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Guararema realiza 1ª

Conferência de Saúde Mental

Com tema “Defesa do cuidado em liberdade, garantia de direitos e acessos”, evento será aberto ao público e ocorre 20 de abril
A Secretaria Municipal de
Saúde vai promover a 1ª
Conferência de Saúde Mental do município, com o tema
“Defesa do cuidado em liberdade e garantia de direitos e
acessos”.
Com participação do público
e de profissionais envolvidos
com o tema, a conferência
é dividida em quatro eixos:
Cuidado em liberdade como
garantia de direito e cidadania; Gestão, financiamento,
formação e participação social na garantia de serviços
de saúde mental; Política de
saúde mental e os princípios
do SUS: Universalidade, In-

tegralidade e Equidade; e
Impactos da saúde mental
da população e os desafios
para o cuidado psicossocial
durante e pós pandemia.
A conferência vai ocorrer no
Centro de Atenção Psicossocial (Caps) de Guararema, na
Rua Dr. Silva, 240, no Centro,
das 9 às 12 horas. A unidade
será dividida em quatro alas,
uma para cada tema. Com
mediação dos profissionais
do Caps, mesas de discussão
serão montadas para que os
temas sejam debatidos entre
os setores.
“Nossa equipe do Caps está
desenvolvendo este evento

para que a população participe deste evento e interaja sobre a discussão sobre a saúde
mental. O tema da defesa do
cuidado em liberdade e garantia de direitos e acessos vai
ao encontro do que vivemos
atualmente e a necessidade
de protegermos os pacientes”,
explica a secretária municipal
de Saúde, Adriana Martins.
A 1ª Conferência de Saúde
Mental será realizada com a
participação do público e, por
isso, a Secretaria Municipal
de Saúde convida os moradores da cidade a participar do
evento e ajudar a conquistar
melhorias para o setor.

Estação Literária de Guararema promove programação especial sobre Dia Nacional do Livro Infantil

Crianças de todas as idades poderão visitar a instalação interativa “Livro é Sonho”
Em comemoração ao
Dia Nacional do Livro
Infantil, celebrado em
18 de abril, a Estação
Literária Profª Maria de
Lourdes Évora Camargo
preparou uma programação especial sobre
o tema.
De 18 a 29 de abril, as
crianças de todas as
idades poderão visitar
a instalação interativa
“Livro é Sonho”, com os
principais títulos infantis
da Biblioteca Municipal

de Guararema. Além
disso, nos dias 18 e 19,
às 14 horas, acontece
uma divertida Oficina de
Marcadores de Páginas.
De acordo com especialistas a literatura infantil é importante para
as crianças iniciarem o
processo de amadurecimento, além de ampliar
os horizontes e potencializar o desenvolvimento
social, emocional e cognitivo.
Para a oficina de Mar-

cadores de Páginas serão disponibilizadas 20
vagas para crianças a
partir dos 7 anos de idade e as inscrições gratuitas ocorrem por ordem
de chegada. A Estação
Literária Profª Maria de
Lourdes Évora Camargo fica na rua 19 de Setembro, 233, no Centro.
Mais informações sobre
a programação podem
ser obtidas pelo telefone
(11) 4695-3871

2

Jornal Gazeta de Guararema, 15 de Abril de 2022

EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e e F i t n e s s > > >
M A R AT O N A I N T E R N AC I O N A L D E S ÃO PAU L O 2 0 2 2

José Marcos - Educador

A edição de 2022 da Maratona Internacional de São
Paulo, a 26ª da história, foi
realizada em 10 de abril,
domingo, organizada pela
empresa Yescom. Além dos
42,195 km, foram oferecidas
aos atletas as provas de
21,097 km (meia maratona)
e 5 km. A Maratona Internacional de São Paulo trata-se
de evento da categoria bronze
da World Athletics. Diferentemente da edição de 2019, as
largadas foram autorizadas na
avenida Pedro Álvares Cabral,
nas imediações do parque do

Horóscopo
Por: Omar Cardoso
Para o dia 17 de Abril de 2022
ÁRIES - Período benéfico para férias e para todos os tipos de diversão. As atividades
criativas e lúdicas também estão estimuladas. Relacionamento com os amigos e pessoas
da família será intenso e afetuoso.
TOURO - Possibilidade de iniciar um novo romance ou de se apaixonar de novo pelo seu
parceiro atual. Ideias brilhantes continuarão beneficiando você no trabalho. Procure apenas
manter- se organizado.

GÊMEOS - Período de recolhimento, de meditação e de contato com certos conflitos interiores.
E’ bom não forçar as situações nem tentar continuar certas atividades. Procure considerar
as limitações do momento, aprendendo a se revigorar com elas.
CÂNCER -Estabilização das novas situações no trabalho. Você poderá agora
usufruir de certos benefícios criados nesse âmbito. Conversas importantes com
amigos, aumentando sua compreensão e sua vivência emocional. Eles poderão
ajudar nos assuntos de ordem intelectual.
LEÃO - Seus projetos pessoais continuarão a se desenvolver de forma positiva, trazendo os
primeiros resultados práticos. Momento importante na vida familiar, na qual poderá encontrar
um equilíbrio emocional e interior muito profundo.

VIRGEM- Fase de aumento da energia física e da confiança. A vida profissional começará
a se estabilizar, mas logo terá de sofrer reformas. Pequenos conflitos com a pessoa amada
e problemas com negócios financeiros. Confusão e subjetividade na maneira de pensar.

Ibirapuera, ponto também de
chegada. Três anos atrás, as
duas provas mais longas tiveram início na praça Charles
Miller, diante do estádio do
Pacaembu e em vista da pandemia, esse ano foi a junção
das provas de 2020, 2021 e
2022, contando ao todo com
mais de 14 mil participantes. A
estrutura foi muito bem organizada e os atletas da maratona contaram com 19 postos
com hidratação (água), apoio
médico e banheiros, além de
alimentação à base de barra

de cereais e torrone. Na área
de largada foram disponibilizados água, apoio médico,
banheiro e guarda-volumes.
Na chegada os corredores
receberam também isotônico e lanche. A entrega dos
kits foi tão bem organizada
quanto a prova. Guararema
e a Acqua Boya Academia
foram muito bem representados pelo atleta e professor
de Educação Física, nosso
companheiro de trabalha na
academia, Guilherme Melo.
Com muita dedicação aos

treinos, tanto de rodagem
quanto de força e técnica,
sem nunca abandonar seus
afazeres profissionais, o professor Guilherme chegou à
prova muito bem preparado
física e mentalmente. O resultado foi um tempo espetacular
de 3 horas e 30 minutos, exatamente dentro da expectativa
e do plano de prova traçado
por ele e cumprido à risca. Parabéns professor Guilherme.
Sua dedicação é um exemplo
para clientes e alunos.

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

LIBRA - Certas possibilidades de realização profissional que pareciam trazer
bons resultados poderão ser adiadas. Os novos rumos da sua vida ganharão mais
consistência e força, através da sua luta e das atitudes práticas que tomar neste dia.
ESCORPIÃO -Período de acomodação das novas situações. Será necessário ter
paciência consigo próprio. Tendência a não enxergar novas perspectivas para o futuro,
mas elas logo surgirão. Mantenha- se fiel aquilo que é necessário fazer, mesmo que
modifique a sua vida.
SAGITÁRIO - O relacionamento com as pessoas queridas poderão ajudar você a
se organizar interiormente de uma maneira nova completando assim a transformação
da sua personalidade. Possibilidade de perdas materiais.

CAPRICÓRNIO - - Melhoria das condições materiais e financeiras, graças ao apoio de
outras pessoas e de conquistas suas diante do mundo. Sintonia com os aspectos mais
desconhecidos da mente e do psiquismo humano.

AQUÁRIO - Apesar dos relacionamentos estarem ocupando a maior parte do seu tempo,
você passará a se interessar mais pelos assuntos financeiros e pelo contato com os aspectos
mais profundos do seu psiquismo. Os momentos de intimidade com a pessoa amada serão
importantes.

Peixe- - Possibilidade de tornar o ambiente em que você vive em algo mais de acordo
com o seu gosto e necessidade. Florescimento das relações familiares e maior contato
com suas origens e com emoções importantes do seu passado.
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Whatsapp anuncia recurso de
comunidades com vários usuários

Por Jonas Valente - Repórter Agência Brasil - Brasília

O Whatsapp anunciou
nesta quinta-feira (14) um
novo recurso de criação de
comunidades. Essa funcionalidade permitirá grupos
com mais pessoas do que
o limite atual, de 256 usuários da plataforma.
A ferramenta permitirá a
criação de comunidades e
de grupos desses universos. Administradores terão
novos recursos, como envio de mensagens a todas
as comunidades e gestão
da participação nos grupos.
A funcionalidade será disponibilizada após as eleições. Essa decisão ocor-

reu após a possibilidade ter
enfrentado receio e críticas
do potencial para a disseminação de desinformação
no pleito deste ano.
Pesquisas mostraram
como o Whatsapp foi um
canal de difusão de conteúdos falsos nas eleições
de 2018. Esse fenômeno
gerou preocupações da
Justiça Eleitoral naquela
disputa.
Uma denúncia de disparo
em massa na plataforma
ensejou um inquérito no
Tribunal Superior Eleitoral, que terminou por não
encontrar evidências da
prática. Diante da preocu-

pação da Justiça Eleitoral,
o Whatsapp informou que
não lançaria a nova ferramenta antes do processo
eleitoral.
Grupos
Também foram anunciadas mudanças nos grupos
já existentes. Uma ferramenta de reações, como
no Facebook, será inserida
para que pessoas possam
se posicionar sobre mensagens. Administradores
poderão apagar mensagens.
Além disso, será possível
compartilhar arquivos com
até 2 GB. Será possível fazer salas de conversa em
áudio com até 32 pessoas.
Segundo mensagem ins-

titucional no site do Whatsapp, apesar da criação
do recurso a comunidades

serão “naturalmente privadas”. Por essa razão, a
criptografia ponta-a-ponta

seguirá sendo assegurada
no aplicativo.
Edição: Valéria Aguiar

Governo vai instalar 12 mil pontos de internet em escolas públicas
Meta é que conexões estejam disponíveis em quatro meses
Por Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil - Brasília

O governo federal anunciou no dia 12/04, a instalação de 12 mil novos
pontos de internet em escolas da rede pública do
país, dentro do Programa
WiFi Brasil, coordenado
pelo Ministério das Comunicações. Durante
cerimônia no Palácio do
Planalto para anunciar
a meta, com a presença
do presidente Jair Bolsonaro, o ministro Fábio
Faria informou que as
novas conexões serão
instaladas ao longo dos
próximos quatro meses.
“Do montante de escolas
sem internet, nós temos
ainda 14,5 mil escolas.
A gente está assinando
[hoje] um contrato com
a Telebras e a RNP
[Rede Nacional de Ensino e Pesquisa], em que
vamos conectar 12 mil
escolas, nos próximos
quatro meses. Ficaremos
apenas com 2,5 mil escolas restantes para que a
gente leve internet”, disse o ministro.
Segundo ele, o Brasil
tinha cerca de 25 mil
escolas sem internet
em 2020. Com as novas
contratações, a meta é
conectar todas as esco-

las até o fim do ano.
Até o momento, de
acordo com números
da pasta, 9.853 pontos
de internet do programa
WiFi Brasil foram instalados em unidades de
ensino, sendo 93% em
escolas rurais.
O presidente da República, Jair Bolsonaro,
participa da cerimônia
para apresentar a meta
de instalação de novos
12 mil pontos de Wi-Fi
Brasil em escolas da
rede pública no país.
- Valter Campanato/
Agência Brasil
“Vamos entregar sim,
todo o Brasil conectado, até dezembro desse
ano”, afirmou o presidente Jair Bolsonaro.
Uma das novidades
anunciadas pelo ministro das Comunicações é
que a ação com a RNP
e a Telebras envolverá
a participação de cerca
de mil provedores regionais. Eles serão contratados para promover
a conexão de 7 mil das
12 mil escolas previstas
nesta expansão.
Como funciona
O Programa Wi-Fi Bra-

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participa da cerimônia para apresentar a meta de instalação dos novos 12 mil
pontos de “Wi-Fi Brasil” em escolas da rede pública no país

sil atua em duas modalidades. Uma delas instala
antenas e roteadores em
locais específicos, como
escolas, assentamentos
rurais, unidades básicas
de saúde, aldeias indígenas e telecentros comunitários. A outra modalidade disponibiliza uma
antena em praça pública
com acesso livre e gratuito ao público em geral.
Dos 15 mil pontos já instalados, mais de 10 mil

estão em áreas rurais e
isoladas dos centros urbanos. Segundo o Ministério das Comunicações,
são pontos de conexão
com a internet que geram
velocidades de conexão
que variam entre 10 e 20
megabites por segundo.
As antenas do Wi-Fi
Brasil recebem o sinal
enviado pelo Satélite
Geoestacionário de Defesa e Comunicações
Estratégicas (SGDC),

equipamento brasileiro
que fica a 36 mil quilômetros de distância da
Terra. O SGDC entrou
em órbita em 2017 e é o
único satélite brasileiro
com capacidade de fornecer conexão de internet banda larga de alta
velocidade em qualquer
parte do território nacional. De uso misto, civil e
militar, o satélite também
dá apoio às atividades
das Forças Armadas em

projetos estratégicos de
defesa nacional.
Edição: Lílian Beraldo
Foto: O presidente da
República, Jair Bolsonaro, participa da cerimônia para apresentar
a meta de instalação de
novos 12 mil pontos de
Wi-Fi Brasil em escolas
da rede pública no país.
Valter Campanato/Agência Brasil
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Edição 2022 do Programa Prospera Família é confirmada em Guararema
80 vagas serão disponibilizadas para chefes de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica
Federal atualizado há menos
de 24 meses da data de inscrição, possuir dependente
filho até 6 anos, ser líder familiar monoparental (não possuir companheiro/a), e possuir
renda familiar de R$210,00
por pessoa.
As inscrições serão disponibilizadas em breve e deverão ser feitas pelo site https://
www.bolsadopovo.sp.gov.br/,
selecionando a opção Prospera Família. É necessário
ressaltar que a seleção de
participantes é feita pelo
Estado, com base nas informações do Cadastro Único
Federal.
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Califa su- Chefe de
cessor de James
Bond
Maomé
(Cin.)
(Rel.)

Parte mais dura do
tronco de árvores
Espaço que abriga
pulmões e coração

S

Antiga de- Tábua,
signação em inglês
do salitre Lao-(?),
(Quím.)
filósofo

Coberto
de lodo
(?) Monte,
cantora
Expressão
de alegria

Inácio de
Loyola,
religioso
espanhol

Rival do
Grêmio
(fut.)
Bucal
Narcótico
da papoula
Oxalá!

Cão de
origem
alemã
Gato (inf.)

Exagero;
excesso
Os do
Titanic
afundaram
no oceano

Órgão de
classe da
advocacia
brasileira

E

M F

C
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Ainda
Adepto de
ideais
radicais

Utilidade
doméstica
(abrev.)

Peça
principal
do xadrez
Ator que
interpretou
Policarpo
Quaresma
no Cinema
Alexandre
Dumas,
escritor
francês

Astro que
influencia
as marés
Acusada

Plural de
modéstia
(Gram.)
Tonelada
(símbolo)
Nesse
caso

Roupa velha (fig.)
Correio
eletrônico

P A H C

D D F O H T M C Y H
D H C

E

A

F

I

T N

I

I

S

L

I

A U R

C A

R

S

T

A

L

R

B

T

C N U G

R A U D
I

U

L

T

E O B C C

I

O G T M

L

R M

L

S

I

I

E

I

M A P A A

F

V C

E

C A M F O E

S

E O

F
I
5

Solução
S
E
D
A
D
I
R
B
E
L
E
C
A
L
I
M
E
N
T
O
S

H
I
S
T
O
R
I
A

N I L P A H C
H
I
N
C A
U
L
T
I
V
O

MR
E A
L I
A L
NU
C C
I E
A P

A
R
G
I
L
A

C
U
R
I
O
S
A
S

A
I
R
A
U
G
I

T UR I S T A S
T E MA T I C O
I A N I G I R O
D
I
F
E
R
E
N
T
E

I

Grande ave
brasileira
que come
pedrinhas

Alegre;
jovial
A 1a letra
grega

BANCO

365 dias
Filme com
Miley
Cyrus

Gosto
marcante
na fruta
verde

Música de
Martinho
da Vila
(MPB)

Garantia

O da
borracha
ocorreu na
Amazônia

Vírus da
Aids

Conjunto
de materiais para
uma ação
11

Solução
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Que a CHINA é um país, no mínimo, muito DIFERENTE do nosso, a maioria das
pessoas já ouviu falar. Mas você sabia
que os chineses têm atrações CURIOSAS, como o Museu do PATO Assado?
É isso mesmo! O lugar conta com modelos de ARGILA que mostram o PROCESSO de preparação da IGUARIA e fotos
de CELEBRIDADES, como Charlie CHAPLIN, degustando o tradicional “pato
de PEQUIM”. E esta não é a única diversão PECULIAR do país. Quem estiver
passeando por lá pode esbarrar também com o Museu da MELANCIA, que
tem elementos explicando a história, as
PROPRIEDADES e os métodos de CULTIVO da fruta. Saindo do ramo dos ALIMENTOS, a China tem ainda outros lugares ORIGINAIS. Um deles é o PARQUE
da Vida Guerrilheira, um estabelecimento TEMÁTICO que permite aos TURISTAS experimentarem a vida de COMBATENTES. Estes e outros pontos turísticos foram criados para enaltecer a HISTÓRIA e os VALORES do país.

A

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Ex-treinadores da
seleção
brasileira
(fut.)

Atrações curiosas da China
O D T

Secretário Eduardo Moreira e o Prefeito José Luiz Eroles Freire (Zé)
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aproveitar toda a trilha de
desenvolvimento pessoal,
que é dividida em três etapas.
“Estamos contentes de Guararema novamente receber
o programa Prospera Família e com a certeza de que
essa edição será um sucesso,
assim como a edição 2021,
que formamos quase cem
mulheres e auxiliamos na
transformação de suas vidas”,
explica o secretário municipal
de Desenvolvimento Social e
Habitação, Eduardo Moreira.
Para participar da edição
2022 do programa é necessário possuir Cadastro Único

4/lola — miau. 5/board — boxer — cerne — e-mail — nitro. 9/destroços. 11/dar e receber.

Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social e Habitação, a Prefeitura de Guararema recebeu a
confirmação de que o município receberá a edição 2022 do
Programa Prospera Família,
do governo do Estado.
Disponibilizando 80 vagas
para a população guararemense, o programa está
baseado em quatro eixos:
tutoria, elaboração de projeto
de vida, capacitações (profissionalizantes e de apoio ao
empreendedorismo) e incentivo financeiro.
Os participantes poderão
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SAT divulga vagas de emprego em Carta recebida e republicamos na íntegra

Guararema com mais de 46 oportunidades Diretoria do Centro Espirita “Natalicio de Jesus”
Serviço de Atendimento ao Trabalhador está mediando diversas agradece o Jor nal Ga zeta de Guararema
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
46 oportunidades para
diferentes perfis profissionais.
Dentre as vagas disponíveis estão a de confeiteiro, torneiro mecânico,
técnico de desenvolvimento de embalagens,
químico, operador e programador de CNC, estagiário de engenharia civil
e inside Sales.
Há vagas para diferentes
graus de escolaridade e
tempo de experiência no
mercado de trabalho.

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/arquivo/editor/
file/Anuncios%20(13).pdf.
Em razão da pandemia
da Covid-19, os candidatos podem se candidatar
às vagas pelos telefones
4693-1717 e 4693-1432

e para quem ainda não
possui cadastro ou está
desatualizado basta
acessar o link disponível
no site da Prefeitura de
Guararema (guararema.
sp.gov.br) ou comparecer
na Secretaria de Emprego e Desenvolvimento
Econômico de segunda
a sexta-feira das 8 horas
às 11h30 e das 13 horas
às 16h30.

Saúde, sorriso e bem-estar!
A combinação perfeita para sua vida saudável.

Medicina
Cardiologia
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Clínico Geral
Dermatologia
Endocrinologia
Fisioterapia/
Acupuntura
Fisiote
Fonoaudiologia
Ginecologia e Obstetrícia
Nutricionista
Ortopedia e Traumologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psicologia
Psiquiatria
Urologia

Odontologia

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

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

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

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

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

@unnaexcelenciaemsaude
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Colunista Social

SILENE

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

A coluna desta semana é dedicada aos “Tutores de Pets” e àqueles que tem em mente e no coração
a intenção de adotar um amigo de quatro patas. Confira alguns tutores que são apaixonados por seus
pets e garantem que vale muito a pena tê-los como companhia. Um grande lambeijo a todos os tutores.

Mei possui um porte muito elegante e demonstra
tranquilidade e carinho com todos, principalmente
com a sua tutora Bruna Michele que adora fazer um
carinho e registrar todos os momentos ao lado da Mei.

Arthur parece um floquinho de neve, esperto e muito inteligente, adora brincar com os seus brinquedinhos. Seu
tutor Guilherme está sempre disposto a participar das
peraltices de Arthur.

Princesa é super amiguinha da sua tutora Lorena. São
praticamente inseparáveis, adoram brincar, passear e posar
para uma bela foto. Princesa também curte muito o colinho
da Lorena, que cuida com muito carinho e amor do seu
pet. São realmente duas princesinhas !

Depois de brincar muito, Amora pediu colinho para a sua
tutora Julia Helena, que aproveitou para registrar a carinha
fofa e o olhar tímido da Amora antes dela adormecer. Não
tem como resistir !

Brócolis têm pêlos macios, é muito brincalhão e adora
receber as visitas. Tomar banho é dia de festa, principalmente quando ganha um super abraço da Lilian Chagas.
Esse Brócolis não é verdura, mas é tão gostosinho quanto.

Belinha parece tímida, mas na verdade é muito serelepe,
brincalhona e adora ficar no colo da tutora Ana Beatriz que
tem um carinho todo especial por aquela que trouxe tanta
alegria para o seu lar. Valeu Belinha !

7

Jornal Gazeta de Guararema, 15 de Abril de 2022

OLIVEIRA

Cel: (11) 99607.8329 - Fone: (11) 4 6 9 3 . 4 7 7 1

Zequinha que é muito esperto, percebeu que sua tutora
Ester estava preste a fazer uma selfie e tentou se esconder
atrás dela. Mas como um galã nunca passa despercebido,
Zequinha “saiu bem na foto”. Valeu a tentativa !
Pipa é uma fofucha que adora passear, mas se puder escolher prefere ir no colinho da “titia” Tamara Castrezana que
não resiste aos encantos e apelos de Pipa. Dá pra resistir ?

Pandora é educada, delicada e muito dócil. Sua brancura
contrasta perfeitamente com seus olhos amendoados e
chama muita atenção quando sai com o seu tutor Dênis.
Pandora é pura energia e dona de um belo sorriso !

A simpática Lola não esconde o grande amor e carinho
que sente por sua tutora Sofia Freire. Lola tem carinha
de quem adora distribuir muitos lambejos.

Léo é uma bolinha de pêlos que adora pegar os calçados
para brincar. Ele pula, corre, dá cambalhotas, mas o que
mais gosta é quando sua “irmãzinha” Ana Clara faz um
chamego na sua barriguinha. Léo é tudo de bom!

Cacau arrebata corações por conta da sua meiguice. Na
companhia do amiguinho Alexandre Paglia, foi passear com
a sua tutora Juçara Nicolau e aproveitar para registrar o
momento tão agradável. Cacau é apaixonada pelo colinho
da “mamis”.

A graciosa Nina, toda produzida para registrar um dos
momentos mais importantes dos “papis” Alex e Keli. Nina
com certeza está curtindo muito a chegada e a companhia
do pequeno Thomaz. Nina é demais !

Amora é considerada uma celebridade nas redes sociais, mas
o que ela mais ama é receber mimos, carinho e atenção da
“mamis” Andréa Magnesi. Amorinha é uma estrela !
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Doença de Chagas: informação é
a melhor forma de erradicação
* Por Sandra G omes de
Bar ros
14 de abril é o Dia Mundial da
Doença de Chagas. Uma doença tão antiga, descoberta
ainda no início de 1900, que
continua a afetar e a matar
milhares de pessoas em todo
o mundo. Considerada endêmica, por estar presente em
mais de 20 países do continente americano, estima-se
hoje que mais de 90% dos
infectados com a doença de
chagas desconheçam sua situação por falta de oportunidade de diagnóstico. E numa
era pandêmica, em que todos
os holofotes permanecem voltados à Covid-19, esta é uma
entre muitas doenças que
vêm sendo negligenciadas
há mais de dois anos.
No mundo, hoje são cerca de
8 milhões de pessoas portadoras da Doença de Chagas,
cuja letalidade atinge mais de
12.500 óbitos ao ano. No Brasil, estima-se que existam de
1,9 e 4,6 milhões de pessoas
infectadas. Porém, a maioria
dessas pessoas permanecem
fora das estatísticas oficiais
por falta de diagnóstico e do
tratamento necessário.
Assim, pode-se dizer que,
em mais de século, um dos
mais importantes trunfos para
erradicação da Doença de
Chagas ainda é a informação.
Transmissão
Diferentemente do que muitos acreditam, a doença de
Chagas não é transmitida ao

homem pela picada do inseto.
A transmissão ocorre quando
a pessoa que foi picada coça
o local e as fezes eliminadas
pelo barbeiro penetram pelo
local da picada. As fezes do
barbeiro contêm o protozoário
chamado Trypanosoma cruzi,
é ele que gera a doença.
A transmissão pode também
ocorrer por transfusão de sangue contaminado e durante a
gravidez, da mãe para filho.
Sintomas
Ao ser infectada pela doença, a pessoa pode apresentar sintomas como febre,
mal-estar, inflamação e dor
nos gânglios, vermelhidão,
inchaço nos olhos, aumento
do fígado e do baço. Porém,
como a febre, muitas vezes,
tende a desaparecer rapidamente, muitas pessoas não
dão a atenção necessária
para o problema. Em alguns
casos, os sintomas não são
percebidos e a pessoa portadora descobre a doença 20
ou 30 anos depois de ter sido
infectada.
Evolução
Assim que cai na circulação
sanguínea, o Trypanosoma
cruzi afeta os gânglios, o fígado e o baço. Em seguida, atinge coração, intestino e esôfago. Nas fases crônicas da
doença, pode haver destruição da musculatura desses
órgãos, e a flacidez provoca
seu crescimento, causando
problemas como aumento do
coração, aumento do cólon e
megaesôfago. Essas lesões

são definitivas e irreversíveis.
A doença de Chagas pode
não provocar lesões importantes em pessoas que apresentem resposta imunológica
adequada, mas pode ser fatal
para outras.
Diagnóstico
O período de incubação dura
de cinco a 14 dias após a infecção pelo protozoário e o
diagnóstico é feito através de
exame de sangue, que deve
ser prescrito, principalmente,
quando o paciente vem de zonas endêmicas e apresenta
os sintomas acima relacionados.
Tratamento
As medicações que combatem a doença de Chagas –
nifurtimox e o benznidazol
– devem ser ministradas em
hospitais devido aos efeitos
colaterais que elas podem
causar. O tratamento costuma ser satisfatório na fase
aguda da doença, que ocorre
enquanto o protozoário ainda
está circulando no sangue.
Na fase crônica, essas medicações não têm a mesma
eficácia, então o tratamento
passa a ser direcionado às
manifestações da doença, a
fim de controlar os sintomas
e evitar complicações.
Por fim, como infelizmente
não existe vacina para a doença de Chagas, só há um
caminho para rompermos o
ciclo desta doença: a educação da população. As pes-

Sandra Gomes de Barros é infectologista e professora do curso de Medicina da
Universidade Santo Amaro - Unisa
soas precisam conhecer os
fatores de risco de infecção,
ter acesso a protocolos de
manejo clínico atualizados,
contar com profissionais de
saúde treinados e a disponi-

bilidade – pelo Serviço Público - de insumos para a oferta
de diagnóstico e tratamento.
Esta é uma questão de saúde pública que afeta milhares
de pessoas e representa um

grande impacto socioeconômico para todo o mundo.
* Sandra Gomes de Barros é
infectologista e professora do
curso de Medicina da Universidade Santo Amaro - Unisa

22 anos de tradição
C a l - Fe r r o A r e i a - Pe d r a - C i m e n t o
Fo n e s : ( 1 1 ) 4 6 9 3 4 6 2 7
Cel: (11) 99970 9843
Bair ro Nogueira - Guararema /SP
e-mail:criscaipira7@gmail.com

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 profissionais 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
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Resumos dos capítulos das novelas de 18 a 23 de abril de 2022
ôncio sentem o bom entendimento entre seus filhos.
Tibério e Tadeu falam de
Juma para Jove, que fica
curioso. Tadeu leva Jove
até a tapera de Juma.
Globo - 21 H

Segunda – 18/04
Jove diz a José Leôncio
que não tem a intenção de
viver no Pantanal. Muda
fica aterrorizada ao ouvir
o Velho do Rio contar para
Juma sobre a morte do
jagunço que matou Maria
Marruá. José Leôncio se
emociona quando Jove
pede para Tibério tocar
uma música que o avô gostava. Juma ameaça Muda
ao vê-la com a espingarda
apontada para a onça Marruá. Guta enfrenta Tenório.
Tadeu reclama de José
Leôncio para Filó. Juma e
Muda brincam nas águas
do rio. Tenório e José Le-

Segunda – 18/04
Flávia/Guilherme é presa. Guilherme/Flávia desconfia da culpa de Roni
na prisão de Pink. Paula
e Neném confirmam as
suspeitas de Carmem.
G uilher me / Flávia avi sa que não irá mais se
casar e Celina comemora. Carmem chantageia
Neném e Paula. Flávia/

Globo- 18H20
Segunda 18/04

Úrsula aparece com
o broche de Violeta e
a empresária fica nervosa. Isadora questiona Rafael sobre o
seu amor do passado. Davi descobre que
Joaquim foi para São
Paulo. Iolanda e Margô
desconfiam quando Joaquim chega com leite
para Toninho. Olívia
se recusa a conversar
com padre Tenório. Joaquim ganha a confiança
de Iolanda e Margô.
Julinha usa parte dos
lucros do leilão para
apostar. Santa compra
a Rádio, e Enrico se
anima. Mariana fotografa Arminda e Inácio

Terça 19/04
Juma expulsa Tadeu e
Jove. José Leôncio pede
que Tibério ajude seu filho
a perder o medo de cavalo. Jove questiona Tadeu
sobre Filó e José Leôncio.
Nayara rouba o HD do
computador de do ex-namorado. Tenório questiona
José Leôncio sobra a lida
com bois. Jove leva Guta
até a tapera de Juma. Jove
e Guta tomam banho de
rio. Juma e Muda veem os
dois e roubam suas roupas. Tibério critica Tadeu
por não ter coragem de se
declarar para Guta. Juma
cheira as roupas de Jove.
José Leôncio e Tenório se

Guilherme tenta se explicar para Torres e Prado.
Gabriel decide produzir a
banda de Murilo. Rose recebe uma proposta para
trabalhar fora do país.
Carmem volta a ser a
presidente da Wollinger
Terrare.
Terça 19/04
Paula/Neném se recusa
a fazer massagem em
Carmem. Joana encontra Flávia/Guilherme no
centro cirúrgico. Rose
conta para Paula/Neném
que vai trabalhar em Paris. Roni e Cora obrigam
Juca e Odete a trabalha-

se beijando. Santa flagra Julinha no cassino.
Joaquim denuncia o
espetáculo de Margô e
Iolanda. Joaquim convence Iolanda e Margô
a promoverem um espetáculo e arma contra
elas.
Terça19/04
Isadora obriga Rafael a ir ao cinema com
ela. Heloísa e Violeta
tentam convencer Isadora a confiar em Rafael. Mariana leva o filme
da câmera de Arminda
para revelar. Davi e
Isadora são fotografados por um repórter ao
chegarem no cinema.
Bento e Silvana são
abordados por inimigos
na guerra. Davi retira
o filme da câmera do
repórter e disfarça para
Isadora. Mariana mostra a Arminda sua foto
com Inácio e a chantageia. O espetáculo de

preocupam com os filhos.
Guta decide se abrir com
Jove.

picado por uma cobra.
Quinta 21/04

Quarta 20/04
Guta e Jove saem do
rio e descobrem que suas
roupas foram roubadas.
Tibério tenta ensinar Jove
a montar. Guta revela para
Tenório que se envolveu
com o filho de José Leôncio. Jove ouve as reclamações do pai sobre ele
e pensa em voltar para o
Rio de Janeiro. José Leôncio viaja para São Paulo.
Jove decide ir para o ninhal sozinho e Tibério não
consegue impedi-lo. José
Leôncio discute com Tadeu. Filó critica Tibério por
ter deixado Jove ir sozinho
para ninhal. Maria pede
que Tenório converse com
Guta sobre Jove. O Velho
do Rio vê o barco de Jove
ancorado no ninhal. Tadeu
reclama da presença do
irmão na fazenda. Jove é

Jove não vê a cobra,
mas sente a picada e desmaia. Uma sucuri gigante
aparece e envolve todo o
seu corpo. José Leôncio se
reúne com Davi e Matilde
na empresa. Filó manda Tibério procurar Jove.
Madeleine descobre que
Nayara invadiu o perfil do
filho e fica furiosa. Tibério
encontra o barco e a faca
de Jove e Filó se desespera. Tadeu tenta avisar
a José Leôncio do sumiço
do irmão. Guta confronta Tenório e o questiona
sobre sua outra família.
José Leôncio descobre
do desaparecimento de
Jove. Gustavo discute com
Madeleine e vai embora. O
Velho do Rio pede ajuda
a Juma.

rem na Pulp Fiction. Tigrão beija Soraia e Tina
observa os dois. Paula/
Neném revela a Ingrid
que Tuninha é sua avó.

trabalhar em Paris. Ingrid
discute com Neném/Paula. Flávia/Guilherme faz
uma proposta para Roni.
Tetê atropela Edson e
Nedda culpa Osvaldo.

Quarta 20/04
Ingrid fica furiosa com
Neném/Paula. Edson e
Tetê confabulam contra
Osvaldo. Flávia /Gui lherme conversará com
Roni. Ingrid é hostil com
Tuninha. Paula/Neném
lamenta por ter contado
a verdade para Ingrid.
Gabriel se incomoda com
os olhares de Tina para
Tigrão. Rose conta para
Guilherme/Flávia que irá

Quinta 21/04
Edson reforça a culpa de
Osvaldo no atropelamento. Celina tem um surto
ao saber que o filho quer
vender a clínica. Ingrid
faz as pazes com Tuninha. Tina se acerta com
Gabriel. Flávia/Guilherme passa mal e Paula/
Neném a ajuda. Flávia/
Guilherme se despede
de Tigrão. Daniel avisa

Margô é censurado e
Joaquim a convence a
manter a apresentação.
Quarta 20/04
Isadora estranha ao
ver a entrevista de Rafael no jornal sem foto.
Davi queima o filme que
pegou do repórter no
cinema. Eugênio avisa
a Violeta que eles irão
para o Rio de Janeiro.
Santa desconfia do tratamento que Arminda
dá a Mariana. Úrsula
se enfurece ao saber
que Eugênio viajará
com Violeta. Joaquim
ajuda Iolanda e Margô
a fugir da polícia. Santa
vai morar com Enrico
no hotel. Margô acusa
Joaquim de armar para
que ela e Iolanda aceitem sua proposta. Davi
pensa em construir um
cinema na vila e Isadora fica animada. Bento
e Lorenzo se reencontram.

Quinta 21/04
Bento vai para a
casa do lavrador com
Lorenzo. Margô exige
saber o que Joaquim
tem contra Rafael. Úrsula pega um documento na pasta de Eugênio.
Joaquim chega de viagem. Eugênio e Violeta
autorizam a construção
do cinema. Leônidas
salva Heloísa dos ataques de Matias. Iara
flagra um beijo entre
Eugênio e Violeta. A pedido de Davi, Iara impede Úrsula de atrapalhar
a viagem de Eugênio e
Violeta. Margô e Iolanda constatam que não
conhecem o homem
que chamam de Rafael
e evitam falar com ele
sem avisar a Joaquim.
Joaquim vai ao encontro de Iolanda e Margô
para entender o motivo
pelo qual sumiram.

Sexta 22/04

Sábado 23/04

O Velho do Rio faz seu
ritual na tapera de Juma.
José Leôncio e os peões
procuram por Jove pelas
matas. O fazendeiro culpa
Tibério por ter permitido
que seu filho saísse sozinho de barco e demite o
peão. Juma cuida de Jove
e teme pela sua morte.
José Leôncio pensa em
como dará a notícia para
ex-mulher. Madeleine discute com Mariana sobre
Gustavo. Tibério vai com
Levi à tapera de Juma. O
Velho do Rio deixa Jove
aos cuidados de Juma.
José Leôncio vai ao Rio de
Janeiro falar com Madeleine. Guta chega à tapera
de Juma e pergunta por
Jove. Tibério vai embora
da fazenda. José Leôncio
chega à mansão dos Novaes. Tibério encontra Jove
na tapera de Juma.

Juma aponta a arma
para Tibério e afirma que
ninguém pode saber sobre
Jove. José Leôncio fala
com Mariana, que se desespera. Tibério pede para
Muda ir embora com ele.
Madeleine se descontrola
ao saber do sumiço de
Jove. Tadeu questiona Filó
sobre o relacionamento
dela com seu padrinho. Tibério volta para a fazenda,
mas não conta sobre Jove.
Guta desmoraliza Tenório
na frente da mãe. José
Leôncio decide se divorciar
de Madeleine. Jove recobra a consciência e Juma
fica feliz. José Leôncio vai
embora da mansão dos
Novaes. O Velho do Rio
diz a Juma que Jove não
vai mais sair do Pantanal. Tibério se surpreende
quando Jove afirma que
não deixará a tapera.

a Guilherme/Flávia que
assinará a venda da clínica. Flávia/Guilherme
se sente mal novamente
e Odaílson se preocupa.

desmaiada no barco.
sábado 23/04
Guilherme/Flávia teme
pela vida de Flávia/Guilherme. Roni se enfurece
ao saber que a banda de
Murilo tocará em outro
bar. Celina tenta impedir a venda da clínica
de Guilherme. Carmem
chega para o evento da
I nte r n at i o n a l C o s m e tic Fair. Neném/Paula e
Paula/Neném descobrem
por que Flávia/Guilherme
está passando mal. Rose
ouve Neném chamar por
ela no aeroporto, mas só
vê Tigrão.

Sexta 22/04
Paula/Neném pede para
Rose não ir para Paris.
Odaílson conta para Guilher me/Flávia que viu
Flávia passar mal. Bianca se sente mal e pede
a ajuda de Roni. Guilherme/Flávia não consegue
falar com Flávia/Guilherme. Guilherme/Flávia,
Neném/Paula e Paula/
Neném vão atrás de Flávia/Guilherme, que está

Sexta 22/04
Margô e Iolanda fazem exigências a Joaquim para continuar
com a farsa. Joaquim
acerta com Constantino a contratação da
companhia de teatro de
Margô. Emília passa a
noite com Enrico. Mariana exige que Arminda a ajude a conquistar
Inácio. Iara não conta
para Úrsula sobre o
paradeiro de Eugênio
e Violeta. Margô e Iolanda pesquisam sobre
a vida do falso Rafael.
Úrsula tenta encontrar
Eugênio e Violeta no
Rio de Janeiro. Santa
briga com Enrico e volta
para a casa de Julinha.
Joaquim convida Isadora para fazer o figurino
da companhia de teatro
de revista.

sábado 23/04
Rafael contém a irritação depois que Isadora aceita trabalhar com
Joaquim. Julinha acolhe Santa. Artur procura
Davi e avisa que ele
está sendo acusado de
outro crime. Leônidas
não consegue entender
a briga entre Matias e
Heloísa. Davi fala com
Isadora sobre a nova
acusação do mágico
sem revelar sua identidade. Padre Tenório se
prepara para resgatar
os primos que estão
sendo perseguidos pela
polícia, e Olívia decide
ir com ele. Joaquim
avisa a Úrsula do jantar
que fará para as vedetes. Margô conta para
Iolanda a história de
Úrsula. Úrsula se desespera ao ver Margô
chegar para o jantar.
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CSI localiza esconderijo de drogas e auxilia
PM na prisão de suspeito por tráfico
Ação ocorreu no dia 08/04 e resultou na prisão do indivíduo
O Centro de Segurança Integrada (CSI) de Guararema auxiliou
a PM a prender um traficante de
drogas que estava realizando
a venda ilegal de maconha e
crack no bairro Nogueira, no
dia 08/04.
Durante patrulhamento, as
equipes da Polícia Militar foram informadas de que um
indivíduo estaria realizando
o tráfico de drogas nas imediações da linha férrea no
bairro Nogueira. Foi realizada

a abordagem do suspeito, e
foram localizadas uma porção
de maconha e outra de cocaína no bolso da sua bermuda.
Após contato com o CSI, os
agentes do Centro de Segurança indicaram para os
policiais o local exato onde o
indivíduo escondia as drogas,
e as equipes se deslocaram
até o devido local, onde foi
encontrada maior quantidade de porções de maconha
e pedras de crack.

“A prática do tráfico de drogas
normalmente ocorre desta forma, os indivíduos ficam com
poucas porções com eles
e escondem a maior parte,
que caracteriza o flagrante de
tráfico, em outro lugar, para
caso de serem abordados não
estarem com a droga toda”,
explica o secretário municipal
de Segurança Pública, Edson Roberto Pinto de Moraes.
“Graças ao trabalho do CSI, a
PM conseguiu localizar toda a

droga que estava escondida e
realizar a prisão do suspeito”,
completou.
Diante da caracterização do
crime de tráfico de entorpecentes, foi dada a voz de prisão ao indivíduo, que foi levado à Delegacia de Polícia de
Guararema, juntamente com
a droga escondida, onde a
prisão foi ratificada pelo Delegado de Polícia, permanecendo preso e à disposição
da Justiça.

GOVERNO DE SÃO PAULO PREVÊ MOVIMENTO DE CERCA DE 4 MILHÕES DE
VEÍCULOS NAS PRINCIPAIS RODOVIAS DURANTE O FERIADO DE PÁSCOA
ARTESP e Secretaria de Logística e Transporte vão promover reforço operacional de quinta-feira (14/04) até domingo (17/04), para absorver o aumento do fluxo de veículos
As concessionárias integrantes
do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado
de São Paulo, regulado pela ARTESP - Agência de Transporte do
Estado de São Paulo, e a Secretária de Logística e Transporte
orientam os usuários durante o
Feriado de Páscoa e implantam
medidas para garantir segurança, conforto e minimização dos
impactos do fluxo de veículos
mais intenso, entre os dias 14/04
e 17/04. A expectativa é que
cerca de 4 milhões de veículos
percorram as principais rodovias
concedidas e do Departamento
de Estradas e Rodagem (DER)
no Estado.
“Mais de 1 milhão de veículos são esperados nas principais rodovias administradas
diretamente pelo Departamento
de Estradas e Rodagem (DER);
por isso, a operação é fundamental para garantir a qualidade do
tráfego e a segurança da população”, afirma o secretário estadual
de Logística e Transportes, João
Octaviano Machado Neto.
Infraestrutura de apoio reforçada
Entre os dias 14 e 17 de abril,
haverá um aumento do atendimento operacional. Durante este
período, haverá viaturas do DER
em pontos estratégicos das rodovias, além de equipamentos
apoiando o monitoramento e a
operação, como: 58 contadores veiculares (para estudo de
tráfego), 61 câmeras, 13 painéis
de mensagens variáveis (com
informações sobre as condições
da rodovia) e três drones.
A ARTESP monitorará toda a
operação nas rodovias concedidas a partir do Centro de Controle de Informações (CCI), de
onde é possível acompanhar em
tempo real o tráfego, por meio de
câmeras (CFTV’S), telefones de
emergência (call box), aplicativos
de mensagens e redes sociais.
Já a SLT vai disponibilizar aos
usuários, nas Unidades Básicas
de Atendimento (UBAs), veículos
utilitários e de apoio, guinchos
leves e pesados, e caminhonetes de inspeção distribuídos nas
principais vias do Estado.
Serão reforçados o monitora-

mento das pistas, a operação e
os serviços de atendimento médico e mecânico, as mensagens
de alerta nos painéis nas rodovias concedidas. Também estão
previstos reforços nas equipes
do Serviço de Atendimento ao
Usuário, Centro de Controle
Operacional (CCO) e praças de
pedágio, além da implantação
de operação “papa-fila” (de cobrança da tarifa por agentes da
chegada à cabine), para acompanhar o aumento do tráfego e
minimizar o congestionamento.
Cuidados redobrados
“A ARTESP e as concessionárias do Programa de Concessão
Rodoviárias estão preparadas
para atenderem a todas as necessidades dos usuários das
rodovias concedidas durante o
feriado de Páscoa. Serão realizadas operações especiais de
reforço, para garantir o máximo
de conforto e segurança para
quem vai aproveitar os dias de
folga”, reforça Milton Persoli, diretor geral da ARTESP.
As concessionárias reguladas
pela ARTESP também manterão a Operação Visibilidade, que
consiste no posicionamento de
viaturas operacionais em pontos
estratégicos, para permitir maior
agilidade no atendimento, além
de garantirem melhores condições de conforto e segurança
aos usuários que trafegam pelas
rodovias estaduais.
A operação especial em função
do feriado de Páscoa também
contempla o Rodoanel, tanto nos
trechos Leste e Sul – operados
pela concessionária SPMar,
quanto no trecho Oeste, sob
gestão da concessionária CCR
Rodoanel. Vale ressaltar que não
foram computados os dados de
tráfego neste trecho, uma vez
que o Rodoanel Mário Covas é
uma via de passagem para outras rodovias.
M OV I M E N TAÇÃO N A S
PRINCIPAIS VIAS
A previsão é de aumento no fluxo
a partir da tarde de quinta-feira
(14/04) e durante toda a sexta-feira (15/04) , sentido litoral e
interior. Já na volta do feriado,

a previsão é de tráfego intenso
a partir de domingo (17/04), durante todo o dia.
No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) são esperados 260
mil veículos, que devem seguir
para o litoral usando as rodovias
Anchieta (SP-150) e Imigrantes
(SP-160), durante todo o feriado.
A concessionária que administra
o Sistema Anchieta-Imigrantes
(SAI), por exemplo, promoverá a
reversão de pistas, com a operação 7x3, nos horários de maior
movimento em direção ao litoral.
Na Rodovia dos Tamoios, cerca de 257,9 mil veículos devem
utilizar as pistas rumo ao Litoral
Norte, em todo período. Com o
aumento do tráfego, será realizada a operação descida. A
operação será reforçada pelo
funcionamento da nova pista
de subida, recém-inaugurada
no trecho em Serra, permitindo
a operação com 2 (duas) faixas

de rolamento em ambos os sentidos.
A previsão na Ayrton Senna/
Carvalho Pinto é de que 954.310
veículos passem pelas quatro
praças de pedágio do corredor,
nos dois sentidos, entre quinta-feira (14) e domingo (17).
Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A estimativa é de que
750,3 mil veículos circulem pelo
sistema, entre saída e chegada
à capital. Horários de maior movimento: quinta, 14 de abril, das
15 às 20 horas; sexta-feira, 15
de abril, das 9 às 13 horas; e no
domingo, 17 de abril, das 12 às
20 horas.
O Sistema Castello Branco-Raposo Tavares deve receber
568 mil veículos. Na quinta-feira (14/04), a previsão da CCR
ViaOeste é que o fluxo de veículos seja maior das 16 às 20
horas. Na sexta-feira (15/04), o

movimento deve ser intenso das
7 às 12 horas. No retorno, a concessionária estima maior fluxo
no sentido capital no domingo
(17/04), das 11 às 20 horas.
RODOVIAS DO DER
SP 270 – (RODOVIA RAPOSO
TAVARES) – 485.970 veículos
SP 055 – LITORAL SUL (PADRE MANOEL DA NÓBREGA)
–317.473 veículos
SP 098 – (MOGI- BERTIOGA
– RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO) – 84.537 mil
veículos
SP 125 – (RODOVIA OSWALDO
CRUZ) – 52.677 mil veículos
SP 055 – LITORAL NORTE
(RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI) – 198.377 mil
veículos
Sobre a ARTESP
A ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de
São Paulo – regula o Programa

de Concessões Rodoviárias do
Governo do Estado de São Paulo há mais de 20 anos. Sob sua
gerência, estão 20 concessionárias, que atuam em 11,7 mil
quilômetros de rodovias, o que
representa quase 46% da malha estadual, abrangendo 323
municípios.
A Agência também fiscaliza o
Transporte Intermunicipal de
Passageiros, exceto nas Regiões
Metropolitanas de São Paulo, de
Campinas, da Baixada Santista,
do Vale do Paraíba/Litoral Norte
e Sorocaba. Dentre as ações, realiza auditoria de frota, garagem
e instalações, ações fiscais na
operação das linhas regulares,
nos terminais rodoviários e nas
rodovias. Além disso, a ARTESP
é responsável pela regulação da
concessão de cinco aeroportos
regionais.
A RT ES P – A s s e s s o r i a d e
Imprensa
artespimprensa@artesp.sp.gov.br
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Guararema Futsal estreia com
vitória na Copa Paulista de Futsal
Fotos: Tiago Morais

A equipe de Guararema
estreou com vitória na Liga
Paulista de Futsal Sub-19.
Na noite da última sexta-feira (08), no Ginásio Poliesportivo Lázaro Germano, o
Guararema Futsal superou o
Seme Itu Futsal pelo placar
de 3x0. O resultado foi muito
comemorado entre jogadores
e torcida que compareceu em
peso para vibrar pelos representantes do município.
O próximo compromisso do
time guararemense ocorre
contra o Capão Bonito, às
20 horas. A equipe de Guararema conta, novamente,
com o apoio de sua torcida
para manter os últimos bons
resultados conquistados.
Vale lembrar que o time de
Guararema já foi vencedor de
um torneio importante neste
ano: a Copa Mantiqueira de
Futsal. No final de março, a
equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer se
sagrou campeã do torneio em
sua primeira participação na
Copa Mantiqueira, torneio
que realizado em diferentes
cidades de Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Vale do Paraíba e
Litoral Norte.
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CAMPANHA DE
VACINAÇÃO CONTRA A

GRIPE
(VÍRUS INFLUENZA)

CONSULTE A FAIXA ETÁRIA
E GARANTA MAIS ESTA
DOSE DE PROTEÇÃO!

ATENÇÃO PARA OS LOCAIS E HORÁRIOS DE APLICAÇÃO:
UNIDADE NOGUEIRA

UBSs JD. DULCE E LAMBARI

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

HORÁRIO:

HORÁRIO:

9 ÀS 18 HORAS

9 ÀS 15 HORAS

NÃO É PRECISO AGENDAMENTO
IMPORTANTE!

Leve comprovante de residência e comprovante
de vacinação contra a Covid-19;
É obrigatório o uso de máscara nas unidades de Saúde;
Não é mais preciso aguardar o intervalo de 15 dias
para tomar a vacina da gripe e da Covid-19.

Saúde

