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Guararema decreta proibição de eventos
e festas durante período de Carnaval
Fiscalização inicia processo para informar comerciantes e população
Considerando o aumento nos ca-
sos de Covid-19 em decorrência 
das variantes, a Prefeitura Mu-
nicipal de Guararema decretou 
a proibição da realização de 
eventos, festas e afins durante 
o período de Carnaval, tanto 
em áreas públicas quanto em 
particulares.
O objetivo do Decreto nº 4152, 
de 4 de fevereiro, é evitar aglo-
meração de pessoas e, conse-
quentemente, a disseminação 
da Covid-19 e de outras doenças 
transmissíveis, como a causada 
pelo vírus Influenza (H3N2). O 
descumprimento do decreto – 
que é válido entre 24 de feverei-
ro e 1º de março - pode causar 
multa de até R$ 1.647,40, (20 
Unidades Fiscais do Municí-
pio), sendo aplicada em dobro 
na reincidência.
Para que comerciantes e po-
pulação estejam cientes do 
decreto antes do período de 
Carnaval, a Administração Mu-
nicipal realizará um trabalho de 

informação e conscientização 
sobre o dispositivo legal. Para 
isso, o setor de Fiscalização da 
Prefeitura de Guararema iniciará 
nesta semana contato com co-
merciantes da cidade – donos de 
bares, restaurantes, hotéis, ente 
outros – explicando os detalhes e 
os motivos da ação. Além disso, 
os canais de comunicação da 
Prefeitura de Guararema, como 
redes sociais e o site, também 
serão utilizados para informar a 
todos sobre a proibição de even-
tos e festas que gerem aglomera-
ções durante o Carnaval.
“Comerciantes e donos de esta-
belecimentos poderão realizar 
ações de carnaval desde que 
respeitadas o limite de pessoas 
expresso no alvará de funcio-
namento, dessa forma, temos 
o controle de que os ambientes 
não estarão com aglomeração 
de pessoas”, explica o diretor 
de Serviços Públicos e Trânsito, 
Henrique da Silva Benitez.
O setor de Fiscalização da Pre-

feitura de Guararema será o res-
ponsável em monitorar possíveis 
aglomerações durante o período.
No mesmo sentido da decisão 
anunciada nesta semana, a Pre-
feitura de Guararema cancelou, 
no final do ano passado, a reali-
zação do Carnaval e os desfiles 
dos blocos de rua, também para 
reduzir a transmissão do vírus, 
assim como o evento Cidade 
Natal, cancelado em 2021.
“Estamos tomando diversas de-
cisões no mesmo sentido. Em 
Guararema eventos públicos que 
gerem aglomerações não foram 
realizados e, além disso, esta-
mos intensificando ações para 
que as atividades particulares 
não resultem em aglomeração 
de pessoas”, explica o prefeito 
Zé. “Intensificando o trabalho de 
informação, conscientização e 
fiscalização, esperamos ter um 
Carnaval sem grandes festas e 
eventos, para que consigamos 
reduzir os indicadores de casos 
da Covid-19”, completa. 

Guararema: Neste sábado (19) SuperDia de Vacinação
Infantil com aplicação de segunda  dose contra a Covid-19
As 600 crianças de 6 a 11 vacinadas em 29 de janeiro receberão o complemento da vacina
Para aplicação da 2ª dose 
nas crianças que foram imu-
nizadas na primeira edição da 
ação especial, a Secretaria 
Municipal de Saúde promove 
neste sábado (19) mais um 
SuperDia de Vacinação In-
fantil Contra a Covid-19.
O foco será a aplicação da 
segunda dose das 600 crian-
ças de 6 a 11 anos vacinadas 
no dia 29 de janeiro. Nesta 
oportunidade, não será ne-
cessário realizar o cadastro, 
basta comparecer em uma 
das unidades de vacinação 
no mesmo horário que tomou 
a 1ª dose.
Como de costume, a ação vai 
ocorrer na Unidade Noguei-
ra das 9 às 15 horas, e nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) do Jardim Dulce e Lam-

bari, das 9 às 14 horas.
De acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, com o 
retorno das aulas na Rede 
Municipal de Ensino – assim 
como nas esferas de Educa-
ção –, a vacinação das crian-
ças em idade escolar ganhou 
ainda mais importância, para 
que haja mais segurança no 
ambiente escolar.
“Hoje a população de Guara-
rema já entendeu importância 
de completar o ciclo de va-
cinação, mas mesmo assim 
vale reforçar que a segunda 
dose é fundamental para ga-
rantir a eficácia e proteção da 
vacina”, explica a secretária 
municipal de Saúde, Adriana 
Martins. “Esperamos aplicar 
a segunda dose em todas as 
600 crianças que nós imu-

nizamos em 29 de janeiro”, 
completou.
Com o início da vacinação 
infantil, Guararema atingiu 
índices satisfatórios relacio-
nados à vacinação contra a 
Covid-19. Com um total de 
67.907 doses aplicadas até 
esta terça-feira (15), o mu-
nicípio alcançou a marca de 
97,5% da população vacinada 
com a primeira dose, 87,8% 
com a segunda dose, mais 
de 42% com a terceira dose, 
e 859 com dose única.
Vale ressaltar que esse in-
dicador, desde o início leva 
em consideração o número 
total da população, estimada 
pelo Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), 
de 30.136.

Foto:Divulgação 



Jornal Gazeta de Guararema, 19  de Fevereiro  de 20222

EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e  e  F i t n e s s  >  >  >

José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e 
Professor da Acqua Boya Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br

José Marcos - Educador 

   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES -Seu forte magnetismo pessoal hoje, deverá atrair a simpatia alheia, o que lhe trará 
muitos benefícios. Novas e duradouras amizades, também estão previstas. Êxito em todos 
os meios de comunicação. Durante o período poderá ocorrer decepções no plano amoroso. 
Aproveite o dia para os estudos de modo geral.

TOURO -Excelente aspecto astral para iniciar negócios e empreendimentos de vulto e para 
tratar de questões jurídicas que estão em pendência. Positivo a vida religiosa. Boas notícias. 
Vá se preparando para um encontro amoroso. Você está com uma sorte incrível, portanto, 
valerá a pena acreditar mais nas oportunidades que pintarem.

GÊMEOS - Momento em que, se usar sua notável inteligência, conseguirá solucionar os 
mais difíceis problemas, tanto financeiros, como profissionais e sociais. Vida romântica 
cheia de felicidade, ternura e compreensão.

CÂNCER  - O período reflete melhores chances no trabalho e você será bem suce-
dido ao solicitar favores. Excelente saúde. Controle mais os seus impulsos e tenha 
sempre em mente que as outras pessoas também podem ter a sua razão.

  LEÃO -- Dia indicado para resolver questões financeiras e profissionais às mudanças de 
residência ou trabalho, e para elevar seu crédito ainda mais. Cuide de sua saúde, e evite pre-
cipitações. Quanto mais exigente você for com o mundo e com as pessoas com quem você 
se relaciona, mais amarga poderá ser a sua derrota.

                                       PARA O DIA 20 de Fevereiro de 2022

VIRGEM-Devido ao bom aspecto de Mercúrio em seu horóscopo hoje, poderá progredir 
bastante, profissional e socialmente. Lucrará no comércio de livros e material de ensino, de 
um modo geral. Êxito romântico e paz familiar.

LIBRA -- Se ainda não têm a sua casa própria, saiba que esta é a fase mais fa-
vorável para consegui-la. Aproveite. Por outro lado, terá sucesso no comércio, na 
indústria e nos negócios relacionados com terras. Dificuldades familiares.

 ESCORPIÃO -Hoje é um dia que terá, certamente, algumas perturbações. Inclusive 
o cônjuge estará descontente com você. Tome cuidado se realizar negócios e se 
lidar com fogo e eletricidade. Amanhã será um dia melhor. A posição da lua também 
reflete a sua necessidade de sentir-se mais seguro, com mais confiança em si mesmo.

 SAGITÁRIO -Pessoas benquistas socialmente, muito deverão contribuir para a 
sua elevação geral neste dia. Contudo, não se mostre demasiadamente orgulhoso 
e dê mais atenção às pessoas queridas. Procure se destacar na vida social, sendo 
mais habilidoso no trato com as pessoas.

CAPRICÓRNIO - Desde as primeiras horas do dia, procure evitar atritos com pessoas 
de temperamento forte. Mais compreensão e inteligência para aproveitar dos benefícios 
deste dia. Este é um bom período do ano para você. Sucesso nas questões financeiras, 
nos jogos e loterias.

AQUÁRIO -Notícias e novidades do seu interesse devem ser esperadas para o perí-
odo desta tarde. Dia favorável em questões de dinheiro, inventário ou herança. Bons 
lucros através de parentes ou propriedades agrícolas. Confie mais na pessoa amada 
e terá vantagens com isso.

0 a 100 em 5 segundos

Não, não é um método ou 
ideia de treino revolucio-
nário para deixar ninguém 
ultra rápido em qualquer 
esporte impulsionado so-
mente com a força dos 
próprios músculos. Tão 
pouco é estimular alguém 
a testar os limites do motor 
do possante. Trata-se ba-
sicamente da importância 
de manter o organismo e 
o corpo de forma geral, mi-
nimamente condicionado 
e preparado para sair da 
inércia para uma ação leve 

ou intensa, programada ou 
não, abrupta ou suave sem 
risco de sofrer traumas vas-
culares e cardíacos. Por 
mais banal que possa pa-
recer essas situações es-
tão presentes todos os dias 
em nossas vidas na rotina 
da maioria das pessoas. O 
estresse sobre todo o apa-
relho cardiovascular e res-
piratório pode ser causado 
por sobrecarga emocional 
e psicológica e por esfor-
ços físicos agudos. Infeliz-
mente, em alguns casos 
essa percepção acontece 
tarde demais, resultando 
em infartos e AVCs que po-
deriam ser evitados com 
um mínimo de atenção com 
a saúde. Mas não para por 
aí. A atividade física regular 

também melhora e muito o 
desempenho sexual. Não 
vou entrar no mérito do 
uso de esteroides que e 
outros recursos absurdos 
que interferem na ques-
tão porque não é o ponto 
no momento e isso não é 
saúde. Mas, fundamental 
para ter uma vida saudá-
vel, praticar atividade física 
também contribui para me-
lhorar a qualidade das rela-
ções sexuais, aumentando 
a resistência, melhorando 
o fluxo sanguíneo, além de 
contribuir para combater a 
disfunção erétil e até mes-
mo prolongar a ejaculação 
precoce.  De acordo com 
uma pesquisa publicada no 
Urology Journal, homens 
que fazem exercício com 

regularidade conseguem 
manter a relação sexual 
por mais tempo, cerca de 
cinco minutos a mais, se 
comparados a homens 
sedentários. Além disso, 
sexo é uma atividade fí-
sica que pode ser mode-
rada a intensa com gasto 
energético considerável. 
Independentemente das 
calorias gastas, tanto ho-
mens quanto mulheres tem 
grande alteração no ritmo 
cardíaco e respiratório du-

rante a relação sexual e, 
caso não estejam minima-
mente condicionados, um 
esforço empolgado a mais 
pode transformar o prazer 
em problema. A ejaculação 
precoce; problema que afe-
ta cerca de 21% a 33% da 
população masculina em 
idade sexual, é mais fre-
qüente em homens com 
estilo de vida sedentário. Já 
o risco de disfunção erétil 
pode ser reduzido em até 
70% para homens que pra-
ticam exercício físico diaria-
mente. A atividade aeróbica 
por exemplo, não só melho-
ra o fluxo sanguíneo, mas 
também aumenta conside-
ravelmente a resistência, 

Peixe- Todo cuidado será pouco, neste dia. Tome cuidado com o fogo, com a eletricidade 
e com o excesso de velocidade, ao dirigir veículos, e não confie demais em pessoas que 
não conhece. Cuide da sua saúde e da moral.

garantindo assim mais fô-
lego e melhor controle dos 
batimentos cardíacos du-
rante a relação sexual, bem 
como contribui para maior 
duração do ato. Além des-
tas vantagens, ao praticar 
exercícios físicos, as pes-
soas liberam os mesmos 
hormônios que são descar-
regados durante a relação 
sexual, como endorfina e 
dopamina; responsáveis 
pela sensação de prazer 
e felicidade no organismo. 
Portanto, esse estado de 
bem-estar e satisfação me-
lhora diretamente a autoes-
tima, fator importante para 
o aumento da libido.



Jornal Gazeta de Guararema,  19 de Fevereiro  de 2022 3

GUARAREMA 
NÃO TERÁ 
CARNAVAL 
ESTE ANO

O BLOCO DA PRUDÊNCIA
MANDOU AVISAR:

CONSIDERANDO A PANDEMIA DA COVID-19  E PENSANDO NO BEM-ESTAR, 

SAÚDE E PROTEÇÃO DE TODOS, A PREFEITURA DE GUARAREMA 

CANCELOU TODAS AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL EM 2022: 

EM LOCAIS PÚBLICOS E PRIVADOS (COMO BARES, RESTAURANTES E 
PROPRIEDADES PARTICULARES).

ESTAREMOS JUNTOS, NOVAMENTE, EM UM MOMENTO MAIS SEGURO.

ATÉ LÁ, LEMBRE-SE: SEGUIR OS CUIDADOS PARA COMBATER O 
CORONAVÍRUS É O QUE PERMITIRÁ QUE A FOLIA VOLTE ÀS RUAS.
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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

Obra de revitalização do Pau D’Alho tem início em Guararema
Empresa contratada pela Prefeitura de Guararema deu início no dia  07/02 às obras de melhorias do espaço
Um dos principais pontos tu-
rísticos de Guararema está 
em obras desde a sema-
na passada. O Recanto do 
Américo, conhecido como 
Pau D’Alho, está passando 
por serviços de manutenção 
desde 7 de fevereiro, com o 
intuito de melhorar as condi-
ções aos munícipes e turistas 
que visitam o espaço.
Com prazo de 30 dias para 
a conclusão, estão sendo 
realizados serviços de troca 
do madeiramento danificado, 
reforço nas estruturas, trata-
mento cupinicida, fugicida e 
acabamento em verniz do 
madeiramento.
“O Pau D’Alho é um dos 
pontos mais movimentados 
de Guararema, sabemos da 
importância dele para nossa 
cidade e quantos postos de 
trabalho são gerados a partir 
de um ponto tão bonito quanto 
este. Por isso, a necessida-
de da constante manutenção 
deste ponto, que é um dos 
cartões postais de Guara-
rema”, explica o prefeito Zé. 
“Esses serviços vão melhorar 

a qualidade do espaço tanto 
para os turísticas quanto para 
os guararemenses que usam 
esse espaço diariamente”, 
completa.
Às margens do Rio Paraíba 
do Sul, o Pau D’Alho é um 
dos mais belos e procurados 
pontos turísticos da cidade. 
Pode-se dizer que é o cartão-
-postal de Guararema, pois 
ali se encontra um exemplar 
bicentenário da árvore que dá 
nome à cidade: Guararema 
(do tupi guarani: pau d’alho) 
designa uma espécie que 
exala forte odor de alho.
Melhorias no Pau D’Alho
Os serviços de manutenção 
no Pau D’Alho são constan-
tes. Em 2018, por exemplo, a 
Prefeitura de Guararema rea-
lizou obras de reforma do ma-
deiramento do espaço. Nesta 
oportunidade, o recurso foi 
destinado pela Secretaria de 
Turismo do Estado, já que o 
município passou a receber 
com o reconhecimento como 
Município de Interesse Turísti-
co (MIT), desde maio de 2017.

fotos: Tiago Morais
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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

Prefeitura de Guararema entrega mais de 80 títulos 
de posse para famílias de núcleos habitacionais
Moradores dos núcleos Dona Anísia, Recanto do Convento e Ricardo Ramires tiveram seus imóveis regularizados

A Prefeitura de Guararema en-
tregou na manhã do dia 18/02, 
títulos de posse para mais de 80 
famílias dos núcleos habitacio-
nais Dona Anísia, Recanto do 
Convento e Ricardo Ramires.

A cerimônia de entrega foi reali-
zada no Centro do Idoso e con-
tou com a presença do prefeito 
Zé, do deputado estadual André 
do Prado, do vice-prefeito Odva-
ne Rodrigues, do presidente da 
Câmara de vereadores, Irineu 
Cláudio Leite, do secretário de 
Assistência Social, Habitação e 
Cidadania, Eduardo Moreira e do 
secretário de Governo, Tecnolo-
gia e Sustentabilidade, Eduardo 
Maia. Devido ao seu trabalho em 
Brasília sobre o tema, o deputa-
do federal Marcio Alvino também 
foi diversas vezes citado e cum-
primentado pelas autoridades 
presentes.

As famílias contempladas esti-
veram no local e receberam o 
documento que dá segurança 
jurídica sob seus imóveis.
“O documento que vocês estão 

recebendo hoje é muito mais que 
um papel: é a certeza jurídica 
que a casa de vocês está regu-
larizada, é a certeza que vocês 
vão poder morar sem preocu-
pações, é a certeza de que, no 
futuro, vocês vão poder passar 
esse imóvel para seus filhos; isso 
não tem preço!”, disse o depu-
tado estadual André do Prado.

Com o objetivo de dar andamen-
to ao processo de regularização 
fundiária destes lotes a Prefeitura 
de Guararema promoveu, em ju-
nho de 2021, uma nova fase de 
coleta de documentação junto 
aos proprietários dos imóveis.

Para dar mais celeridade ao 
processo, em parceria com o 
governo do Estado de São Paulo, 
por meio do programa Cidade 
Legal, a Secretaria Municipal de 
Assistência Social realizou muti-
rões de regularização fundiária 
nos bairros.
“Este é um trabalho de todos nós: 
dos deputados que nos auxiliam 
a ingressar e estarmos aptos à 
programas estaduais e federais, 

do nosso secretário Eduardo 
Moreira, do nosso vice-prefei-
to Odvane, enfim de todos que 
conseguiram esse feito”, disse o 
prefeito Zé. “Tínhamos o compro-
misso de entregar esses títulos 
de posse e, nesta manhã esta-
mos cumprindo o que promete-
mos. Fico muito feliz com mais 
esse avanço em Guararema”, 
completou.

Com o título de posse do imó-
vel, o cidadão pode viabilizar, por 
exemplo, a sua comercialização. 
Além disso, o documento facilita 
a contratação de empréstimo por 
meio de uma instituição financei-
ra, já que a posse de uma pro-
priedade legalmente constituída 
pode ser um requisito básico 
nesse tipo de operação.

fotos: Tiago Morais
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Colunista Social 
SILENE  OLIVEIRA

Existem muitas maneiras de viajar. Alguns gostam da cidade, outros da natureza, alguns gostam de visitar museus e catedrais, outros de esportes radicais. 
Em uma viagem podemos buscar relaxamento e esquecer de todo o estresse do dia a dia ou, pelo contrário ir atrás da adrenalina. Não importa quais sejam 
as preferências, todos gostam de viajar de vez em quando. Mudar de cenário e vivenciar um ambiente diferente é uma atividade prazerosa que oxigena 
a alma e renova as energias. Confira algumas  viagens que marcaram e que ficaram guardadas em lugar especial no coração dessas pessoas (foto).

Salvador- BA, terra da alegria e da magia, dos sabores api-
mentados e excêntricos, das festas, da mistura de costumes 
e raças, povo hospitaleiro, lindas praias. Por isso e muito 
mais que Cris, Éder Cândido e Carlos Profeta escolheram 
seu roteiro. E claro, não poderiam deixar de registrar o Farol 
da Barra, um dos pontos turísticos mais visitados.

O casal Andressa e Artur Júnior, escolheram Maceió - AL 
como destino. Com  jeitinho de cidade do interior e ritmo 
menos acelerado, esse é um dos seus grandes charmes. 
Além das belezas naturais, oferece restaurantes de boa 
qualidade, bons hotéis e diversidade de passeios. O casal 
foi conhecer e apreciar a praia do Gunga, considerada uma 
das mais bonitas do Brasil.

Essa turma animada combinaram e foram passar as férias no Parque Aquático de águas 
quentes da cidade de Olímpia - SP. Com certeza se divertiram a valer pois o Parque oferece 
várias atrações. Da esquerda para a direita: Isabelle, Demétrius, Fernando, Thiago, Luiz, 
Tina, Grazy, Rosângela, Thalita, Irineu e Aysha.

A Chapada dos Veadeiros - GO, foi o destino escolhido por Elisa Eroles, que em busca do 
contato intenso com a natureza, aproveitou para fazer boas trilhas, deliciosos banhos de 
cachoeira e presenciar o espetacular pôr do sol que presenteia os viajantes. A Chapada 
dos Viadeiros é  apaixonante, um lugar para curtir sem pressa e onde a troca de energia 
é sempre bem vinda!

O Jardim Botânico de Curitiba - PR, é um dos maiores cartões 
postais da cidade, construído na intenção de reapresentar os 
padrões paisagísticos da França. O principal ponto do Jardim 
Botânico é a estufa de vidro inspirada em um palácio de cristal 
na Inglaterra do século XIX, projetada pelo arquiteto Abrão 
Assad. Mara Castrezana não poderia deixar esse passeio 
fora do roteiro e aproveitou ao máximo desse paraíso.
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

Maria José e Nilton foram apreciar a vista espetacular das Cataratas do Iguaçu - PR, uma 
das paisagens mais belas do mundo. Visitar as Cataratas do Iguaçu é algo inexplicável e 
com certeza o casal ficou encantado.

O casal Cristhian e Angélica Paglia levaram o filho Alexandre para curtir uma das principais 
atrações turística do mundo. A Disney mexe com o imaginação das pessoas, traz sensações 
variadas e remete a lembranças. É lá que os famosos personagens dos desenhos anima-
dos (Mickey, Pateta e o Pluto, Cinderela e a Pequena Sereia) serão encontrados, além de 
muitas outras atrações de tirar o fôlego e levar a outra atmosfera. Claro que não foi só o 
filhão que aproveitou!

Gustavo, Yasmim, Gisele e Lucimara foram passear e apreciar a variedade de atrativos 
turísticos que a cidade de Poços de Caldas - MG oferece. As lindas praças e jardins, doces e 
queijos, banhos em águas termais, mirantes, rampas para vôos de “paraglider”, cachoeiras, 
teleférico e a hospitalidade do povo mineiro.

A pequena cidade de Gramado - RS, é um refúgio pitoresco e verdejante que abriga algu-
mas surpresas encantadoras. Depois de se divertirem bastante, Cristina Marfil e sua filha 
Gabriela curtiram também a decoração do hotel onde se hospedaram.
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CAÇA-PALAVRA
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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 O Y A M D E F T F N D C R I T E R I O T N
 Ã T L F I T T E T D H I F N S T E R E I O
 Ç M B N S B C R O D A T U P M O C N M S Ã
 A F U T T H C H I G H R G R L A O M E O Ç
 R H N M O M H D E S T A Q U E L R B E T A
 O D S S R I T C N E N S O N G D D D T N Z
 C I M E C R A A R E M A C S E S A Y F E I
 E N L Y I T R I R N S E A L A I Ç O T M N
 D L E T D E S G A S T E F T R O Õ T G O A
 L E P L A T B L L N R L A I E A E N E M G
 T B A L S O T O F N T D R T E E S E C M R
 Y I P H T S D O O F D E N B H L F V S G O
 R C R E A F N E R I A R I E D A L E G M A
 C E L U L A R N O M M O T I T F D N M T I

Memórias organizadas
Admirar FOTOS antigas e relembrar os MOMENTOS vividos é um ótimo passa-
tempo, não é mesmo? Porém, com a praticidade da tecnologia, torna-se cada 
vez mais comum tirar centenas de fotos e mantê-las bagunçadas no CELULAR 
e na CÂMERA digital. Nesse caso, vale descartar as imagens DISTORCIDAS e 
aquelas das quais não gostou para liberar espaço 
no dispositivo e facilitar a busca depois. Em se-
guida, compartilhe os arquivos na nuvem ou bai-
xe no COMPUTADOR e adote um CRITÉRIO para 
a ORGANIZAÇÃO em pastas, como por DATA ou 
EVENTO. Recomenda-se, também, fazer ÁLBUNS 
físicos para acontecimentos de DESTAQUE: formatu-
ra, casamento, nascimento do filho e festas de aniver-
sário, por exemplo. Como o PAPEL está sujeito às con-
dições do tempo, recomenda-se guardar essas RECOR-
DAÇÕES físicas em sacos plásticos zip ou caixas bem 
fechadas, evitando, também, o DESGASTE e a ação de 
traças. Outra ideia é deixar essas memórias à vista na 
DECORAÇÃO da casa, como em porta-retratos, móbi-
les, varais e na porta da GELADEIRA, com ímãs.

Solução
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

CON
COMPACTADO

ANUALEOV
TNTUNCLE
RIACHOOL

VOSSORBA
LETABDARS
DTRIAGEM

FERIASEFE
GELPIOEX
ABSAFARI
SETORSEC
TLSAVANA

BODEDEDNA

SENHORIOS

Armas da
mula

Estado na-
tal de Ca-
cá Diegues

(sigla)

Interjeição
de des-
dém ou

assombro

Olga Ver-
derese, 

enfermeira
brasileira

Explosivo
insensível
ao choque

(sigla)
Cidade do 
RS frontei-
riça com
o Uruguai

Em alta 
velocida-
de; a toda

Consulta po-
pular como
a de 2005,
no Brasil

Sinal
gráfico de

"balão"

"(?) gratia 
artis": a ar-
te pela ar-
te (latim)

Não dar
um (?):

ficar
calado

Membro
de animal

voador

Expedição 
ou ex-

cursão de
caça

Depres-
são; aba-
timento
(bras.)

Bioma cha-
mado de
cerrado,
no Brasil

Música de 
Raul Sei-
xas, do ál-
bum "Gita"

Exame pa-
ra se des-
cobrir pa-
ternidade

Donos; 
proprietá-

rios

Tio, em
inglês

"Stallone
(?)", filme

Unido em
um bloco
 Que dura
um ano

Opositor do
capitalista

Atitude do 
consumi-
dor consciente, pre-
vine a inadimplência

Fraude;
logro

Narrativas televisivas
como "A Usurpadora"
e "Maria

do Bairro"

Cantor que possui o
timbre de voz mais

agudo, tal como
Luciano Pavarotti 

Rio
pequeno
Pronome 

possessivo

(?) Lestran
ge, bruxa 
do filme
"Animais

Fantásticos:
os Crimes
de Grin-
delwald"

Descanso 
do trabalho
Cosmético
que fixa e
dá brilho 

aos cabelos
(?) primá-
rio: engloba
agricultu-
ra, pecuária
e extrati-

vismo

Secante
(símbolo)

Enxergar

Seleção;
peneira

Revoltoso;
indomável

Pronúncia
da letra F
Imposto

de crédito

 3/ars. 4/leta. 5/uncle. 9/referendo.

COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA 
D O Z E  –  C P A / M - 1 2  T E M  N O V O  C O M A N D A N T E .
No dia 15/02, o Coronel PM Wag-
ner Giurni Gomes assumiu o Co-
mando de Policiamento de Área 
Metropolitana Doze. O Coronel 
PM Giurni ingressou na Polícia 
Militar de São Paulo em 30 de 
Setembro de 1988, atuando em 
diversas unidades operacionais 
e administrativas. Em sua forma-
ção policialmilitar possui diversos 
cursos, com destaque para os de 
Polícia Montada, Distúrbio Civil, 
Curso de Bombeiros, Técnicas 
de Ensino, Salvamento Terrestre, 
Recursos Humanos, Mestrado e 
Doutorado em Ciências Policiais 
de Segurança e Ordem Pública. 
Além disso, é bacharel em Direi-
to pela Universidade Cruzeiro 
do Sul e engenheiro civil pela 
Universidade de Guarulhos.

Artista usa poesia para falar sobre racismo, preconceito, xenofobia e direitos humanos
O escritor Róbinson da Silva 
lançou neste mês de fevereiro o 
livro “Frutificar Vida”, pela editora 
Haikai. Sem lançamento presen-
cial, devido ao agravamento da 
pandemia, o livro é a primeira re-
alização do economista e caipira 
no mundo literário. No seu livro, 
de 174 páginas, o autor reuniu 
97 poesias.
 
Na obra o escritor manifesta, 
como chamou, os estilhaços de 
emoções e impressões que teve 
em sua vida, iniciada em 30 de 
agosto de 1960, em Porto Alegre, 
no Rio Grande do Sul. Mas foi em 
Belford Roxo, no Estado do Rio 
de Janeiro, onde viveu, a partir 
1961, por mais de 40 anos, que 
brotou a sua veia poética. Há vin-
te anos, Róbinson da Silva vive 
no estado de São Paulo, onde 
morou por dez anos na capital 
e atualmente vive no interior do 
estado paulista, na cidade de 
Guararema. 

Na roça, como sempre sonhou.
 
“Apresento minhas poesias orga-
nizadas por décadas, buscando 
obter uma linha lógica da minha 
vida, assim como observar as 
mudanças em meus pensamen-
tos, em minhas crenças, verda-
des e inspirações”, declara o 
poeta.
 
As poesias do autor Róbinson 
ampliam o entendimento sobre 
as questões sociais, racismos, 
preconceitos, xenofobia e di-
reitos humanos. “O meu livro é 
minha vida numa linha tempo-
ral poética. Um espelho no qual 
me redescubro, relendo o meu 
passado com um olhar presente, 
construindo o meu futuro a par-
tir do sonho e da luta de que é 
possível se construir um mundo 
mais HUMANO”, pondera Róbin-
son da Silva sobre a inspiração 
para o livro.
 

O autor destaca que foi de gran-
de importância a parceria com a 
Editora Haikai para a realização 
do seu sonho em publicar o li-
vro. A obra apresenta poesias 
que oferecem ao leitor beleza e 
encantamento, tão necessários 
nesses tempos estranhos e di-
fíceis que vivemos.
 
Alma
 
É na alma que habito
A alma é o meu SER.
 
Na alma me revelo em preto e 
branco
Sem retoques ou maquiagem, 
sem qualquer cor
Na alma me encontro nu, só!
Com o peito aberto comovido
Que se abre como uma flor.
 
Se não alcançam minha alma
Tangenciam o meu SER
Não sabem quem eu sou.
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Equipes médicas da Uninove completam duas semanas 
atuando nas unidades de Saúde de Guararema
Grupos de trabalho estão desempenhando atividades na Santa Casa e no Centro de Atenção Psicossocial

No dia 15/02, completam-se 
duas semanas desde que as 
equipes de medicina da Univer-
sidade Nove de Julho (Uninove) 
estão atuando na Santa Casa 
de Guararema e do Centro de 
Atenção Psicossocial (Caps).
Com o intuito de contribuir na 
formação desses profissionais, 
aumentar a capacidade e po-
tencializar os atendimentos nas 
unidades, a iniciativa é referência 
e modelo em várias cidades do 
Brasil e, agora, virou uma reali-
dade em Guararema.
Este é um projeto-piloto para 
a implantação de residências 
médicas no Hospital Municipal, 
que está em obras e deve ser 
inaugurado neste ano.

A partir do incremento dos no-
vos médicos da Universidade, 
a iniciativa vai contribuir na for-
mação desses novos profissio-
nais e potencializar serviços nas 
unidades.
Durante a cerimônia para assi-
natura do contrato que firmou a 
parceria, o prefeito Zé afirmou 
que este está sendo um “um 
passo importante no caminho 
de adotar práticas modernas que 
resultam em benefícios para a 
população de Guararema”. “Essa 
estratégia adotada contempla  
as atuais unidades de saúde do 
município e será um cenário de 
prática importante para o Hospi-
tal Municipal, que está em obras”, 
completou o prefeito Zé.

fotos: Tiago Morais
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ANUNCIE NO JORNAL QUE DÁ RESULTADOS
GAZETA DE GUARAREMA
A informação ao alcance de todos 

Fones: 4693 4771 - 4693 5600 - cel: 97217 0673
Visite o site: www.gazetadeguararema.com.br

Com novidades em diversas áreas, SAT divulga
lista de vagas de emprego em Guararema
Serviço de Atendimento ao Trabalhador  está mediando diversas oportunidades profissionais com diferentes graus de escolaridade

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 23 opor-
tunidades profissionais com 
diferentes graus de escola-
ridade.
As vagas que exigem Ensino 
Fundamental completo são 
para ajudante geral, auxiliar 
de marcenaria, auxiliar de co-
zinha/chapeiro, faxineira/co-
zinheira, ajudante geral/pro-
dução e tratador de animais/
auxiliar de serviços gerais.
Já as vagas com exigência de 
Ensino Médio são para ven-
dedor interno (duas vagas), 
auxiliar comercial, auxiliar de 
serviços gerais, auxiliar de ex-
pedição, atendente (três va-
gas), inspetor de qualidade, 
vendedor externo, garçom, 

atendente de restaurante e 
auxiliar de manutenção.
Para quem ainda cursa o 
Ensino Superior há vaga 
para auxiliar de sala e para 
administrativo. Para quem já 
concluiu o Ensino Superior 
há uma vaga para auxiliar de 
contabilidade. Há ainda uma 
vaga com escolaridade indife-
rente de caseiro casal.
Em razão da pandemia da Co-
vid-19, os candidatos podem 
se candidatar às vagas pelos 
telefones 4693-1717 e 4693-
1432 e para quem ainda não 
possui cadastro ou está desa-
tualizado basta acessar o link 
disponível no site da Prefeitu-
ra de Guararema (guararema.
sp.gov.br) ou comparecer na 
Secretaria de Emprego e De-
senvolvimento Econômico de 
segunda a sexta-feira das 8 
horas às 11h30 e das 13 horas 
às 16h30.
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Globo - 21 H 
Segunda - 21/02 

Bárbara implora para 
que Lara deixe Christian/
Renato. Lara estranha 
quando Noca defende 
Thaiane, que se emocio-
na com as palavras da 
avó. Inácia se nega a dar 
dinheiro para Valdir. Ilana 
confessa a Gabriela que 
sente algo por ela, e sugere 
que as duas se afastem. 
Bárbara afirma a Christian/

Renato que ele terá que 
indenizá-la por infidelidade, 
conforme cláusula de seu 
contrato nupcial.

 
Terça 22/02
Lara sugere que Chris-

tian/Renato pague a inde-
nização a Bárbara. Noca 
e Aníbal passam a noi-
te juntos. Bárbara mostra 
a Elenice a gravação da 
conversa que teve com 
Christian/Renato, provando 
que o marido cometeu infi-
delidade. Christian/Renato 
comunica a Ravi que terá 
que vender o apartamento 
onde o amigo mora, para 
pagar Bárbara. Nicole leva 
Mel ao shopping, e Paco e 

Helena não gostam. Ravi e 
Thaiane tramam para que o 
namoro de Aníbal e Noca 
dê certo. Christian/Renato 
se desespera com as ame-
aças de Bárbara.

 Quarta 23/02 
Ana Virgínia recebe Re-

beca e Felipe em sua casa. 
Ana Virgínia diz a Rebeca 
que está preocupada com 
Bárbara. Rebeca fica es-
tarrecida com a história 
que Bárbara conta sobre 
o atropelamento cometido 
por Christian/Renato. Ravi 
e Thaiane conversam com 
Aníbal e Noca. Mel diz a 
Paco que somente Nicole 
a trata como uma pessoa 
normal. Christian/Renato 

saber que o filho corre risco 
de morte. 

 
Sexta 25/02
Rebeca informa a San-

tiago que Christian/Renato 
está fora de perigo. San-
tiago considera Christian/
Renato um herói por ter 
salvado Inácia. Christian/
Renato diz a Bárbara que 
seu nome não é Renato. 
A enfermeira afirma a Bár-
bara que a oscilação de 
consciência de Christian/
Renato é normal. Bárbara 
questiona Elenice se o 
irmão de Christian/Renato 
era seu gêmeo idêntico. 
Santiago conta a Rebeca 

Resumos dos capítulos das novelas de 21/02 a 26/02/2022
que descobriu que Túlio e 
Ruth o roubavam há anos.

 
Sabado 26/02 
Inácia resolve mudar de 

cidade com Mimi e Ander-
son. Túlio diz a Ruth que 
desconfia de que Santiago 
possa ter descoberto as 
falcatruas que fizeram na 
empresa. Júlia diz a Felipe 
que não pode morar com 
Ana Virgínia. Nicole fica 
desconcertada ao ver Paco 
com a nova namorada. 
Túlio garante a Ruth que 
fará Christian/Renato as-
sumir a autoria do plano 
de desvio de dinheiro da 
Redentor.

Globo- 18H20
 Segunda – 21/02

Assustado com a presen-
ça da polícia, Davi assume a 
identidade de Rafael. Jacinto 
declara que Rafael está em 
coma, sem documentos que 
o identifiquem. Davi tem alta 
hospitalar e Jacinto informa 
que os donos da Tecelagem 
Tropical vieram lhe pegar. 
Violeta e Eugênio se apre-
sentam a Davi. Matias tem 
uma nova crise ao conhecer 
Davi como Rafael. Augusta 
reconhece Davi e confronta 
o mágico, que teme encon-
trar Isadora. Úrsula avisa a 
Joaquim que Isadora voltou 

vez a identidade de Rafael. 
Heloísa garante a Leônidas 
que não se envolverá com 
ele. Isadora ameaça adiar 
o noivado, caso Úrsula não 
ajude Arminda.

 
Quarta 23/02 
Úrsula intercede por Ar-

minda e Constantino libera 
a filha do castigo. Davi con-
fessa seu encantamento por 
Isadora e Augusta aconselha 
o rapaz a não investir em 
seu sentimento. Bento diz a 
Olívia que deseja trabalhar 
na fábrica e abandonar o so-
nho de ser escritor. Isadora 
insiste para que Joaquim a 
ajude a trabalhar na fábrica. 
Eugênio nomeia Isadora 
como gerente de vendas. 
Antenor propõe um contrato 
de trabalho a Bento como es-
critor. Joaquim trama contra 
o trabalho de Isadora. Bento 
pede Letícia em casamento. 
Isadora ciceroneia Davi na 

tecelagem e Joaquim os 
interpela.

 
Quinta 24/02
Joaquim beija Isadora na 

frente de Davi. Joaquim tem 
uma ideia para atrapalhar o 
trabalho de Isadora, mas a 
menina garante que cumpri-
rá a tarefa. Matias tem uma 
nova crise e Violeta pede que 
Leônidas fique ao lado do 
marido durante o jantar de 
noivado de Isadora. Violeta 
faz questão da presença de 
Davi no jantar. Felicidade 
passa mal e Olívia a ampara. 
Felicidade confessa a Olívia 
que está grávida e teme a 
reação de Onofre. Bento e 
Letícia planejam seu casa-
mento. Davi ajuda Isadora a 
cumprir a difícil meta de tra-
balho que Joaquim lhe deu. 
Isadora se apressa para seu 
jantar de noivado, mas acaba 
dormindo no trem. Davi  hesi-

ta em acordar Isadora.
 
Sexta 25/02
Davi desperta Isadora. 

Joaquim fica transtornado 
com o atraso da noiva e Eu-
gênio tenta acalmá-lo. Bento 
paga uma parte de sua dívida 
com Lorenzo, ainda que à 
revelia do amigo. Joaquim 
tem uma crise de ciúmes ao 
descobrir que Davi ajudou 
Isadora. Giovanna comenta 
com Benê sua preocupação 
com Lorenzo. Por insistência 
de Eugênio, Joaquim pede 
desculpas a Davi por seu 
comportamento. Davi confes-
sa a Augusta que está apai-
xonado por Isadora. Julinha 
revela a Arminda que perdeu 
seu vestido no jogo. Loren-
zo se desespera ao perder 
suas economias no cassino. 
Matias fala sobre Davi com 
Leônidas. Davi vê Isadora 
com a pulseira de Elisa.

 

Sabado 26/02
Davi comenta com Au-

gusta sobre a pulseira de 
Elisa. Arminda confidencia 
a Isadora que se encantou 
com Marcos. Embriagado, 
Lorenzo desmaia no cana-
vial. As alianças de Joaquim 
desaparecem e Augusta 
desconfia de Davi. Marcos 
e Arminda se beijam, e a 
moça chantageia Julinha. 
Onofre discute com Felicida-
de. Matias tem uma crise ao 
ouvir Joaquim pedir a mão 
de Isadora em casamento 
e arruína a festa de noivado 
da filha. Felicidade revela 
a Letícia que está grávida 
e pede que a filha guarde 
segredo. Joaquim confessa 
a Constantino que tem medo 
de Isadora desistir de seu ca-
samento. Davi decide fugir e 
Isadora o flagra novamente.

Segunda - 21/02
 

Teca avisa a Roni que 
Neném bebeu toda a 
água 

adulterada. Flávia defen-
de Guilherme para Rose. 
Guilherme tenta conven-
cer Tigrão a depor con-
tra a mãe. Jonas escolhe 
Neném e Chicão para o 
teste antidoping. Flávia 
estranha a oferta de em-
prego que Gabriel fez a 
Juca. Marcelo e Paula 
descobrem um cofre na 

sala de Carmem. Car-
mem ajuda Gabriel no 
plano de vingança contra 
Flávia. Rose tenta falar 
com Guilherme sobre Ti-
grão. Juca é acusado de 
roubar o Bar Wollinger. 
Carmem pede para ver o 
exames de Paula. Celina 
suspeita da paternidade 
de Tigrão. Tina ouve Ne-
ném e Nedda falando so-
bre Roni ser seu pai.
Terça 22/02 
Neném conversa com 
Tina. Daniel discute com 
Celina. Guilherme leva 
Tigrão para o Fórum. 
Juca é preso. Gabriel 
chantageia Flávia. Trom-
bada se preocupa com 
o exame antidoping de 
Neném. Teca se insinua 
para Roni e é ameaçada 
por Cora. Celina garante 

ajudar Guilherme a não 
perder a guarda de Ti-
grão. Marcelo se declara 
para Joana. Bianca tem 
uma plano para unir Tina 
e Tigrão. Celina fala com 
Rose sobre a gravidez de 
Tigrão. Flávia pensa em 
como arrumar dinheiro 
para pagar a fiança de 
Juca. Paula flagra Ne-
ném e Rose conversan-
do.
Quarta 23/02
Paula simula um des-
maio e Rose vai embora 
irritada com Neném. Ce-
lina recolhe material de 
Guilherme e Tigrão para 
fazer um exame de DNA. 
Roni pensa em usar Flá-
via em seu plano contra 
Conrado. Joana escolhe 
Marcelo para ser o pai 
de seu filho. O plano de 

Bianca dá certo. Paula 
decide falar com Joana. 
Guilherme, Flávia, Paula 
e Neném cantam a mes-
ma música.
Quinta 24/02
Teca comenta com Trom-
bada sobre o desem-
penho de Neném em 
campo. Tina e Tigrão en-
frentam Guilherme. Con-
rado foge da cadeia. Car-
mem questiona Marcelo 
sobre a doença de Paula. 
Celina leva o resultado 
do exame de DNA para 
Rose. Carmem procura 
Guilherme. Rose leva o 
exame de DNA para Jo-
ana. Guilherme se pre-
ocupa com o atraso de 
Rose para a audiência. 
Flávia descobre que o 
convidado VIP de Roni 
é Conrado.

Sexta 25/02 
Roni obriga Flávia a dan-
çar para Conrado. Mar-
celo desconfia do com-
portamento de Carmem. 
Rose desiste de ir para 
a audiência. Roni atira 
em Conrado, que cai em 
cima de Flávia. Rose con-
ta que Tigrão é filho de 
Neném, e Guilherme fica 
transtornado. Leco ajuda 
Flávia a fugir da Pulp Fic-
tion. Flávia pede ajuda 
para Guilherme. Rose 
vai embora da mansão. 
Guilherme salva Flávia 
de Cora. Sai o resultado 
do exame antidoping de 
Neném. Neném, Paula, 
Guilherme e Flávia se 
encontram novamente 
com a Morte.
Sábado 26/02
Neném, Paula, Guilher-

para Campos com Arminda. 
Bento descobre que Lorenzo 
pagou para publicar seu con-
to no jornal. Fátima, Olívia, 
Felicidade e Emília decidem 
ajudar Bento. Isadora chega 
a Campos, mas é surpreen-
dida por Joaquim.

 
Terça 22/02 
Joaquim questiona Isa-

dora sobre traição e Eu-
gênio aconselha o rapaz. 
Constantino pune Arminda. 
Augusta ajuda Davi, que se 
prepara para fugir. Isadora 
pergunta sobre Rafael, com 
a intenção de trabalhar em 
sua equipe na fábrica. Davi 
tenta fugir, mas é interpela-
do por um acidente e acaba 
conhecendo Isadora. Jacinto 
pede que Davi repouse. Davi 
e Isadora gostam um da 
outro. Violeta desconfia das 
desculpas de Davi e Augusta 
tenta despistá-la. Augusta 
sugere que Davi assuma de 

Segunda 07-02

Fonte:TV Globo

sofre um ataque de Valdir, 
ao tentar livrar Inácia e 
Chico de um assalto.

 
Quinta 24/02
Bárbara fica chocada 

ao saber que Christian/
Renato foi esfaqueado e 
está no hospital. Lara fica 
sabendo por Mimi que 
Christian/Renato será ope-
rado. Bárbara reage com 
hostilidade ao ver Lara no 
hospital. Rebeca percebe a 
preocupação de Ravi com 
Christian/Renato. Bárbara 
decide não denunciar mais 
Christian/Renato. Noca 
procura Aníbal e os dois 
se beijam. Elenice tem 
uma crise de ansiedade ao 

me e Flávia se preocu-
pam com o aviso que 
recebem da Morte. Pau-
la vai atrás de Carmem. 
Roni e Cora pagam a 
fiança de Juca e Flávia 
fica assustada. Guilher-
me exige que Cardoso 
guarde segredo sobre a 
paternidade de Tigrão. 
Paula agride Carmem. 
Joana conta para Rose 
que fez a inseminação. 
Guilherme pede que Ti-
grão não se afaste dele. 
Teca ri de Neném. Tigrão 
manda mensagens com 
Rose. Guilherme expul-
sa Celina de casa. Car-
doso pede Simone em 
casamento. Marcelo tira 
Paula da delegacia. Ne-
ném, Paula, Guilherme 
e Flávia acordam em 
corpos trocados e se 
desesperam.
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