil – Regio-
nal SUL 1. Aproveitaram a 
oportunidade para conver-
sar com o Deputado sobre 
as demandas do município. 
Da esquerda para a direita: 
André Augusto de Oliveira 
(Dé), Fernando Campagno-
li Benitez Braga, Vanessa 
Martins, Deputado André 
do Prado, Reinaldo Gaspar, 
José Francisco Beraldo 
Júnior e André Aparecido 
Alves de Araújo
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Escritório Síntese 
Contabilidade 

Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, 

Dep. pessoal, Imposto de Renda, diversos serviços de Es-

critório, e conta com uma equipe excelente de profissionais 

pronta para assessorar a sua Empresa. 

Faça uma visita e conprove! . Rua Barão de Jaceguai, 627 - 

Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200

   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES - Dia em que deverá tomar cuidado com estranhos, novas amizades, vizinhos e 
pessoas que são de sua inteira confiança. Só viaje se for de muita necessidade. Cuide da 
sua saúde e evite excessos.

TOURO - Dia em que fará muitas relações, mas poucas amizades sinceras e leais. Por 
outro lado, é bom ir se precavendo, pois a partir de amanhã, entrará em uma desfavorável 
e difícil fase do ano.

GÊMEOS - Novos planos para sua elevação de cargo e de conhecimentos profissionais 
deverão ser estudados agora. De resto, a influência será ótima na vida amorosa e familiar. 
Tudo tende a melhorar.

CÂNCER - Enormes probabilidades de realizar suas mais antigas esperanças e 
desejos se apresentarão neste dia. Terá também, aumentos de lucros e muito pro-
gresso profissional. Ótimo para o amor.

  LEÃO -Dia um tanto quanto agitado para você. Mas, para que tudo saia a contento, deverá 
tomar uma atitude otimista e inteligente e evitar o nervosismo que de nada adianta. Sucesso 
junto ao sexo oposto e em viagens. Não descuide da saúde.

VIRGEM-  Ótima oportunidade no setor comercial, com probabilidade de lucros. Bom tam-
bém, para assuntos familiares e sentimentais. Sua saúde será bastante boa, o que deverá 
dar-lhe maior disposição ao trabalho.

LIBRA -Dia em que deverá enfrentar alguns obstáculos em seu lar. Mas se usar 
de fato a inteligência conseguirá superá-los com sucesso. Boa fase para adquirir 
a casa própria e para se elevar no campo profissional.

 ESCORPIÃO - Dia em que será notado onde comparecer, sua reputação será 
elevada e seus ideais e ações deverão ser seguidas por pessoas que vivem a sua 
volta. Mas, para que tudo isso aconteça, siga e dependa da sua própria capacidade.

 SAGITÁRIO - O período lhe favorecerá nas investigações, estudos, pesquisas e 
na medicina. Por outro lado, deverá evitar acidentes, negócios arriscados e não crer 
em falsas notícias e boatos maldosos.

CAPRICÓRNIO -- Algumas perturbações passageiras com os filhos estão previstas 
hoje. Aja com calma e autoconfiança, que tudo tende a dar certo. Melhora da saúde e 
das chances gerais, especialmente no trabalho.

PEIXES -Muita disposição, otimismo e compreensão para com os outros. Assim 
estará você neste dia que tem tudo para lhe ser maravilhoso. Mas evite estragar tudo 
isso por causa do ciúme e do orgulho pessoal exagerado.

AQUÁRIO -Muita atividade profissional e êxito nos negócios e novos empreendimen-
tos sociais, estão previstos para você neste dia. Ótimo estado mental o que lhe dará 
mais rapidez ao ter que tomar decisões importantes.

                                       PARA O DIA 28 DE NOVEMBRO 2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 5

Pessoa de
grande
saber
(fig.) 

Ramifi-
cação

tênue dos
nervos 

Ser fantás-
tico como
a Sininho
(Lit. inf.)

(?) musical,
aula do
conser-
vatório

Trabalho
manual 

feito com
agulhas

"'Ver para
(?)", lema
da pessoa

cética

"(?)
nada!":

réplica a 
"Obrigado!"

Lavra 
(a terra)
para o
plantio

Estado do
extremo
ocidental
do Brasil

Grau de
inclinação

de um
terreno  

Ditongo de "faixa"
Balança (?): mede a
situação econômica

de um país 

Orlando Te-
ruz, pintor
Logo (?):
bem perto

Inclusive
Lar de
Adão

(Bíblia)

Unidades
da década
"Três", em
"triângulo"

Cheiro ruim
(bras.)

Triste, em
inglês

Ave
natalina

Apelido de
"Caetano"

Privados
de roupas 
Tecido de
limpeza

Salvador 
Dalí, pintor
Nome da
14ª letra

Rechaçar
Edmilson

Ávila,
repórter

Despencar

Jimmy (?),
ex-presi-
dente EUA

Pessoa de
pouca inte-
ligência
(pop.)

Local de
afixação
de avisos

Curitiba, pelo seu planejamento 
urbano focado no meio

ambienteA da massa
do bolo é homogênea 

Estudante 
de um Ph.D.

Rival do
CRB (fut.)

É executa-
da pela 

companhia
de balé

Dois gostos
reconhe-

cidos pelo
paladar
Diz-se do
pleito ju-

dicial mal-
sucedido 

Componente
para ganhar
na loteria
Ginástica

(?):
emprega

bolas 
e fitas

Negra Li,
cantora
Material

de cercas 

DRC
DOCEEUMAMI

CAUSAPERDIDA

ANTALASD
ÇOFILETE

CARTERNUS
CAIRPERU
LNACAAS

FADAANOST
SORTEATE
SAREDEN

RITMICAOT
ACRERARA

AIDECLIVE
COMERCIAL

 3/sad. 4/anta — fera. 6/carter. 7/repelir.10/doce e umami.
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Novembro Azul: Saúde realiza testagem
rápida do câncer de próstata em Guararema
Podem realizar o teste sanguíneo homens de 40 a 69 anos de forma gratuita nas unidades de saúde do município
A Secretaria Municipal de 
Saúde deu início nesta sema-
na a ação de testagem rápida 
para diagnóstico do câncer 
de próstata nas unidades de 
Saúde de Guararema.
Podem realizar o teste san-
guíneo homens de 40 a 69 
anos de forma gratuita. A 
iniciativa da Secretaria vai 
ocorrer até 30 de novembro 
nas unidades de Saúde do 
município: nas UBSs do Jar-
dim Dulce e Lambari, das 7 
às 16 horas e no Cesap, das 
7 às 15 horas. Para realizar 
o exame, os interessados 
devem comparecer no local 
indicado com documento de 
identidade.
No mesmo sentido, a Pasta 
promoveu nesta sexta-feira 
(26) a mesma ação, desta 
vez com colaboradores da 
Administração Municipal. 
Pela manhã, foram mais de 50 
testes rápidos, necessários 
para diagnosticar alterações 
no sangue. Participaram da 
ação os setores de manu-
tenção civil, sistema viário e 
drenagem, limpeza pública e 
pavimentação.
Além dos exames, também 
foi promovida uma palestra 
de conscientização sobre o 
tema, ministrada pelo enfer-
meiro Ednilson Cordeiro de 
Araujo.
As ações estão sendo de-
sempenhadas em novembro 
por conta do Dia Mundial de 
Combate ao Câncer de Prós-
tata, data que deu origem ao 
movimento Novembro Azul.
“Esse tipo de ação é funda-
mental pois muitos ainda não 

sabem o quão importante é 
ter os estes cuidados”, explica 
a secretária municipal de Saú-
de, Adriana Martins. “Temos 
que ofertar conhecimento 
e chamar atenção de todos 
para a saúde masculina, com 
foco na prevenção”, completa 
a secretária.
Prevenção
Mesmo na ausência de sin-
tomas, homens a partir dos 
40 anos com fatores de risco, 
ou 50 anos sem estes fatores, 
devem ir ao urologista para 
conversar sobre o exame de 
toque retal, que permite ao 

médico avaliar alterações 
da glândula, como endureci-
mento e presença de nódulos 
suspeitos, e sobre o exame de 
sangue PSA (antígeno pros-
tático específico).
Cerca de 20% dos pacien-
tes com câncer de próstata 
são diagnosticados somente 
pela alteração no toque retal. 
Outros exames poderão ser 
solicitados se houver suspeita 
de câncer de próstata, como 
as biópsias, que retiram frag-
mentos da próstata para aná-
lise, guiadas pelo ultrassom 
transretal.

 Fotos: Vitoria Mikaelli
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SILENE  OLIVEIRA
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social 

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano bem vivido. Fazer aniversário é uma dádiva , é 
simplesmente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Aos aniversariantes do mês de novembro (segunda quinzena) 
desejamos que o seu interior alcance a paz, que sua fé nunca se abale, que nunca perca a esperança e que Deus continue abençoando 
imensamente sua vida, mostrando o melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns e muitas felicidades !

João Batista Pieri (17/11)

Olímpio Davi Pereira Mendonça (17/11) Maria Mancilha Morais (18/11)

Rosana Santos (19/11) Leo Mantilla (21/11)Ignêz Rodrigues da Silva (20/11)
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

Silvio Nunes (27/11)

Adriana Franco de Melo (29/11) Lenice Leite (30/11)

Maria Rodrigues da Silva (26/11)

Rafael Mantilla Rissoni (26/11)

Elisabete Gomes de Andrade  (28/11)
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Saúde, sorriso e bem-estar!

Rua 23 de Maio, 398 - Guararema-SP   |   (11)2626-0606   |   (11) 99910-7781   |       @unnaexcelenciaemsaude

A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.

Medicina Odontologia

Unna Estética
Tratamentos exclusivos e modernos, 
com tecnologias avançadas como 
Solon, FotoAge, e muito mais.

Conheça o Clube da Estética:
Um compromisso semanal com 
seu corpo.

O melhor da Odontologia em 
Guararema, contando com:
Clínica Geral
Pediatria
Estética Dental
Odontologia Preventiva
Ortondontia
Implantes Implantes 
Prótese 
Clínica Credenciada

Cardiologia
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Clínico Geral
Dermatologia
Endocrinologia
FisioteFisioterapia/ Acupuntura
Fonoaudiologia
Ginecologia e Obstetrícia
Nutricionista
Ortopedia e Traumologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
PsicologiaPsicologia
Psiquiatria
Urologia

Ultrassom de Mama, de Próstata, Abdomên 
Total, Transvaginal, Obstetrico Simples, 
Obstetrico com Doppler, Morfologico e Pelvico.

Exames de Imagem

Inclusão Social faz parte de ações 
elaboradas pela Vereadora Vanessa Martins
O Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) é um distúrbio do neurode-
senvolvimento caracterizado por 
dificuldades de interação social, 
deficiências verbais e físicas e 
padrões restritos e repetitivos de 
comportamento que costuma se 
desenvolver na infância. A Verea-
dora Vanessa Martins conhece de 
perto a realidade de famílias que 
convivem com o TEA e sensibili-
zou-se por essa causa pois viu as 
dificuldades enfrentadas no dia a 
dia dessas pessoas. 
“Muitas vezes, as dificuldades são 
criadas por falta de conscientiza-
ção das pessoas que fazem parte 
da sociedade, elas não compreen-
dem o que é o autismo e chegam 
a ser ríspidos em relação aos 
familiares e ao portador do TEA, 
por falta dessa compreensão”, diz 
a Vereadora Vanessa. 
Embasada nessas dificuldades 
enfrentadas, a Vereadora Vanes-
sa Martins elaborou o Projeto de 
Lei nº 39/2021 que institui a Se-
mana Municipal de Conscienti-
zação sobre o Autismo que foi 
aprovado por unanimidade de 
votos e hoje está em vigor a Lei 
nº 3432 de 20 de outubro de 2021. 
O propósito da Semana é infor-
mar, orientar e conscientizar a 
população sobre a Síndrome do 

Autismo, a importância do diag-
nóstico precoce, as formas de 
tratamento, os serviços de apoio 
à família e respeito ao cidadão 
autista. Acontecerá, anualmente, 
em toda a primeira semana do 
mês de abril pois é no dia 2 desse 
mês que celebra-se o Dia Mundial 
de Conscientização do Autismo. 
Dando sequência ao trabalho, 
a Vereadora Vanessa também 
apresentou a Indicação nº 
623/2021 onde solicitou a cria-
ção da Carteira de Identificação 
da Pessoa com TEA, baseada 
na Lei Federal nº 13.977/2020, 
denominada “Lei Romeo Mion”, o 
que facilita ainda mais o acesso 
de quem tem TEA aos direitos 
previstos na Lei Berenice Piana 
(nº 12.764, de 27 de dezembro 
de 2012), que instituiu a Política 
Nacional de Proteção dos Direi-
tos da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista.
E, com muita alegria, a Verea-
dora Vanessa Martins esteve, 
no dia 14 de novembro, junto 
com o Prefeito José Luiz Ero-
les Freire (Zé) e o Secretário da 
Assistência Social, Habitação e 
Cidadania, Eduardo Aparecido 
Moreira Franco, na entrega da 
primeira Carteira de Identificação 
da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista de Guararema 
que foi recebida por Davi Pietro 
da Cruz Bustos que compareceu 
acompanhado pela mãe,Valdiva 

da Cruz Bustos. 
“Dona Valdiva nos contou o 
quanto a utilização da carteiri-
nha facilitará o acesso do filho e 

quantas dificuldades já enfrentou 
em lugares públicos pelas pes-
soas não compreenderem que 
seu filho tem o TEA e, em alguns 
momentos, até duvidando. Mas 

agora, com a carteirinha, isso 
não irá mais acontecer. É um 
grande passo para o avanço da 
inclusão social.”, finaliza a Vere-
adora Vanessa Martins.

Foto: Vitoria Mikaelli 
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Globo - 21 H 
Segunda 29/11

UM LUGAR AO SOL
Mateus convence Lara 

a não se aproximar do carro 
de Christian/Renato. Elenice 
mostra o exame de DNA para 
Maria Fernanda. Bárbara e 
Christian/Renato fazem as 
pazes, e Santiago retoma 
a parceria com o genro. 
Rebeca fica desconcertada 
quando Bela lhe diz que Fe-
lipe terminou o namoro por-
que conheceu outra pessoa. 
Ilana aconselha Rebeca a 
não se envolver com Felipe. 
Mercedes pede a Érica que 
não traga mais Luan para 

as sessões de ginástica. 
Christian/Renato discute com 
Elenice. Santiago procura 
Érica depois de saber que 
foi Bárbara quem causou a 
saída da personal trainer. 
Lara avista Ravi.

 
Terça 30/11
Ravi foge de Lara. San-

tiago avisa a Érica que ela 
pode voltar a dar aulas com 
Luan. Na intenção de pro-
curar Ravi, Lara diz para 
Mateus que acompanhará 
Noca para ajudar a avó na 
sua mudança para o Rio. 
Rebeca tem uma sessão 
de terapia com Ana Virgínia. 
Érica aceita a oferta de San-
tiago, que se propõe a con-
seguir uma bolsa de estudos 
para Luan. Lara se recorda 
de Christian ao entrar na 
casa em que morava no Rio. 
Noca consegue emprego na 
cozinha de um restaurante. 
Lara afirma para Geize que 

precisa encontrar Ravi para 
entender o que aconteceu 
na noite em que Christian 
foi morto.

 
Quarta 01/12
Christian/Renato pede a 

Bárbara a caixa com os re-
gistros da infância de Renato. 
Janine incentiva Bárbara 
a escrever sobre a história 
da perda do filho. Teodoro 
alerta Elenice para o risco 
de apresentar Alípio para 
Bárbara. Christian/Renato 
vai com Ravi ao cemitério 
visitar o túmulo de Renato 
e encontra um buquê com 
as flores preferidas de Lara. 
Bárbara se emociona ao ler 
sua história escrita por Jani-
ne e mente para Christian/
Renato, dizendo que é a au-
tora do texto. Lara encontra 
um documento e deduz que 
Christian pode ter ido atrás 
do irmão gêmeo.

 

Quinta 02/12
Lara resolve refazer os 

passos de Christian na noite 
de sua morte para chegar 
até o irmão do ex-namorado. 
Bárbara fica constrangida 
na frente de Janine, quando 
Christian/Renato a surpre-
ende com um convite para 
comemorar o texto que ela 
supostamente escreveu. 
Bárbara e Santiago deixam 
o show de Nicole depois que 
a humorista ironiza a irmã e o 
pai. Nicole é demitida e pede 
desculpas a Bárbara. Túlio 
demite Ravi, mas Christian/
Renato intercede em favor 
do amigo. Túlio percebe a 
proximidade da relação en-
tre Ravi e Christian/Renato. 
Lara e Geize identificam 
Christian e Renato em uma 
foto e concluem que Christian 
encontrou o irmão no dia de 
sua morte.

 sexta 03/12

Globo -19h15 

Resumos dos capítulos das novelas de 29/11 a 04/12
Lara afirma a Noca que 

descobrirá o que realmente 
aconteceu com os irmãos 
gêmeos. Rebeca fica des-
concertada ao saber por Bela 
que Felipe vai se mudar pra 
Paris. Cecília abre um em-
brulho que Felipe deixou para 
Rebeca. Elenice descobre 
que Alípio usa uma torno-
zeleira eletrônica. Cecília se 
embriaga e Bela a leva para 
o hospital. Cecília acusa Re-
beca de ter seduzido Felipe. 
Elenice e Alípio ficam juntos. 
Lara resolve vender quenti-
nha na porta do Engenhão, 
com a esperança de encon-
trar o irmão de Christian. Ravi 
nota que Ruth está com uma 
camisa manchada de sangue 
no punho, exatamente como 
estava a de Túlio ao matar 
um inseto no carro. Ravi 
avisa a Christian/Renato que 
Túlio e Ruth são amantes.

 sabado/04/12

globo- 18H20
Segunda 29/11
Tonico assume para Do-

lores que Zayla é sua amante. 
Guebo e Justina trocam olha-
res. Tonico pede que Dolores 
convide Pilar para jantar. Pe-
dro reúne o apoio financeiro 
dos deputados para a Guerra 
do Paraguai. Com a ajuda de 
Nélio, Lupita liberta Batista, 
que propõe um acordo a 
Lota. Com medo do amor 
que sente por Quinzinho e as 
crianças, Vitória decide deixar 
o Brasil. Zayla chega para o 
jantar com Tonico, Dolores, 
Pilar e Samuel.

 Terça 30/11

Zayla provoca Samuel e 
Pilar. Quinzinho beija Vitória, 
que desiste de partir. Guebo 
convida Justina para sair. 
Pilar revela para Dolores que 
Samuel é irmão de Tonico. 
Olu e Cândida descobrem 
que Zayla é amante de To-
nico. Lota faz insinuações 
sobre Lupita e Borges para 
Batista. Nicolau vê Nino e 
Celestina se beijando. Luísa 
se ressente da união entre 
Pedro e Teresa. Caxias avisa 
a Pedro que foi selada a alian-
ça entre Brasil, Argentina e 
Uruguai contra Solano Lopez.

 

Quarta 01/12

Todos comemoram a 
aliança do Brasil na guerra. 
Pilar aconselha Zayla a não 
se afastar de Cândida e Olu. 
Pedro e Caxias comemoram 
a primeira vitória brasileira 
na guerra. Nicolau confronta 
Celestina sobre Nino. Luísa 
e Teresa se despedem de 
Pedro, e Pilar, Leopoldina e 
Cândida fazem recomenda-
ções a Samuel, Augusto e 
Olu. Gastão e Isabel estão 
a caminho do Brasil. Tonico 
orienta Zayla a se mudar para 
sua casa enquanto estiver 
na guerra. Pedro, Caxias e 
o exército brasileiro partem 
para a guerra.

 

Quinta 02/12

Gastão e Isabel chegam 
ao Brasil, e o conde se res-
sente por não ter sido avisado 
sobre a guerra. Isabel pede 
que Luísa convença Gastão 
a não ir para a guerra. Tonico 
provoca Samuel, que afirma 
a Augusto que o deputa-
do tem algum interesse na 
guerra. Nélio encontra uma 
carta comprometedora para 
Tonico. Justina e Guebo se 
beijam. Leopoldina descobre 
que está grávida. Tonico e 
Pedro conversam sobre o 
assassinato de Ambrósio, e 
Samuel fica mexido.

Sexta 03/12

Samuel disfarça e afirma 
a Tonico que não conhecia 
Ambrósio nem Jorge. Isabel 
pede que Gastão lhe dê um 
filho. Samuel fica aflito ao 
mentir para Pedro. Vitória tem 
a ideia de fazer uma noite só 
de mulheres para salvar o 
cassino. Gastão parte para 
a guerra. Batista questiona 
Lota sobre o pai de Bernar-
dinho. Zayla desconfia da 
proximidade entre Dolores e 
Nélio. Tonico provoca Pedro 
a desobedecer às ordens de 
segurança de Caxias. Pedro 
é sequestrado.

sábado 04/12
Caxias inicia as buscas 

ao Imperador. Pedro ouve 
quando Filinto e Joel con-
versam sobre sua entrega a 
Solano Lopez. Luísa e Teresa 
têm um mau pressentimen-
to. Samuel resgata Pedro. 
Caxias detém Joel, mas Fi-
linto consegue fugir. Samuel 
desconfia do comportamento 
de Tonico. Caxias repreende 
Pedro. Pilar se preocupa com 
a saúde de Irmã Clarice. Toni-
co tira a vida de Joel, e Nino 
se espanta com o deputado. 
Samuel comenta com Olu 
que desconfia de Tonico. Irmã 
Clarice não resiste, e Pilar 
constata que o cólera chegou 
ao Rio de Janeiro. 

Produção : TV Globo

Segunda 29/11

Neco atira contra o carro de Pau-
la e todos se apavoram. Bianca 
tem um pressentimento com o 
pai, e Nedda se preocupa. Gui-
lherme conta a verdade sobre 
Flávia para Neném e Paula. 
Nedda, Betina e Jandira acer-
tam a venda das quentinhas. O 
carro de Paula para de funcio-
nar em cima do trilho de trem, e 

Guilherme repara no trem vindo 
em sua direção. Guilherme diz a 
Flávia que vai entregar o dinhei-
ro a polícia. Paula decide levar 
a falsa comissária para dormir 
em sua casa. Neném pensa 
em Rose. Guilherme comenta 
que Paula e Neném estão tendo 
um caso, e Rose fica abalada. 
Tigrão é ameaçado por Soraia, 
Dênis e Cabeça no primeiro dia 
de aula. Flávia invade a sala de 
Guilherme e exige a mala com 
os dólares.

Terça 30/11
Guilherme conversa com Flá-
via. A professora se surpreende 
com o desempenho de Tigrão. 
Neném pensa em visitar o irmão 
no presídio. Paula fica arrasada 
com o comercial do cosmético 
de Carmem. Odete se enfurece 
ao ver Jandira vendendo quen-

tinhas no seu ponto de trabalho. 
Daniel convence Flávia a se 
entregar e devolver os dólares. 
Betina procura emprego. Neco 
ameaça Flávia, que decide fugir 
com os dólares. Tina não deixa 
Tigrão brigar com Dênis. Daniel 
percebe a fuga de Flávia e alerta 
Guilherme. Marcelo flagra Paula 
e Neném na sala da empresária. 
Guilherme impede Flávia de en-
contrar Neco e Leco.

uarta 01/12
Guilherme não permite que Flá-
via entre na Pulp Fiction e tem 
uma ideia para ajudar a moça. 
Odete obriga Juca a armar contra 
Jandira. Guilherme pede para 
Daniel levar Flávia até a delega-
cia. Tina se irrita quando Tigrão 
ajuda Soraia. Deusa vê uma foto 
de Neném com Rose no colo. Ne-

dda sofre com a prisão de Roni. 
Flávia procura Murilo. Cora ex-
plica como Leco e Neco devem 
surpreender Flávia. Juca elogia 
a quentinha de Jandira, e Odete 
fica furiosa. Tigrão convida Tina 
para sair, mas ela se recusa com 
ciúmes de Soraia. Roni destrata 
Neném ao rever o irmão. 

uinta 02/12
Nedda passa mal com a briga de 
Neném e Roni. Odaílson chama 
Deusa para sair. Celina faz intri-
ga de Rose para Guilherme. Ti-
grão oferece carona para Soraia. 
Jandira se desespera ao saber 
que Roni vai morar com elas 
quando sair da cadeia. Paula e 
Marcelo se beijam. Flávia passa 
a noite com Murilo. Betina treina 
passos de pole dance às escon-
didas. Jandira conversa com o 

ex-marido sobre Roni. Tina faz 
as pazes com Tigrão, e Soraia 
observa os dois. Flávia tem uma 
alucinação na porta da delegacia 
e acaba perdendo os dólares.

Sexta 03/12
Flávia tenta fugir, mas acaba 
presa. Neném decide ajudar 
Flávia. Odete acorda doente, 
e Juca trabalha em seu lugar. 
Soraia provoca Tina durante a 
aula, e Tigrão acha graça. Neném 
visita Flávia na cadeia. Rose se 
oferece para ajudar Joana com o 
seu projeto na clínica de Guilher-
me. Juca distribui as quentinhas 
para pessoas em situação de rua, 
sem que Odete saiba. Rose tenta 
convencer Guilherme a bancar 
o projeto de Joana. Tigrão con-
vida Soraia e Tina para irem à 
sua casa. Cora ameaça Flávia. 
Neném recebe uma mensagem 

de socorro da dançarina e exige 
que Guilherme a tire da cadeia.

sábado 04/12
Guilherme e Neném se desen-
tendem. Cora intimida Flávia. 
Carmem afirma que Paula será 
homenageada na inauguração 
de seu creme. O Oficial de Jus-
tiça chega com o alvará de sol-
tura de Flávia, e Neném leva a 
dançarina para sua casa. Odete 
expulsa Juca de casa. Bianca, 
Tina e Soraia vão juntas para a 
casa de Tigrão. Osvaldo revela 
a Neném o que sente por Nedda. 
Rose ajuda Joana a salvar a vida 
de uma criança. Marcelo conven-
ce Paula a ir à inauguração do 
creme Wollinger. Carmem deci-
de procurar Neném. Neném vê 
Rose e vai ao seu encontro. Um 
carro fecha a moto de Carmem, 
que vai na direção do ex-jogador.

MALHAÇÃO: SONHOS 
Segunda 29/11
MALHAÇÃO: SONHOS

Duca vence a luta e Cobra se 
revolta. Pedro pede a ajuda de 
Nando e sua banda para abrir 
a porta do apartamento de Lo-
bão. Gael cumprimenta Cobra 
pela luta. Lobão coloca sonífero 
na água de Gael. Jade acredita 
que Cobra tenha entregado a 
luta e se recusa a falar com o 

namorado. Heideguer ameaça 
Cobra e exige que o rapaz fuja 
com sua família. Começa a luta 
entre Lobão e Gael, e Karina se 
desespera. Pedro e sua banda 
conseguem arrombar a porta 
e Karina revela a armação de 
Lobão. Gael bebe a água adul-
terada e sofre com o efeito do 
sonífero e dos golpes de Lobão. 
Nando consegue avisar a Bianca 
sobre o plano de Lobão. A polí-
cia chega para prender Lobão, 
que consegue se desvencilhar e 
arma seu golpe final contra Gael.
 
Terça 30/11
Duca defende Gael e acerta 
Lobão, que revida e consegue 
fugir da polícia, com o apoio 

de seus lutadores. Os paramé-
dicos socorrem Gael, que está 
desacordado no ringue. Karina 
se atira em direção ao pai, que 
reage ao ouvir a voz da menina. 
Todos seguem com Gael para 
o hospital. Edgard apoia Cobra, 
que avisa que se afastará por um 
tempo e voltará para buscar sua 
família. Lobão alerta Luiz sobre 
o cerco da polícia e o orienta a 
fugir. Gael se recupera e volta 
para casa. Lucrécia insiste para 
que Jade fique ao lado de Cobra, 
e Edgard revela que o rapaz não 
entregou a luta. Jade surpreende 
Heideguer com Cobra e acusa o 
advogado de corrupção.
 Quarta 01/12
Juvenal ameaça Jade, mas Co-

bra o desarma. Jade consegue 
aplicar um golpe contra Heide-
guer e foge com Cobra usando 
o carro do advogado. Heideguer 
arma uma cena para incriminar 
Cobra e inventa para Lucrécia 
que o rapaz sequestrou Jade. 
Heideguer acusa Cobra de estar 
envolvido no esquema de apos-
tas do campeonato com Lobão e 
mostra para a polícia a gravação 
de uma conversa entre os dois. 
Cobra consegue despistar a po-
lícia. Germano mostra a notícia 
sobre a fuga de Lobão para Nat, 
que reconhece o namorado. Ed-
gard procura Lucrécia, mas se 
surpreende com a presença de 
Heideguer em sua casa. Cobra 
liga para Edgard.

 Quinta 02/12
Edgard consegue disfarçar a 
ligação de Cobra para Heide-
guer e Lucrécia. Gael e Karina 
se preocupam com Cobra. Gael 
anuncia que treinará Karina. To-
dos apoiam Lucrécia, que acre-
dita que Jade foi sequestrada 
por Cobra. Heideguer mostra a 
Duca e Gael um vídeo de Lo-
bão e Cobra sobre o esquema 
de apostas e insinua que a luta 
será cancelada. Edgard convida 
Henrique para voltar à Ribalta. 
Nando sugere que Sol cante uma 
música de Pedro na televisão. 
Juvenal avisa a Heideguer que 
encontrou o carro do advogado. 
Jade e Cobra avistam uma casa 
no meio da mata.

 Sexta 03/12

Cobra e Jade decidem se 
abrigar na casa abando-
nada. Pedro lamenta com 
Karina sobre seu futuro na 
música. Duca afirma a Gael 
que Cobra lutou de verdade. 
Germano desconfia de Lobão 
e questiona Nat sobre seu 
suposto namorado. Quitéria 
se preocupa com seu filho. 
Todos se preparam para ver a 
participação de Sol no progra-
ma Altas Horas. Os capangas 
de Heideguer procuram por 
Jade e Cobra. 
 

Christian/Renato está 
decidido a desmascarar 
Túlio. Josias diz a Lara que 
viu o irmão de Christian no 
estacionamento do aero-
porto, pensando que era o 
ex-colega de trabalho. Ce-
cília fica chocada ao saber 
por Felipe que ele e Rebeca 
se beijaram. Mercedes avi-
sa a Christian/Renato que 
Santiago sofreu um infarto, 
e Bárbara acusa Érica. Bár-
bara fica intrigada ao saber 
que Janine não poderá mais 
frequentar o curso de escrita. 
Christian/Renato inventa 
uma desculpa para sair da 
reunião da Redentor, ao 
descobrir que Anchieta par-
ticiparia do encontro. Túlio 
espera Renato/Christian em 
um restaurante, acompa-
nhado de Anchieta. Bárbara 
perde o celular a caminho da 
casa de Janine e é ajudada 
por Lara.
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Inscrições para eleição do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural de Guararema estão abertas
Produtores rurais interessados deverão efetuar inscrição até 08 de dezembro

A Secretaria Municipal de 
Emprego e Desenvolvimen-
to Econômico de Guararema 
abriu inscrições para as elei-
ções do Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural 
(CMDR).
O conselho é acompanha-
do pelo setor da Agricultura 
e tem como objetivo reunir 
representantes dos diversos 
segmentos agro para levantar 
problemáticas rurais e propor 

soluções para o desenvolvi-
mento do setor no município.
Os produtores rurais interes-
sados deverão efetuar a ins-
crição até 08 de dezembro de 
2021, no horário das 8 horas 
às 11h30 ou das 13 horas às 
16h30, na sede da Secreta-
ria Municipal de Emprego e 
Desenvolvimento Econômi-
co, localizada na rua 19 de 
Setembro, 127 Centro.
O texto integral do Edital SD 

nº 03/2021 encontra-se dispo-
nível no site da Prefeitura Mu-
nicipal de Guararema: www.
guararema.sp.gov.br.
Para mais informações, os 
interessados podem entrar 
em contato pelos telefones 
da Secretaria Municipal de 
Emprego e Desenvolvimen-
to Econômico: 11 4693-1717/ 
11 4693-1432/ 11 4693-5478, 
ou pelo e-mail agricultura@
guararema.sp.gov.br.
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Escritório Síntese Contabilidade 
Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, Dep. pessoal, Imposto de 

Renda, diversos serviços de Escritório, e conta com uma equipe excelente de profis-

sionais pronta para assessorar a sua Empresa, faça uma visita e conprove! . Rua 

Barão de Jaceguai, nº 627- Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200

Vereador André Araujo reivindica serviços de
manutenção nas passarelas do Píer no Pau D’Alho
 Na edição de 13 de Novem-
bro de 2021, publicamos  por 
engano, a foto do vereador 
André (Dé), como sendo An-
dré Aparecido, sendo assim 
republicamos novamente a 
indicação com a foto correta 
do vereador autor da referida 
indicação. 
segue. O vereador André 
Aparecido Alves Araujo, em 
sua indicação de nº 581/2021, 
reivindica ao Exmo.Sr. José 
Luiz Eroles Freire (Zé), Pre-
feito Municipal, nos termos 
regimentais, no sentido de 
ser feito serviços de manu-
tenção nas passarelas do Píer 
existente no Parque Municipal 

Recanto do Américo Pau D’ 
Alho, uma vez que muitas 
madeiras estão quebradas 
ou soltas. Fotos anexas.
O nobre edil solicita também, 
que o local seja interditado até 
que a manutenção ora solici-
tada seja realizada.
Em sua justificativa o verea-
dor André Aparecido Alves, 
alega que o 
 Parque Municipal Recanto do 
Américo Pau D’ Alho, localiza-
do na Rua Coronel Ramalho, 
é um dos maiores  cartões 
de visita de nossa Cidade, 
recebendo, diariamente, um 
grande número de pessoas 
que vem passar suas horas 
de lazer em um local próximo 

“Erramos”

à natureza, contemplando o 
Rio Paraíba do sul.
Comenta ainda o vereador 
André Araujo, que algumas 
madeiras existentes nas pas-
sarelas do píer sobre o men-
cionado Rio estão quebradas 
e algumas até com os pregos 

saindo, o que, além de cau-
sar uma péssima impressão 
visual, também coloca em 
risco a integridade física dos 
visitantes, uma vez que o local 
recebe muitos idosos e crianças 
que podem tropeçar e cair.
Ressalta ainda que no local foi 

colocada uma sinalização com 
cones para evitar que as pessoas 
fiquem trafegando por lá, porém, 
não tem sido suficiente, assim, a 
necessidade de que aquela parte 
do píer seja interditada
Por tais motivos, visando a 

segurança e tranquilidade dos 
nossos munícipes e de todos os 
visitantes de nossa Cidade, este 
Vereador espera para breve o 
pronto atendimento da presente 
e justa Indicação de nº 581/2021
Autor Vereador André Aparecido 
Alves Araujo

Vereador André Aparecido Alves Araujo
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O melhor IOEB do Alto Tietê
e da Grande São Paulo

Investindo na Educação
pra cidade decolar
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Guararema conquistou a nota 5,7 

no  Índice de Oportunidades da 

Educação Brasileira (IOEB), 

a mesma nota alcançada pelo 

Estado de São Paulo e acima 

do patamar nacional (índice de 5,0).

A cidade também foi destaque regional no IDEB (Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica), com a nota 
7,2, no Ensino Fundamental da Rede Municipal – 
anos iniciais, o que garante o primeiro lugar no 
ranking do Alto Tietê e do Vale do Paraíba e o 
segundo em toda a Grande São Paulo.


