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APROVADO PROJETO DE LEI NA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
QUE GARANTE MAIS RECURSOS PARA AS APAES
Deputado Federal Marcio Alvino foi relator na Câmara dos Deputados do Projeto de Lei 545/2022, que assegura que Apaes, hospitais filantrópicos, fundações 
e outras entidades beneficentes continuem usufruindo de recursos oriundos de títulos de capitalização. Matéria segue para sanção presidencial.

Deputado Federal Marcio Al-
vino foi relator na Câmara dos 
Deputados do Projeto de Lei 
545/2022, que assegura que 
Apaes, hospitais filantrópicos, 
fundações e outras entidades 
beneficentes continuem usu-
fruindo de recursos oriundos de 
títulos de capitalização. Matéria 
segue para sanção presidencial.
O plenário da Câmara dos De-
putados aprovou em votação 
unânime na noite da última 
quarta-feira (30) o Projeto de Lei 
545/2022, que garante seguran-
ça jurídica para que entidades 
beneficentes continuem usu-
fruindo de recursos provenien-
tes de títulos de capitalização. 
Após ampla discussão entre os 
deputados e líderes das banca-
das, a matéria segue agora para 
sanção presidencial.
O Deputado Federal Marcio Al-
vino citou em seu discurso di-
versas entidades que prestam 
um serviço social importante e 
proporcionam emprego a mi-
lhares de brasileiros e hoje já 
conseguem aporte financeiro 
por meio da capitalização, mas 
poderiam perder essa fonte de 
recursos dependendo da regu-
lação aplicada pela SUSEP – 
Superintendência de Seguros 

Privados, órgão responsável por 
regular o setor de seguros no 
âmbito federal, – como a Santa 
Casa de Misericórdia de Mogi 
das Cruzes (SP), Hospital do 
Câncer de Barretos (SP), Ins-
tituto Bethesda (SC), Instituto 
do Câncer Infantil do Agreste 
(PE), Associação dos Amigos 
do Hospital de Clínicas (PR), 
Hospital Infantil Varela Santia-
go (RN), entre outras. Os recur-
sos provenientes de títulos de 
capitalização possibilitam que 
as entidades beneficiárias os 
utilizem para arcar com custos 
de folha de pagamento men-

sal, energia elétrica, materiais 
e medicamentos, manutenção 
de equipamentos médicos, ma-
nutenção predial, garantindo as-
sim a prestação de serviços à 
população.
“Tudo o que se busca com o 
projeto é a segurança jurídica 
a nível legal para proporcionar 
maior respaldo e garantia para 
que as entidades continuem se 
beneficiando das campanhas 
de arrecadação mediante títu-
los de capitalização;”, explicou 
o relator Marcio Alvino.
O projeto, que foi elaborado pela 
ex-senadora Ana Amélia (RS), 

prevê que o comprador de um 
título de capitalização poderá 
ceder o direito de resgate para 
entidades beneficentes. Caso 
não concorde com a cessão do 
direito, deverá informar a socie-
dade de capitalização responsá-
vel pelo título até o dia anterior 
à realização do primeiro sorteio.
Os recursos obtidos por meio 
das campanhas de arrecada-
ção com títulos de capitalização 
deverão ser empregados exclu-
sivamente nas atividades da 
entidade beneficente. De acor-
do com o relator do projeto na 
Câmara dos Deputados, Marcio 
Alvino, serão beneficiadas com 
a propositura as Apaes, Santas 
Casas de Misericórdia, hospitais 
filantrópicos, fundações, entre 
outros.
“Em visita à Santa Casa de Mi-
sericórdia de Mogi das Cruzes 
esta semana, recebi das mãos 
da diretoria da instituição um 
relatório da aplicação dos re-
cursos oriundos de títulos de 
capitalização no hospital. O 
valor de mais de R$ 7,8 milhões 
no ano de 2021 correspondeu 
a mais de 20% do faturamento 
SUS da entidade.” reforçou o 
parlamentar.
“Como presidente da Frente Par-

Deputados Marcio Alvino e André do Prado durante visita 
à Santa Casa de Mogi das Cruzes

lamentar Mista em Defesa das 
APAEs, das Pestalozzis e de 
Entidades Coirmãs, conhecedor 
e defensor da causa apaeana, 
posso afirmar que os recursos 
obtidos por meio de títulos de 
capitalização são extremamente 
relevantes para financiar as ati-
vidades de diversas entidades 
em todo o País. Para termos um 
parâmetro, apenas APAEs hoje 
são 2.227 unidades distribuídas 
pelo território nacional, com 

mais de 86 mil funcionários e 82 
mil voluntários responsáveis por 
atender mais de seis milhões de 
pessoas com deficiência no Bra-
sil e no Estado de São Paulo, por 
meio da Feapaes (Federação 
das APAES do Estado de São 
Paulo), arrecadaram mais de R$ 
60 milhões mediante recursos 
oriundos de títulos de capitaliza-
ção nos últimos anos”, concluiu 
o deputado Marcio Alvino.

Deputado Federal Marcio Alvino é relator do projeto na 
Câmara dos Deputados

Rodrigo Garcia toma posse como novo Governador de SP
João Doria anunciou nesta 
quinta-feira (31) que deixa o 
cargo de Governador do Es-
tado de São Paulo. Rodrigo 
Garcia, eleito como Vice-Go-
vernador na chapa com Doria 
nas eleições de 2018, tomou 
posse como novo Governador 
do Estado, mandato que se 
encerra em 31 de dezembro 
deste ano.
“Raro é o caso de um gover-
nador que delega força, poder 
e autonomia para o seu vice. 
E eu fiz isso consciente da 
responsabilidade e da capa-
cidade do Rodrigo Garcia. Ele 
coordenou a nossa campa-
nha, uma campanha vitoriosa, 
dura e difícil, e cumpriu seu 
papel da função pública com o 
mesmo ritmo, comportamento 
e postura de uma empresa 
privada. O Rodrigo Garcia foi 

nosso CEO ao longo desses 
três anos e três meses. E São 
Paulo teve o privilégio de ser 
governado por dois governa-
dores”, disse Doria. 
Doria descreveu os desafios 
enfrentados pelo governo, 
com as reformas adminis-
trativas, o enfrentamento da 
pandemia pautado pela orien-
tação da ciência, o início da 
vacinação e o momento da 
retomada, com programas e 
grandes obras que impulsio-
naram a economia de São 
Paulo e geraram empregos 
em diversas frentes em todas 
as regiões do estado. “Daqui 
para frente nosso trabalho 
continua em São Paulo pe-
las mãos experientes e com-
petentes do Rodrigo Garcia”, 
completou Doria.
Empossado em 1º de janeiro 

de 2019, João Doria deixa o 
governo com três anos e três 
meses de mandato. O paulis-
tano de 64 anos assumiu a 
Prefeitura da cidade de São 
Paulo em 2016, eleito no pri-
meiro turno, e renunciou ao 
cargo em 2018 para concor-
rer ao Governo de São Paulo. 
Venceu o então governador 
Márcio França no segundo 
turno, com 11 milhões de vo-
tos, e tomou posse como o 
37º Governador do Estado.
Novo Governador
Com a renúncia de Doria, Ro-
drigo Garcia passa a ocupar 
o cargo como Governador de 
São Paulo. Garcia também 
assumiu, além do gabinete de 
Vice-Governador na gestão 
Doria, o cargo de Secretário 
de Governo. Ele foi respon-
sável por coordenar projetos, 

obras e serviços de grande 
impacto. Liderou a articula-
ção estratégica no desenvol-
vimento das políticas públicas 
estaduais, dentre eles o Or-
çamento do Estado.
Com 47 anos, Rodrigo Garcia 
ocupou a cadeira de deputa-
do federal por dois mandatos, 
de 2011 a 2018, e três vezes 
deputado estadual, tendo 
sido presidente da Assem-
bleia Legislativa, entre 2005 
e 2007. Foi secretário nas 
pastas da Habitação, de De-
senvolvimento Econômico e 
de Desenvolvimento Social e 
também secretário de Gestão 
da Prefeitura de São Paulo.
“Escolhemos o lado certo 
com o enfrentamento da 
pandemia. Procuramos tra-
balhar por São Paulo, resolver 
os problemas de São Paulo. 

Em tempos de divisão, São 
Paulo deu exemplo para o Bra-
sil e para o mundo. João Doria, 
estamos todos aqui hoje para 
te abraçar, porque nós tivemos 
de prefeitos e prefeitas a com-
preensão que era necessária”, 
disse Rodrigo Garcia.

“Ninguém aqui está aqui para 
te dizer adeus, mas um até 
breve pela importância para o 
Brasil pelo o que você fez por 
São Paulo. Portanto, hoje não 
tenho eu que brilhar aqui não, 
o momento é seu”, finalizou.
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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

José Marcos - Educador 

   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES - Dedicar- se a rotina é o melhor que pode fazer neste dia. Pense nos problemas 
como quem tenta solucionar um quebra- cabeças e encontrará a solução adequada. Terá 
uma ideia feliz a respeito dos seus próprios assuntos.

TOURO - - Hoje, você estará com o espírito elevado, traduzindo isso em sua disposição para 
ser inteligente e lógico. Aproveite para tratar de assuntos que lhe interessam. Favorável aos 
jogos, sorteios, loteria.

GÊMEOS -O planeta Mercúrio trará a oportunidade de uma nova relação amorosa, como 
consequência natural da intensidade de seus sentimentos. Ou então, uma relação já existente 
irá se fortalecer, renovar e ganhar um novo conteúdo afetivo.

CÂNCER  - - Atitudes impulsivas no lar impedirão a tranquilidade e acirrarão cer-
tos desequilíbrios já existentes nessa área. Melhor compreensão dos sentimentos 
afetivos, embora sejam mínimas as 
mudanças nessa área. Possibilidade de iniciar estudos ou atividades ligadas à 
comunicação. 

  LEÃO - Sua natividade astral estará sendo beneficiada neste dia. Presságios benéficos 
para as amizades, os contatos com o sexo oposto e o auxílio de avós e sogros. Ótimo para 
questões artísticas, publicidade, filantropia e caridade.

                                       Para o dia 03 de Abril de 2022

VIRGEM- - Momento benéfico. Procure distrair- se fazendo uma viagem curta. Fará novas e 
úteis amizades. Momento de muitas mais possibilidades, caso contrário, fique atento quanto 
a pessoas invejosas.

LIBRA - - Seja mais confiante em si mesmo, empreendedor e executivo que con-
seguirá melhores resultados neste dia. Todavia, a fase não lhe será das melhores, 
principalmente no que se refere ao dinheiro e sua saúde.

 ESCORPIÃO -- Disposição física e mental favorecidas. O contato com pessoas 
amigas trarão compensadoras vantagens principalmente no que se refira a dinheiro 
ou à sua profissão. Sua mente fértil e criativa, estará ainda mais sensível à criação 
de oportunidades que poderão colocá- lo em projeção, inclusive no amor.

 SAGITÁRIO - Neste dia você poderá enfrentar alguns pequenos obstáculos e opo-
sições inesperadas. Com o auxílio de amigos, parentes, colegas e vizinhos poderá 
contornar isso. Evite atitudes agressivas. Deixe de lado o ciúme e espere notícias 
boas através de telegrama, carta ou visita de uma pessoa inesperada.

CAPRICÓRNIO - - O amor estará bastante beneficiado, juntamente com a saúde e 
as relações sociais e pessoais. Evite prejudicar sua saúde, não cometendo excessos 
na alimentação, alcoólicos e profissionais. A evolução da personalidade será evidente.

AQUÁRIO -- - Cuidado com prejuízos causados por empregados ou sócios. Não realize o 
negócio que está pretendendo hoje. Espere o dia de amanhã para fazer isso. Não abuse da 
saúde e não discuta com a pessoa amada.

I N V E S T I R  N A  S AU D E 
Investimento é uma aplicação de 
recursos a fim de se obter algo. 
Dentro do âmbito das finan-
ças, as pessoas investem seu 
dinheiro periodicamente para, 
no futuro, utilizarem o montante 
acumulado para adquirir algum 
bem. Quando se trata de saú-
de, esses “depósitos” regulares 
são realizados na forma de bons 
hábitos, como a alimentação ba-
lanceada, a prática de exercícios 
físicos, a busca pelo equilíbrio 
emocional, entre outros. Cada 
atitude dessa contribui para que 
o indivíduo tenha uma vida sau-
dável e plena. Com a correria do 
dia a dia, os “depósitos” diários 
para do investimento na própria 
saúde são esquecidos. Assim, 

troca-se a refeição completa por 
lanches rápidos, o exercício físi-
co sempre fica para depois, os 
excessos tomam conta da vida 
como excesso de trabalho, de 
preocupações, de cobranças 
internas. Fazer uma pausa e 
refletir a respeito dos cuidados  
com a sua saúde é fundamental, 
porque ela é o nosso bem mais 
valioso. Já ficou comprovado que 
muitas doenças são causadas 
por hábitos ruins, como fumar, 
excesso de álcool, má alimenta-
ção, sedentarismo, entre tantos 
outros. Por essa razão, cuidar 
da saúde é investir na vida, na 
própria felicidade. Se o trabalho 
sempre é colocado em primeiro 
lugar e há  dedicação integral 
a ele para alcançar os objeti-
vos profissionais, sacrificando 
a saúde, em algum momento 
essa conta irá chegar e, então, 
de uma forma ou de outra os pla-
nos serão interrompidos cuidar 

da saúde. Seria mais inteligente 
e menos custoso se dedicar à 
carreira de forma equilibrada. 
De nada adianta ter muito co-
nhecimento e realizar projetos 
fantásticos, se o ser humano por 
trás desses feitos não estiver 
saudável física e mentalmente. 
O melhor a fazer para ter uma 
vida feliz e alcançar os objeti-
vos é  colocar-se também como 
uma prioridade. Dedique-se aos 
seus projetos, dê o seu melhor, 
estude, cuide da sua família, de 
suas amizades, mas lembre-se 
de si mesmo. Sem saúde não há 
conquistas, desenvolvimento ou 
evolução, porque sem saúde não 
há vida. Pense nisso! Investir em 
sua saúde auxilia o controle do 
peso corporal, reduz os riscos 
de várias doenças, aumenta os 
níveis de energia, melhora o hu-
mor, proporciona longevidade 
com qualidade de vida.

Peixe-  Saúde favorecida. Conte consigo mesmo para resolver seus problemas. Os 
outros irão notar sua tenacidade e persistência podendo lhe tributar o dobro de crédito 
a partir deste dia. No amor, aja com sinceridade.
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Crianças de Guararema são vacinadas contra a Covid-19 
em ação especial realizada nas Escolas Municipais
“Semana E”, como é chamada a ação de imunização nas escolas, foi responsável por aplicar 60 doses em crianças de 5 a 11 anos

A Secretaria Municipal de Saúde, 
em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, reali-
zou a “Semana E” de vacina-
ção infantil contra a Covid-19. 
O objetivo da ação, promovida 
pelo Governo de São Paulo, foi 
aumentar a cobertura vacinal 
entre o público de 5 a 11 anos 
em todo o Estado.
O nome da campanha com alu-
são à letra “E” vem de escolas, já 
que o foco da busca ativa foram 

crianças em idade escolar, que 
ainda não estavam vacinadas. A 
Secretaria Municipal de Saúde 
enviou as equipes de vacinação 
às escolas municipais, onde 
ocorreram as imunizações, a 
partir do consentimento dos pais. 
“Iniciativas como esta contri-
buem para a proteção de toda 
a população, em especial das 
nossas crianças. A escola tem 
um papel fundamental na cons-
cientização das famílias e auxiliar 

na vacinação infantil é de grande 
importância”, disse a secretária 
municipal de Educação, Clara 
Assumpção Eroles Freire.
Ao todo, cerca de 60 crianças 
foram vacinadas durante a “Se-
mana E” de vacinação infantil 
contra a Covid-19.“As escolas 
sempre foram aliadas na reali-
zação de campanhas, eventos, 
e, agora, mais uma vez, com a 
vacinação das crianças do nosso 
município”, explica a secretária 

municipal de Saúde, Adriana 
Martins.
O cadastro e agendamento para 
vacinação das crianças de 5 a 
11 anos seguem disponíveis. 
Quem não tomou a vacina contra 
a Covid-19 durante a “Semana E” 
pode receber nos pontos de vaci-
nação disponíveis no município: 
na Unidade Nogueira, das 9 às 
18 horas,  e na UBS Lambari e do 
Jardim Dulce, das 9 às 15 horas. 
Fonte:Prefeitura de Guararema 

Cal -Fer ro  Are ia -Pedra-Cimento
Fones: (11)4693 4627 
Cel :  (11)  99970 9843 
Bairro Nogueira - Guararema /SP 
e - m a i l : c r i s c a i p i r a 7 @ g m a i l . c o m

  22 anos de tradição

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

Fotos: PMG-divulgação 
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Ministério da Saúde anuncia campanha de 
vacinação contra a gripe a partir de 4 de abril
A pasta irá distribuir cerca de 80 milhões de doses para vacinar público-alvo. A campanha irá até o dia 3 de junho
Enquanto o Brasil avança na 
vacinação contra a Covid-19, o 
Ministério da Saúde alerta para 
a importância da imunização 
contra a gripe a partir do dia 4 
de abril. Com a distribuição de 
80 milhões de doses da vaci-
na Influenza para a campanha 
nacional de vacinação, a Pasta 
prevê cerca de 76,5 milhões de 
pessoas nos grupos conside-
rados prioritários. A previsão é 
que a campanha termine no dia 
3 de junho.
Com o objetivo de prevenir o 
surgimento de complicações 
decorrentes da doença, óbitos 
e consequências nos serviços 
de saúde, a vacinação contra a 
gripe é uma estratégia do Go-
verno Federal para minimizar 
a carga do vírus, reduzindo os 
sintomas, que também podem 
ser confundidos com os da Co-

vid-19.
A campanha acontecerá em 
duas etapas. O dia D de mobi-
lização nacional está previsto 
para o dia 30 de abril.
Primeira etapa - entre os dias 
04/04 e 02/05 idosos com 60 
anos ou mais; trabalhadores da 
saúde; Segunda etapa - entre os 
dias 03/05 e 03/06 Crianças de 
6 meses a menores de 5 anos 
de idade (4 anos, 11 meses e 29 
dias); Gestantes e puérperas;
Povos indígenas;Professores; 
Comorbidades; Pessoas com 
deficiência permanente; Forças 
de segurança e salvamento e 
Forças Armadas; Caminhonei-
ros e trabalhadores de transpor-
te coletivo rodoviário de passa-
geiros urbano e de longo curso; 
Trabalhadores portuários;Fun-
cionários do sistema prisional; 
Adolescentes e jovens de 12 a 

21 anos de idade sob medidas 
socioeducativas; População 
privada de liberdade. 
Vacina trivalente
A vacina Influenza trivalente uti-
lizada pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) é produzida pelo 
Instituto Butantan. A formulação 
é constantemente atualizada 
para que a dose seja efetiva na 
proteção contra as novas cepas 
do vírus. A vacina será eficaz 
contra as cepas H1N1, H3N2 
e tipo B.
Crianças
No caso das crianças de seis 
meses a menores de 5 anos 
que já receberam ao menos 
uma dose da vacina Influenza 
ao longo da vida em anos an-
teriores, deve se considerar o 
esquema vacinal com a apenas 
uma dose em 2022. Já para as 
crianças que serão vacinadas 

pela primeira vez, a orientação 
é agendar a segunda dose da 
vacina contra gripe para 30 dias 
após a primeira dose. Proteção 
contra o sarampo. O Ministério 

da Saúde reforça também a im-
portância da vacinação contra 
o sarampo. Para evitar surtos 
da doença, a campanha de va-
cinação em 2022 será focada 

em crianças de seis meses a 
menores de 5 anos de idade e 
trabalhadores da saúde.

Fonte: Ministério da Saúde

Medicamentos tem reajuste de até 10,89% 
Aumento foi calculado com base no IPCA e em fatores de produtividade
Por Luciano Nascimento - Repór-
ter da Agência Brasil - Brasília
O governo federal auto-
rizou o aumento de até 
10,89% no preço dos me-
dicamentos. A resolução 
com os percentuais de 
reajuste ao consumidor 
final foi publicada hoje (1°) 
no Diário Oficial da União 
(DOU), com o mesmo per-
centual de ajuste máximo 
permitido para os medica-
mentos dos níveis 1, 2 e 
3.  Os níveis se referem 
às classes terapêuticas de 
cada medicamentos, como 
analgésicos e anti-inflama-

tórios. A cobrança dos no-
vos valores começa a valer 
a partir desta sexta-feira.  

De acordo com a resolu-
ção, o aumento foi calcu-
lado com base no Índice 

Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
mais fatores ligados à pro-

dutividade relativos a cada 
setor, conforme resolução 
da Câmara de Regulação 
do Mercado de Medica-
mentos (CMED).
A resolução diz ainda que 
para fazerem jus ao ajuste 
de preços, as empresas 
produtoras de medicamen-
tos deverão apresentar rela-
tório de comercialização à 
CMED até o dia 10 de abril.
O texto diz que as empre-
sas produtoras deverão 
dar ampla publicidade 
aos preços de seus me-
dicamentos, por meio de 

publicações em mídias 
especializadas de grande 
circulação. Os preços não 
podem ser superiores aos 
preços publicados pela 
CMED no portal da Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa).
Ao comércio varejista, ca-
berá dar publicidade dos 
reajustes, mantendo à dis-
posição dos consumidores 
e dos órgãos de proteção 
e defesa do consumidor as 
listas dos preços de medi-
camentos atualizadas.
Edição: Maria Claudia

SAT divulga vagas de emprego em Guararema com 59 oportunidades
Serviço de Atendimento ao Trabalhador está mediando diversas oportunidades profissionais com diferentes graus de escolaridade
A Secretaria de Emprego e De-
senvolvimento Econômico de 
Guararema, por meio do Serviço 
de Atendimento ao Trabalhador 
(SAT), atualizou a lista de vagas 
de trabalho na cidade. Nesta se-
mana, o SAT está mediando 59 
oportunidades profissionais com 
diferentes graus de escolaridade.
As vagas que exigem Ensino 
Fundamental completo são para 
auxiliar de limpeza, ajudante 
geral (duas vagas), auxiliar de 
manutenção, ajudante geral/
produção, caseiro casal (duas 
vagas), auxiliar de manutenção, 
padeiro, confeiteiro/ajudante de 
confeiteiro, roçador, auxiliar de 

recepção, camareira/auxiliar de 
serviços gerais, ajudante geral, 
controlador de acesso (duas va-
gas), diarista, ajudante de pátio, 
marceneiro, ½ oficial de marce-
neiro, caseiro e costureira.
Já as vagas com exigência de 
Ensino Médio são para vendedor/
atendente, auxiliar de escritório, 
açougueiro, estoquista, separa-
dor, encarregado de conferên-
cia, assistente fiscal, torneiro 
mecânico, auxiliar de serviços 
gerais, cozinheiro (duas vagas), 
auxiliar de produção (duas va-
gas), operador e programador 
de CNC, ajudante de cozinha, 
auxiliar de reservas, ajudante 

de pizzaiolo, cumin, assistente 
comercial, fresador, eletricista de 
manutenção,  auxiliar de eventos, 
vendedor interno, multi função e 
auxiliar de expedição.
Para quem ainda cursa o Ensino 
Superior há vaga para estágio 
em engenharia, estágio admi-
nistrativo, administração (ou téc-
nico), estagiário em Educação 
Física e auxiliar administrativo.
Para quem já concluiu o Ensino 
Superior há vaga para técnico 
de desenvolvimento de embala-
gens, auxiliar de contabilidade, 
financeiro, auxiliar administrativo,  
professor de Educação Física, 
assistente administrativo e la-

boratorista.
Há ainda uma vaga com escola-
ridade indiferente de doméstica/
passadeira.
Em razão da pandemia da Co-
vid-19, os candidatos podem se 
candidatar às vagas pelos tele-
fones 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 Guara-
rema (guararema.sp.gov.br) ou 
comparecer na Secretaria de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico de segunda a sex-
ta-feira das 8 horas às 11h30 e 
das 13 horas às 16h30.

Foto:Tiago Morais 
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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

Motoristas com CNH vencida devem renovar até 30/04
Renovação pode ser feita de forma digital
Por: Agência Brasil - São Paulo

Condutores de veículos do 
estado de São Paulo que ti-
veram a habilitação vencida 
entre os meses de novembro 
e dezembro de 2020 e ainda 
não renovaram o documento 
devem regularizar sua Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) 
até o dia 30 de abril. Segundo 
o Departamento Nacional de 
Trânsito (Detran) de São Pau-
lo, mais de 184 mil condutores 
estão nessa situação.  
A renovação pode ser feita de 
forma digital para aqueles que 
ainda não regularizaram o do-
cumento. Para isso, basta entrar 
no portal do Detran.SP, Pou-
patempo ou instalar o aplicativo 
do Poupatempo digital. Para 
realizar o serviço, a pessoa não 
pode ter nenhum bloqueio no 
prontuário como suspensão ou 
cassação do documento.
Se a pessoa optar por fazer o 
processo de forma presencial, 
deve ser feito agendamento 
no portal do Poupatempo.
Já os motoristas que não re-
gularizaram a CNH vencida 
nos meses de setembro e ou-
tubro de 2020 tem só até hoje 
(31) para ficar em dia com o 
documento.

Se o motorista não renovar o 
documento em prazo correto 
e for pego em uma fiscaliza-
ção, ele pode perder pontos 
na carteira e pagar multa. 
De acordo com o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), diri-
gir com a CNH vencida é uma 
infração gravíssima, sujeita 
a multa de R$ 293,47 e sete 
pontos na carteira.
Exame toxicológico
O motorista que precisa re-
novar sua CNH e que perten-
ce às categorias C, D ou E 
precisará marcar um exame 
toxicológico. Desde o dia 1º 
de janeiro de 2022, o exame 
voltou a ser obrigatório no 
Brasil.
Um estudo feito pela Associa-
ção Brasileira de Toxicologia 
(ABTox), junto aos departa-
mentos de Trânsito (Detrans) 
do país, apontou que 848 mil 
condutores das categorias C, 
D e E ainda não haviam feito o 
exame toxicológico obrigató-
rio até dezembro do ano pas-
sado. Além disso, aponta o 
estudo, cerca de 2,2 milhões 
de motoristas profissionais 
não realizaram o exame para 
a renovação da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH).

Para a Associação Brasileira 
de Caminhoneiros (ABCAM) e 
a Confederação Nacional dos 
Transportadores Autônomos, 
o que explica o alto número 
de motoristas que ainda não 
fizeram o exame toxicológico 
é a falta de conhecimento dos 
motoristas sobre a obrigato-
riedade e a periodicidade do 
exame.
Quem conduz um veículo que 
exija habilitação nas catego-
rias C, D ou E sem realizar o 
exame toxicológico comete 
uma infração gravíssima e 
está sujeito ao pagamento de 
uma multa de R$ 1.467,35, 
além da suspensão do direito 
de dirigir por três meses.
Para Renato Borges Dias, 
presidente da ABTox, quando 
o exame toxicológico é feito 
com periodicidade, o uso de 
drogas por motoristas diminui. 
“Desde que o exame toxicoló-
gico passou a ser exigido, em 
março de 2016, pelo menos 
67.458 condutores das cate-
gorias C, D e E testaram po-
sitivo e, depois de pelo menos 
90 dias, testaram negativo no 
mesmo laboratório”, disse.
A estimativa foi baseada nos 
resultados de quatro labora-

tórios que representam mais 
de 70% do total de exames 
realizados no país desde 
2016. Segundo a estimativa, 
mais de 212 mil exames to-
xicológicos feitos entre 2016 
e fevereiro de 2022 deram 
positivo.
O SOS Estradas também fez 
um levantamento que apon-
tou que, desde que entrou 
em vigor a obrigatoriedade 
do exame toxicológico de 

larga janela para condutores 
das categorias C, D e E, em 
2016, houve uma redução 
de 3,6 milhões de motoristas 
profissionais no mercado. 
Segundo o levantamento, os 
dados indicam que a maio-
ria desses condutores não 
renovaram sua CNH porque 
temiam o resultado positivo 
do exame toxicológico.
“Como o exame toxicológico é 
obrigatório para quem preten-

de continuar conduzindo veí-
culos das categorias C, D e E, 
o que, para muitos, significa 
seu sustento, isso explicaria 
o resultado impressionante de 
abstenção de uso de drogas 
desses usuários. É impor-
tante destacar que o exame 
toxicológico de larga janela 
detecta o uso de drogas nos 
últimos 90 dias”, disse Rodol-
fo Rizzotto, coordenador do 
SOS Estradas.
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Colunista Social 
SILENE  OLIVEIRA

Senia e Daziu Custódio foram conhecer as Cataratas do 
Iguaçu, uma das sete maravilhas da natureza e ficaram 
encantados com tanta beleza. Com certeza foi um dos 
roteiros de viagens que emocionou e conquistou o casal.

A Ilha de Curaçau, uma das queridinhas do Caribe foi o 
destino escolhido por Ana Júlia, Maria José e Ana Carolina 
que foram conferir e aproveitar praias maravilhosas. O sol 
brilha praticamente o ano todo e a riqueza da fauna marinha 
estimula os visitantes a apreciarem a vida debaixo d’água.

Figueiredo aproveitou para curtir o dia na praia da Caçandoca, 
Ubatuba-SP, repleta de belezas e cercada pela natureza. 
Representa um retiro para os que procuram praias mais 
tranquilas. E claro, um brinde a vida!

A Chapada das Mesas,  um paraíso de belezas naturais,  localizada no estado do Maranhão, 
bem diferente dos Lençóis, foi mais uma opção de Elisa Eroles Freire que adora curtir a 
natureza. A Chapada tem um encanto único e oferece tudo o que se espera: paisagens 
deslumbrante, refrescantes cachoeiras, poços de águas cristalinas e pousadas encantadoras. 
Para chegar até que é fácil, o difícil mesmo é se despedir, pois a Chapada tem um encanto 
único que faz o turista querer ficar mais e mais.

Genebra/Suíça, localizada entre picos alpinos e belas montanhas, a cidade encanta pelo 
charme das suas ruas arborizadas, edifícios históricos e uma gastronomia de dar água na 
boca. Antônio Venâncio e Marli foram conhecer a cidade que,  além do turismo, está na lista 
de uma das mais importantes do mundo por abrigar organizações internacionais humanitá-
rias, como a Cruz Vermelha e a sede das Nações Unidas. Genebra/Suíça será sempre um 
destino turístico espetacular, que arrebata corações de diferentes perfis de turistas.

Existem muitas maneiras de viajar. Alguns gostam da cidade, outros da natureza, alguns gostam de visitar museus e catedrais, outros de esportes radi-
cais. 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 oxi-
gena a alma e renova as energias.Confira algumas  viagens que marcaram e que ficaram guardadas em lugar especial no coração dessas pessoas (foto).

O casal Fagner Brito e Thaísa aproveitaram para passear e apre-
ciar as belezas e delícias da charmosa Campos do Jordão-SP. 
Um lugar cercado pelas montanhas, influenciado pela cultura 
européia, cheio de restaurantes e atividades para pessoas de 
todas as idades. A cidade é ótima para sair da rotina, respirar 
ar puro e ter contato com a natureza!
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

Alessandra Silva escolheu a praia de Juquehy, uma das mais bonitas e agitadas de São 
Sebastião-SP. No canto esquerdo da praia os surfistas podem se divertir aproveitando as 
boas ondas, enquanto no lado oposto as águas são calmas e frequentadas por famílias. 
Paz e amor completam o cenário ideal para umas merecidas férias.

Camila Eroles aterrisou em Paris/França, e visitou os lugares mais charmosos e encantadores 
que a cidade dos sonhos oferece. No roteiro, Camila programou  visita a Disneyland Paris, um 
resort de entretenimento em Marne-la-Vallee, uma cidade planejada localizada a 32 km do centro 
de Paris, sendo a atração mais visitada em toda França e Europa. Paris é dos sonhos!

Caraguatatuba/SP, uma cidade de encantos e belezas, música 
e poesia, mar, cachoeiras e matas. Um lugar onde os caiçaras 
de coração ou de berço trocam suas vivências em lindas tardes 
a beira mar ao por do sol, enquanto observam os pescadores 
tecendo suas redes. Caraguá tem várias praias, diversão, povo 
acolhedor, uma miscelânea de culturas e etnias. Caraguá também 
recebe de braços abertos pessoas legais como essa família 
animada que foi em busca de um lugar  agradável para relaxar 
e se divertir. Da esquerda para a direita: Felipe Moreno, Célia 
Moreno, Maria de Fátima, Rodrigo Faria e Ana Júlia Moreno.

Vivian Brito escolheu passar um final de semana na Riviera 
de São Lourenço - Bertioga/SP, que se tornou uma das 
praias mais desejadas para os que buscam uma praia 
charmosa  e cheia de atrativos, aliando todas as mara-
vilhas naturais com a facilidade do mundo moderno e se 
tornando um lugar completo e versátil. A Riviera tornou-se 
um destino indispensável no roteiro dos viajantes!

Ubatuba/SP além de encantar a todos com suas belezas 
naturais,  acabou presenteando o jovem casal Bruno e 
Kailane Silva com um  romântico final de tarde, tornando 
assim um cenário ainda mais lindo.
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A regularização do título de eleitor pode ser feita no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
A partir de 4 de maio, cadastro eleitoral será fechado
Por Agência Brasil  - Brasília

Os eleitores que pretendem 
votar nas eleições gerais de 
outubro têm quatro meses para 
regularizar a situação na Jus-
tiça Eleitoral. A partir de 4 de 
maio, o cadastro eleitoral será 
fechado e nenhuma alteração 
poderá ser feita.   
A regularização do título de 
eleitor pode ser feita no site 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). O prazo também vale 
para quem vai pedir a primei-
ra via do documento para vo-
tar pela primeira vez, fazer a 
transferência de local de vota-
ção ou a atualização de dados 
pessoais. 
Para verificar sua situação, o 
eleitor deve entrar no site do 
TSE e checar se há algum débi-
to em seu nome pela aplicação 

de multa por não ter votado em 
eleições anteriores, caso mais 
comum de irregularidade. 
O voto no Brasil é obrigatório 
e quem não comparece no dia 
da eleição paga multa de apro-
ximadamente R$ 3,50 por cada 
turno se não justificar a falta. 
Após fazer o pagamento, por 
meio da Guia de Recolhimento 
da União (GRU), é preciso es-
perar a Justiça Eleitoral identi-
ficar o pagamento da multa e 
baixá-la no sistema, que acusa-
rá que o débito foi pago. 
O eleitor que estiver com o tí-
tulo cancelado pela ausência 
consecutiva em três eleições, 
além de pagar a multa, deverá 
requerer a revisão do cance-
lamento ou a transferência de 
domicílio para ficar em dia com 
a Justiça Eleitoral. 
Regularização

Após checar sua situação e 
quitar as pendências, o elei-
tor deve iniciar o processo de 
regularização por meio do site 
Títulonet. 
Além de preencher os dados 
pessoais, será solicitada a 
digitalização dos seguintes 
documentos: identidade com 
foto, comprovante de residên-
cia, comprovante de pagamento 
de débitos eleitorais e compro-
vante de quitação de serviço 
militar (somente para homens). 
As imagens devem ser legíveis. 
O eleitor também deverá anexar 
uma selfie no requerimento. Na 
foto, deverá segurar, ao lado de 
seu rosto, o documento oficial 
de identificação, sem o uso de 
óculos, gorros, bonés, entre 
outros objetos. 
Após o preenchimento de todas 
as informações, o procedimento 

de verificação das informações 
será iniciado. No caso de falta 
de documentos, a Justiça Elei-
toral poderá entrar em contato 
com o eleitor para pedir a com-
plementação das informações. 
Ao final, o pedido de regulari-
zação será aceito ou negado 

pelo juiz eleitoral. O andamento 
do processo eletrônico também 
pode ser acompanhado na pla-
taforma. 
Transferência 
O pedido de transferência do 
local de votação também pode 
ser feito pelo site do TSE. A 

medida se aplica aos brasileiros 
que mudaram de cidade. Entre 
as regras, é necessário que o 
eleitor esteja morando no muni-
cípio há pelo menos três meses. 
Quem mora no exterior deve 
fazer o pedido de transferência 
na embaixada ou consulado do 
Brasil. Os brasileiros no exterior 
só votam para presidente da 
República.
Vídeo publicado pelo TSE na 
internet mostra o passo a passo 
para transferir o título. 
O primeiro turno das eleições 
será realizado no dia 2 de outu-
bro, quando os eleitores vão às 
urnas para eleger o presidente 
da República, governadores, 
senadores, deputados federais, 
estaduais e distritais. Eventual 
segundo turno será em 30 de 
outubro. 
Edição: Graça Adjuto

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

BANCO 11

CGV
BOBAARECA

QRESUMOS
UETITRO

RECICLADAS
TSODANS

VESTIMENTA
LUANDAS

EN
MDLG

TOTEMETABU
FLORIDARI

OA
UNMAIN

TE
RAL

CIONE
OB

I
S

IDI
ARDO

EVOMORALES

Tola;
ingênua

Palmeira 
que enfeita
jardins e

casas
Trabalho
típico do
estudante

(pl.)
Tribo de

origem de
Sansão
(Bíblia)

Tipo de 
roupa para
cerimônias
especiais

"(?) Love",
sucesso de
Claudinho 
e Buchecha

Capital de
Angola 

Livro de
Sigmund

Freud
(Psican.)

Diadema,
no ABCD
paulista 

Campo
(?), jogo
de com-
putador

Formato
da mão-
francesa 

Reage à
piada 

engraçada

Diário
Oficial

(abrev.)

Cantora de
"A Loba"

Positivo!

Principal,
em inglês
Claro, em
francês

Ainda, em
espanhol
Oferenda
a orixá

Estado
dos EUA

A ti
 (Gram.)

Perten-
cente a ti 
Moeda, 

em inglês

Filha de 
Homer (TV)

Em, em
francês

Atrativo do combo 
infantil de lanchonetes

"Quocien-
te", em Q.I.
Condição 

de
garrafas
usadas

em deco-
ração (pl.)

Bomba incendiária
artesanal

Figura comum em
praças e semáforos

Conhecida como a
Capela Sistina do

Paleolítico, é atração
turística da Espanha

Artérias, veias e
capilares (Anat.)

Aditivos de 
doces e balas

Cercar; 
importu-

nar
Ex-presi-
dente da
Bolívia

derrubado
em 2019

Seno
(símbolo)

Símbolo sagrado 
da Maçonaria

 3/aún. 4/coin — dans — main. 5/clair. 6/luanda.

CAÇA-PALAVRA

Solução
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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Um ícone feminino 
das letras francesas

Nascida em 1873 no povoado de Saint-
Sauveur-en-Puisaye, Sidonie-Gabrielle 
CLAUDINE é considerada o maior nome 
FEMININO da Literatura FRANCESA na 
primeira metade do SÉCULO XX. Casou-se 
com o escritor Henry Gauthier-Villars, 
conhecido como Willy, e foi a partir de então que começou a ESCREVER. Sua 
série Claudine, baseada em suas MEMÓRIAS de infância e adolescência, foram 
assinadas pelo MARIDO. Os livros sobre a PERSONAGEM Claudine foram sucesso 
de público e escandalizaram os setores conservadores da época, devido à conduta 
LIBERTÁRIA e “rebelde” da HEROÍNA da série, vista como má influência para as 
MOÇAS bem-comportadas. A obra era tão POLÊMICA para o período que chegou a 
ser incluída no Índex do Vaticano. Depois de se divorciar de Willy, a escritora virou 
ATRIZ do Teatro de variedades, e a EXPERIÊNCIA nas artes dramáticas lhe rendeu 
outros LIVROS. Durante a Primeira Guerra Mundial, trabalhou como JORNALISTA 
e depois voltou à Literatura, adotando o PSEUDÔNIMO de Colette.
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Globo - 21 H 
Segunda – 04/04

Irma finge não entender 
o motivo dos ciúmes de 
Madeleine. Filó reclama 
da ausência de José Le-
ôncio. Madeleine compra 
roupas para o noivo. Tião 
e Quim se preocupam com 
a possibilidade de uma 
onça estar atacando o 
rebanho. Chega o dia do 
casamento. Antero faz um 
brinde emocionado para 
José Leôncio. Maria e Gil 
fazem amor.  Antero se di-
verte com as mentiras que 
contou para os convidados 
na festa. Madeleine afirma 
que não vai para o Panta-
nal e Antero se preocupa 
quando José Leôncio diz 
que vai desfazer o casa-
mento. Mariana pensa em 
conversar com Gustavo. 
Antero agradece o dinhei-
ro que recebe do genro 

para pagar suas dívidas. 
Mariana flagra o marido 
guardando o dinheiro que 
recebeu de José Leôncio.

 
Terça 05/04
Mariana acusa Antero 

de ter vendido Madeleine. 
José Leôncio aproveita a 
viagem de chalana com a 
esposa. Mariana pega todo 
o dinheiro que o marido 
recebeu para honrar as 
dívidas. Gustavo desabafa 
com Irma. José Leôncio 
chega em casa com Made-
leine e Filó fica estarrecida. 
Mariana estranha que Irma 
tenha conversado tanto 
com o cunhado. Filó se 
incomoda com perguntas 
que Madeleine faz sobre 
a paternidade de Tadeu. 
Alguns meses se passam. 
Madeleine escreve uma 
carta falando que acredita 
estar grávida e Irma se la-
menta com Gustavo. José 
Leôncio sugere a Quim e 
Tião que matem a onça e 
Madeleine e Filó se revol-
tam. Maria descobre que 
está grávida e some na 
mata, deixando Gil agonia-
do. Quim e Tião caçam a 
onça. Madeleine fala para 

José Leôncio que acha que 
está grávida. Quim e Tião 
ficam assustados com o 
que veem na mata.

 
Quarta 06/04 
Quim e Tião falam para 

José Leôncio sobre o que 
viram no mato. Gil perde 
o rastro de Maria e se 
desespera. Quim e Tião 
afirmam para José Leôncio 
que o que viram no mato 
não era bicho. Madeleine 
pede para o marido não 
passar a noite na mata. 
José Leôncio vai ao jirau e 
acredita que foi o pai quem 
soltou a isca para onça. 
Gil retira Maria de dentro 
do rio. Madeleine diz que 
quer ter seu filho no Rio de 
Janeiro e Filó a repreende 
por seu comportamento. 
Quim e Tião pensam em 
pedir demissão. Madeleine 
sente as dores para o parto 
e teme que José Leôncio, 
em viagem, não chegue a 
tempo. Começa uma gran-
de tempestade e a silhueta 
de um velho aparece na 
fazenda. O filho de Made-
leine nasce com a ajuda 
de Filó. José Leôncio volta 
para a fazenda.

e vira onça para salvar 
Juma. Madeleine é rude 
com Filó. Irma pensa no 
beijo de Gustavo. Mariana 
pega a carta que Irma 
mostrou para Gustavo. 
Madeleine faz insinuações 
a Filó, que rebate ferida. 
Mariana convence Gusta-
vo a ‘resgatar’ Madeleine. 
Dois jagunços perguntam 
por Gil para Eugênio. Gil 
questiona Maria sobre o 
que aconteceu no dia do 
nascimento de Juma. Gus-
tavo chega à casa de José 
Leôncio e Madeleine reage 
eufórica, deixando Filó 
desconfiada. Maria tem 
um mau pressentimento e 
Gil se preocupa. Filó fica 
indignada quando Made-
leine pede que ela arrume 
um quarto para seu amigo. 
Gustavo beija Madeleine. 
Filó ouve o médico chamar 
Madeleine para voltar para 
o Rio de Janeiro com ele e 
se preocupa com a reação 
de José Leôncio. A sucuri 
ataca a canoa dos dois 
jagunços.

          
Sábado 09/04
A sucuri mata um dos 

jagunços. Madeleine es-

Resumos dos capítulos das novelas de 04/04 a 09/04/2022
creve uma carta para 
José Leôncio. Filó se in-
digna com a decisão de 
Madeleine de ir embora 
da fazenda. Eugênio 
observa Madeleine e 
Gustavo na travessia 
da chalana. Maria mata 
o jagunço que atirou em 
Gil e sofre pela morte 
do marido. José Leôn-
cio volta para casa e se 
enfurece ao saber que 
Madeleine foi embora 
com seu filho. Antero 
se revolta com Made-
leine. Mariana ameaça 
Gustavo para não con-
tar sobre a conversa 
que tiveram antes de 
ele ir para o Panta-
nal. Filó tenta consolar 
José Leôncio. Madelei-
ne convence Antero a 
apoiá-la. Quim e Tião 
contam sobre a tragé-
dia ocorrida com Maria, 
e José Leôncio fica cho-
cado. Antero garante a 
Mariana que eles terão 
sérios problemas se o 
genro resolver entrar na 
justiça contra Madelei-
ne. José Leôncio chega 
ao Rio de Janeiro e 
reencontra Reginaldo 
no aeroporto.

Globo- 18H20
  Segunda 04/04
Violeta questiona Isa-

dora sobre seu medo de 
se envolver com Rafael. 
Joaquim afirma a Eugênio 
que sabe de sua paixão 
por Violeta. Onofre chan-
tageia Joaquim e Davi 
pede que Iara fique de 
olho nos dois. Marcos, 
Bento, Lorenzo e Silva-
na conversam sobre a 
guerra. Eugênio confessa 
a Constantino que ama 
Violeta. Joaquim pede 
perdão a Isadora e pro-
mete que será um noivo 
melhor. Arminda comenta 
com Julinha sua descon-
fiança sobre Mariana. 
Augusta alerta Davi sobre 
Joaquim e Onofre. Isa-
dora revela a Rafael que 

desconfia de que Onofre 
tenha sabotado a máqui-
na da fábrica. Joaquim, 
mascarado, retorna ao 
evento da tecelagem.

 
Quarta 06/04
Davi garante a Iara 

que Joaquim está no 
evento e pede que a moça 
o procure. Mariana sabota 
o vestido de Arminda. Fe-
licidade comenta com Le-
tícia sobre o envolvimento 
de Onofre com a quebra 
da máquina da fábrica. O 
locutor do evento anuncia 
Violeta como esposa de 
Eugênio, e Matias tem 
uma crise ao ouvir pela 
rádio. Inácio tranca Ma-
riana em um quarto com 
roupas antigas. Iara vê 
quando Joaquim corta os 
cabos de luz do teatro, 
mas Davi faz um truque 
de mágica para salvar o 
evento. Isadora ganha o 
concurso de moda, com 
pseudônimo.

 Quinta 07/04
Isadora abre mão de 

seu prêmio para compro-
var a lisura do concurso 
da fábrica. Arminda avi-
sa a Inácio que Mariana 
tem alergia a naftalina. 
Mariana passa mal e afir-
ma que prestará queixa 
contra Inácio e Arminda. 
Matias invade a festa do 
concurso e ameaça Eugê-
nio. Isadora confessa seu 
amor por Rafael. Matias 
tem um surto e acaba 
machucando Leônidas. 
Eugênio conforta Violeta. 
Davi e Isadora se beijam, 
e Manuela vê. Heloísa e 
Matias discutem sobre 
seu passado. Eugênio se 
declara para Violeta e os 
dois se beijam. Felicida-
de descobre que Onofre 
é cúmplice de Joaquim. 
Davi resgata a peça da 
máquina sem que Onofre 
veja. Joaquim confron-
ta Onofre sobre a peça 
perdida.

 Sexta 08/04
Joaquim se declara 

inimigo de Onofre. Davi 
surge com a peça para 
a máquina da fábrica e 
Joaquim se enfurece. Ma-
riana chantageia Arminda 
e Julinha. Letícia e Gio-
vanna veem a reportagem 
com Bento e Lorenzo. 
Fonseca anuncia que 
Bento, Lorenzo e os sol-
dados terão seu batismo 
de fogo. Isadora termina 
o noivado com Joaquim e 
se assusta com a reação 
do rapaz. Joaquim e Davi 
travam um confronto. Eu-
gênio e Violeta se beijam 
novamente. Darcy estra-
nha o retorno de Mariana 
à LBA. Julinha aposta o 
dinheiro recebido de Dar-
cy como doação. Felici-
dade sente uma dor e Dr. 
Elias a socorre. Lorenzo 
se desespero no campo 
de batalha.

 sábado 09/04
Fonseca é atingido por 

uma granada e morre nos 
braços de Lorenzo. Davi 
revela a Olívia sobre seu 
namoro com Isadora. Eu-
gênio conforta Joaquim. 
Matias afirma a Leônidas 
que voltará a ser o chefe 
de sua família. Joaquim 
vê quando Rafael e Isa-
dora se beijam, e tem uma 
crise. Julinha confessa a 
Arminda que perdeu no 
jogo o dinheiro doado 
por Darcy à LBA. Santa 
chega à casa de Julinha, 
para desespero de Cons-
tantino. Úrsula teme que 
Joaquim atente contra a 
vida de Rafael. Onofre se 
preocupa com Felicidade. 
Davi fica apreensivo com 
a presença de Matias na 
fábrica. Santa sai às es-
condidas para encontrar 
Enrico. Joaquim procura 
Gaspar.

 

Segunda – 04/04 
Guilherme/Flávia entrega a 
aliança para Flávia/Guilher-
me, que a atira no mar. Paula/
Neném reivindica as ações da 
Wollinger. Nedda tenta man-
ter a integridade do almoço. 
Rose comenta, animada, com 
Joana sobre o encontro que 

terá com Neném. Guilherme/
Flávia aceita sair de barco 
com Flávia/Guilherme. Roni 
pede para Nedda morar com 
ele. Soraia provoca Tina. Val-
direne ameaça Celina para 
demitir Deusa. Paula/Neném 
chega à casa de Nedda.
 
Terça 05/04
Todos na casa de Nedda co-
meçam a discutir. Tina briga 
com Tigrão por causa de So-
raia. Neném/Paula revela que 
Roni é pai de Tina. Bianca e 
Tina vão com Cabeça e Denis 
para o bar de Gabriel. Neném/
Paula manda Paula/Neném se 
encontrar com Rose. Celina 

demite Deusa. Gabriel conhe-
ce Tina. Carmem descobre 
que foi enganada e f ica fu-
riosa. Paula/Neném convida 
Rose para participar da cam-
panha da Terrare Wollinger. 
Nedda e Jandira conversam 
com Tina. Roni agride Ne -
ném/Paula.
 
Quarta 06/04
Osvaldo chama a polícia e 
Roni é preso. Tina se de -
sespera ao saber que não é 
filha de Neném. Paula/Neném 
fala para Rose do amor que 
Neném sente por ela. Flávia/
Guilherme e Guilherme/Flávia 
voltam para casa. Daniel fica 

intrigado com as crises de Ce-
lina. Paula/Neném sofre por 
causa de Tina, que se recu-
sa a falar com Neném/Paula. 
Neném/Paula vai com Paula/
Neném para a reunião na Ter-
rare. Roni rejeita Nedda.
 
Quinta 07/04
Roni corta relações com Ne-
dda. Neném/Paula conduz 
a reunião e Carmem fica ir-
ritada. Rose tenta consolar 
Tina. Juca f ica feliz com o 
casamento da f ilha. Paula/
Neném fala com Tina. Rose 
beija Neném/Paula. Joana cai 
e bate o corpo no meio-fio e 
Marcelo a leva para clínica de 
Guilherme. Carmem ameaça 

Paula/Neném. Tina visita Roni 
na cadeia. Joana desmaia nos 
braços de Flávia/Guilherme.
 
Sexta 08/04
Flávia/Guilherme decide ope-
rar Joana. Carmem desiste 
de atacar Paula/Neném. Roni 
tenta ser carinhoso com Tina. 
Prado avisa a Jandira sobre 
Tina e Neném/Paula vai à de-
legacia. Carmem pede ajuda 
a Paula/Neném. Rose conta 
para Tigrão sobre o pai de 
Tina e se preocupa com a re-
ação do filho. Tina pede para 
Neném/Paula tirar Roni da ca-
deia. Neném/Paula exige que 
Roni não se aproxime de Tina. 
Rose f lagra Neném/Paula e 

Joaquim pagará o prêmio 
do concurso da fábrica. 
Joaquim garante a Úrsula 
que sabotará o concurso 
e orienta Onofre em seu 
plano.

 
Terça 05/04
Joaquim explica seu 

plano para Úrsula. Cons-
tantino permite que Ju-
linha volte para a LBA. 
Julinha se irrita com Ma-
riana por ter a atenção de 
Darcy Vargas. Arminda e 
Julinha armam para des-
mascarar Mariana diante 
de Darcy. Julinha retoma 
o posto de diretora da LBA 
de Campos. Uma peça 
da máquina da fábrica 
quebra e Davi pede que 
Iara vigie Joaquim. Heloí-
sa incentiva Isadora a se 
envolver com Rafael. Iara 
vê quando Joaquim não 
embarca no trem para o 
Rio de Janeiro. Eugênio 
reencontra uma amiga 
do passado. Felicidade Fonte: TV Globo

 
Quinta 07/04
Quim, Tião e Filó pa-

rabenizam José Leôncio 
pelo nascimento do filho. 
Madeleine destrata o mari-
do e se desespera quando 
ele leva o filho para andar a 
cavalo. José Leôncio sente 
a presença do pai e seu 
filho se assusta com o ba-
rulho de um trovão. Quim 
e Tião juntam os peões 
para festejar o nascimento 
de Joventino. Passa-se 
um mês. Madeleine não 
deixa José Leôncio pegar 
o filho no colo. Tião e Quim 
convencem o patrão a 
conversar com a esposa 
antes de partirem em co-
mitiva. A silhueta de um 
velho aparece no meio no 
ninhal e se transforma em 
uma imensa sucuri. Irma 
leva a carta da irmã para 
Gustavo. Maria sobe em 
uma canoa para ter seu 
bebê. Gustavo beija Irma. 
Maria abandona Juma na 
canoa, mas se arrepende 
ao ver uma sucuri se apro-
ximar da filha.

 
Sexta 08/04
Maria luta com a sucuri 

Paula/Neném se beijando.
 
Sábado 09/04
Neném/Paula vai atrás de 
Rose. Roni avisa que Juca 
terá que colocar máquinas 
caça-níqueis na padaria. Flá-
via/Guilherme comenta com 
Guilherme/Flávia que eles 
precisam falar com a Morte. 
Rose convida Neném/Pau-
la para jantar em sua casa. 
Rose não aceita bem o pedido 
de tempo de Neném/Paula. 
Tigrão f ica com ciúmes de 
Tina com Gabriel. A Mor te 
encontra Guilherme, Flávia, 
Neném e Paula.
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Centro Espírita “Natalício de Jesus”  apresenta Relatório dos Serviços do ano 2021
A pandemia não parou com os trabalhos de apoio às famílias necessitadas do caminho
ANTES PRESENCIAL, AGORA 
EM DOMICÍLIO.  

AMPARAR A GESTANTE E A 
CRIANÇA, FORTALECENDO 
SEUS VÍNCULOS FAMILIARES 
faz parte do Projeto Família com 
início em janeiro de 1988, ins-
pirado nos trabalhos da Casa 
Transitória “Fabiano de Cristo” 

de Pindamonhangaba - SP. 
As gestantes acolhidas, são 
usuárias do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS),pas-
sam por uma entrevista para 
sereminscritas no Serviço de 
Apoio à Gestante. Recebem 
visitas domiciliares; participam 
de palestras e roda de conversas 
socioeducativas; recebem orien-

tações sobre necessidades bá-
sicas de saúde e de direitos so-
ciais; alimentação, cesta básica, 
enxoval para o recém-nascido; 
vale transporte, dentre outras. 
O Serviço é executado no primei-
ro e segundo sábado das 8 às 
12 horas, com apoio e recursos 
da Instituição, da comunidade e 
dos voluntários. São 34 anos de 

trabalho ininterrupto, no campo 
do bem, sem vínculos a órgãos 
governamentais e totalmente 
executados por VOLUNTÁRIOS. 
Por conta da pandemia causada 
pelo Coronavírus, o Covid-19, o 
Serviço de Apoio presencial é 
suspenso a partir da segunda 
quinzena de março de 2020, 
passando para a modalidade 

à distância, no atendimento 
as necessidades básicas de 
alimentação, produtos de hi-
giene e entrega de enxoval ao 
recém-nascido, no domicílio, por 
uma equipe de voluntários, sem 
comorbidades e fora da situação 
de risco ao Coronavírus, obser-
vando todo o protocolo de saúde 
como: uso de máscaras, lavar 

mãos com sabão e uso de álcool 
gel 70°, evitar aglomerações e 
manter o distanciamento. 
Com a pandemia, houve um au-
mento na demanda do Serviço 
de Apoio à Gestante, emergen-
cial e família não gestante. As 
contribuições não pararam de 
chegar, e os resultados alcança-
dos em 2021 foram os seguintes:

Parte das doações recebidas em 2021. Por conta da pandemia
provocada pelo Coronavírus (Covid - 19), a Campanha de 
Fraternidade “Auta de Souza”, conhecida como Campanha do
Quilo, é suspensa, mas mantendo em condomínios e comércio,
através de caixas para receber as doações, além de campanhas
realizadas por outros setores

Cada enxoval com 30 peças, incluindo um kit higiene e banheira

Cestas embaladas para entrega. Média/mês de 73 cestas

O quadro acima apresenta o total de atendimento geral 
por família. Média/mês de 56 gestantes, representando 
um total de 621 cestas entregues. A média/mês de não 
gestantes, em torno de 17 famílias, o que representou 
o total de 177 cestas entregues. Tivemos o atendimento 
de famílias em situação emergencial com necessidades 
básicas de alimentação, algumas encaminhadas pela 
Rede Socioassistencial. Destacamos que todas as fa-
mílias assistidas no ano, receberam uma cesta de Natal 
com mais 20 itens e com mais de 15 kg de mantimentos. 
Das gestantes assistidas, nasceram: 31 meninas e 27 
meninos: média peso, 3.200 gr. e altura, 55 cm, sendo 
14 partos normais e 44 cesáreas.

Cada enxoval com 30 peças, um kit higiene e banheira. Fo-
ram distribuídos durante o ano. 395 brinquedos entre novos 
e seminovos, sendo 134 brinquedos novos. No Natal foram 
atendidas mais 273 crianças na faixa etária de zero a 10 anos, 
onde cada criança recebeu um brinquedo e um Kit higiene

Continua na página 10 Houve a entrega de kit legumes, com aproximadamente 2 kg
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...Continuação: Centro Espírita “ Natalício de Jesus”  apresenta Relatório dos Serviços do ano 2021

Parte da equipe de voluntários que fizeram a entrega das cestas de alimentos, 
mensalmente em domicílio às famílias acolhidas

Equipe de voluntários separando os brinquedos de Natal 
para serem entregues com as cestas de Natal no domicílio 
das famílias acolhidas.

   Palavras Finais

As atividades desenvolvidas pelo Departamento de Assistência e
Promoção Social Espírita “João dos Santos”, vem da força dos 
VOLUNTÁRIOS, que souberam compreender os ensinamentos de 
Jesus e dedicam suas vidas sob o lema:

“SERVIR É A HONRA 
QUE NOS COMPETE”
A Instituição acredita 
que com este trabalho 
as situações de vulne-
rabilidades e riscos so-
ciais são combatidas, as 
famílias fortalecem seus 
vínculos, ficam mais fe-
lizes e capazes de levar 
uma vida independente 
e digna, valorizando sua 
família, sua vida e a do 
próximo. Este é o com-
promisso d o  C e n t r o 
Espí r i t a  “Natalício de 
Jesus”, de responsabili-
dade  social, de solida-
riedade e amor fraternal.
Em nome de todos da 
Instituição, a Direto-
ria agradece muito a 
VOCÊ, que direta ou 
indiretamente ajudou 
demonst rando  o  seu 

a m o r  a t r avé s  d a s 
doações em alimentos, 
agasalhos, calçados, 
enxovais aos recém-
-nascidos, pelos valores 
em dinheiro, e em espé-
cie diversos, pela par-
ticipação nos eventos 
e promoções, pelo seu 
sorriso, aperto de mão 
e abraço que serviram 
de incentivo a continuar 
no trabalho de amparo 
às famílias, em situação 
de vulnerabilidade e ris-
co social do Município 
de Guararema.
Sua doação de amor foi 
decisiva, muitas famílias 
foram alimentadas, não 
sentiram fome e nem 
frio.

Centro Espírita “Natalício de Jesus”
Departamento de Assistência e Promoção Social 
Espírita “João dos Santos” 
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