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Utilizando mídias e tecnologias, Guararema desenvolve
projeto para estimular o aprendizado da Língua Inglesa
Sob a perspectiva da Educomunicação, “English Club – Let’s Learn Together” incentiva a produção autoral entre alunos da Rede Municipal com o uso das mídias e tecnologias
A produção autoral entre o
público infantojuvenil com o
uso das múltiplas linguagens
é destaque entre as ações desenvolvidas pela professora
de Língua Inglesa Suéller
Costa, que atua na Rede de
Ensino de Guararema com
alunos do 1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental.
Com a sua mediação, as
crianças produzem histórias
em quadrinhos, mangás, tirinhas, jogos, e-books, vídeos, dentre outras publicações
realizadas com o aporte das
mídias e tecnologias. São
produções roteirizadas em
Língua Portuguesa e produzidas no idioma estrangeiro,
aliando habilidades e competências voltadas tanto ao componente curricular quanto às
áreas digitais, informacionais,
comunicativas e atitudinais.
O projeto é idealizado com o
propósito de estimular o ensino e o aprendizado da Língua
Inglesa sob a perspectiva da
Educomunicação, um campo
que inter-relaciona a comunicação à Educação para
instigar, por meio do direito
à expressão, o pensamento
crítico, criativo, comunicativo,
colaborativo, solidário e mobilizador, além de promover a
cidadania com o debate de temas transversais, que tenham
repercussões tanto no âmbito
regional quanto nacional ou
global.
O projeto ganhou expansão e
novas unidades estão sendo
contempladas. Atualmente,
é desenvolvido nas escolas
municipais Professora Eunice Leonor Lopes Prado e
Professora Célia Leonor Lopes Lunardini. As atividades
ocorrem de maneira híbrida,
com atividades presenciais e
virtuais, e a proposta atende
turmas dos períodos da manhã
e tarde.
“Até então, em 2020, este
trabalho ocorria em uma das
minhas aulas e em consonância com os conteúdos
dos materiais didáticos. Em
2021, ganhou um espaço
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especial na carga horária; e,
em 2022, o projeto passou a
integrar o Programa Curricular da Rede de Ensino guararemense, com um período
dedicado exclusivamente às
suas ações”, explica a professora Suéller Costa.
A cada bimestre, é organizada uma proposta que instiga
a produção autoral entre as
crianças e em Língua Inglesa, apropriando-se de uma
linguagem (à escolha dos
educandos) para registrar os
trabalhos produzidos. Ao longo de dois anos, quatro esco-

las foram contempladas com
o projeto, atendendo, ao todo,
cerca de 800 alunos.
“Fico contente com a amplitude, vejo que é um sinal
de que as metodologias têm
contribuído para a adesão do
grupo e sido significativas entre os envolvidos, tanto para
os alunos, que demonstram
engajamento durante as atividades, quanto pela professora, pois, a cada produção,
eu aprendo bastante com as
minhas turmas”, completa a
professora Suéller.
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EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e e F i t n e s s > > >

NATAÇÃO INFANTIL NO INVERNO
José Marcos - Educador

O inverno oficialmente começa no dia 21 de Junho
mas o friozinho chegou
com alguma antecedência e está assustando um
pouco pela intensidade em
alguns dias. Com o inverno
podem surgir alguns problemas de saúde como
gripe, resfriado, inflamação
na garganta e ouvidos, sinusite, etc. Esportes aquáticos como a natação, são
indicados para ajudar a

combater doenças respiratórias no inverno e melhorar a qualidade de vida das
pessoas. Mas há o dilema
de nadar para fortalecer
a saúde e a resposta aos
malefícios do inverno e o
risco de ficar gripado ou
algo do tipo justamente por
nadar no inverno. Contudo, prevenção pode ser a
saída para quem gosta de
nadar e não quer perder
a rotina de treinamento e
também para as crianças
cujos pais tem medo que
adoeçam por causa do frio.
A piscina da Acqua Boya,

por exemplo, é mantida a
32º, temperatura mais que
suficiente para tornar aulas
de natação adulto e infantil
e hidroginástica bastante
confortáveis e prazerosas. Alguns cuidados são
necessários para usar a
piscina no inverno como
calçar chinelos para não
pisar diretamente no chão
frio, adentrar o recinto da
piscina com toalha extra
ou roupão de banho, agasalhar-se imediatamente
após a aula mesmo que a
sensação seja de calor, evitar mudanças bruscas de

Horóscopo
Por: Omar Cardoso
Para o dia 12 de Junho de 2022
ÁRIES -Dia em que terá muito sucesso ao tratar com autoridades civis e na solução de
seus problemas profissionais, financeiros e pessoais. Fará poucas amizades, mas será
bem sucedido. Êxito religioso.

TOURO - Gastos excessivos de dinheiro o perturbarão nos próximos dias. Saiba, pois, que
devido à influência de Vênus você estará predisposto para isso. Ótimo para tratar de seu
casamento e do trabalho.

GÊMEOS -- Vida tranquila e feliz ao lado dos familiares e da pessoa amada você terá hoje.
O trabalho lhe trará satisfação e os negócios tendem a render bons lucros. Estímulo positivo
para a vida social e para o relacionamento com os amigos.
CÂNCER - Faça de tudo hoje, para melhorar suas condições sociais, amorosas, profissionais e financeiras. Mas tudo dentro de um sentido honesto e inteligente. Boas Notícias
na área amorosa. Com toda esta simpatia estará irresistível.

LEÃO -Pessoas amigas estão propensas a colaborar com seus projetos e aprimorar suas
ideias. Embora tenha espírito criador, nem sempre é um realizador. Receberá informações
úteis e promissoras. Período feliz para a vida amorosa.

VIRGEM- Influência de terceiros o ajudará a questionar suas atitudes. Um mal entendido
provocado pelo posicionamento dos astros, poderá fazer com que você se afaste de uma
pessoa amiga ou se desentenda com alguém de sua família.

temperatura como ducha
muito quente e correntes
de ar frias. A piscina não
deixa doente, pelo contrário: ajuda a manter as vias
respiratórias saudáveis e
melhora a resposta a possíveis infecções. Além disso nadar no inverno contribui para manter o corpo
ativo, o ritmo é mantido e o

desenvolvimento continua:
•Aumenta a imunidade e diminui as crises alérgicas. ...
•Melhora as funções cardiorrespiratórias. ...
•Auxilia no controle de
peso. ...
•Incentiva a boa alimentação. ...
•Aumento da taxa metabólica.
...

•Maior gasto calórico e
energético.
Portanto a piscina não é
a vilã do inverno. A roupa
errada pode ser, o procedimento inadequado para
lidar com baixa temperatura
ou até mesmo a negligência
com cuidados básicos mencionados acima. Vamos nadar... a piscina está ótima!

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

LIBRA - - Tire da sua mente as más intenções, o pessimismo e o desânimo.
Coloque no lugar, uma boa dose de otimismo e força de vontade que tudo deverá
melhorar para você. Evite o contato com pessoas suspeitas e o desgaste da saúde
com excessos.
ESCORPIÃO -- Procure levar seus planos por um caminho seguro e tranquilo,
pois a fase que se inicia muito o favorecerá neste sentido. Êxito amoroso, em jogos
e sorteios. Neste período alguém de muita confiança ou uma pessoa amiga, poderá
lhe confiar um segredo.
SAGITÁRIO - Prenúncios de melhoria geral. Felicidade amorosa, alegrias proporcionadas por crianças e lucros através de negócios imobiliários. Tudo que fizer
refletirá sobre sua família. Imagine coisas boas, otimistas e que lhe tragam benefícios.

CAPRICÓRNIO- Será improdutivo preocupar-se com o que os outros possam fazer ou
dizer a seu respeito. Ninguém é perfeito. Mais vale uma orientação do que uma crítica
amarga. Tudo mudará para melhor, depois de passada esta fase.

AQUÁRIO -Plena vitalidade física e confiança em si mesmo. Período favorável para
desenvolver atividades que digam respeito as suas motivações mais profundas.
Cotidiano dinâmico e agradável. Tudo mudará para melhor se você conseguir ser
mais racional.

PEIXE-- Vênus vai lhe dar excelentes chances de conseguir realizar o que pretende,
principalmente as que vem planejando. A cobrança da pessoa amada fará com que haja
um grande crescimento interior em você

3

Jornal Gazeta de Guararema, 11 de Junho de 2022

Guararema sedia finais da Copa da Liga

Paulista de Futsal neste sábado (11)

Jogos acontecerão no Ginásio de Esportes Lázaro Germano e terão início às 13h30
Guararema vai sediar neste
sábado (11) as finais da
Copa da Liga Paulista de
Futsal, categorias sub 20
e principal, masculino e
feminino.
Os jogos que acontecerão no Ginásio de Esportes Lázaro Germano, vão
ter início às 13h30, com a
decisão do sub 20 feminino entre Guarujá/Colégio
Objetivo e CATS Taboão.
Na sequência, por volta
das 15h45, será realizada
a final do principal feminino,
em que as equipes ainda
serão definidas.
Já os confrontos masculinos começam às 18 horas, com Inter Mogi Futsal
e Reis Futsal definindo o
campeão da categoria sub
20. Por volta das 20h30,
o Taubaté Futsal e Barão
Mauá/Ribeirão Preto se enfrentam para saber quem
será o campeão da Copa
da Liga Paulista 2022 no
principal masculino.

Fotos divulgaçãoPMG

O evento, que conta com
todo apoio da Secretaria
Municipal de Esportes e
Lazer, é aberto ao público
e totalmente gratuito. O Ginásio de Esportes Lázaro
Germano está localizado
na rua José Ramires, 160,
no bairro Ipiranga.
“É uma grande honra para
Guararema conseguirmos
sediar os jogos das finais
da Copa da Liga Paulista
de Futsal. Nossos atletas representaram nossa
cidade na competição,
acabamos não estando
nas finais, mas Guararema segue bem representada, sendo a sede deste
grandioso evento”, disse o
prefeito Zé.
Já o secretário de Esportes
e Lazer, Sidnei Leal, convidou os moradores de
Guararema para participar
do evento. “Venham para
nosso Ginásio, acompanhar esses grandes jogos”,
completou Sidnei.

Guararema tem quatro projetos aprovados no Revelando SP, evento de economia criativa que contempla todo Estado de São Paulo

Foram aprovados quatro projetos em duas categorias diferentes: Ar tesanato e Culinária
Guararema, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conseguiu a aprovação de
quatro projetos no maior festival
de cultura tradicional do Estado
de São Paulo, o Revelando SP.
Foram aprovados quatro projetos
em duas categorias diferentes:
Artesanato e Culinária. Os projetos Carro de Boi e Paçoca e
Bambu, representarão Guararema na categoria Artesanato,
enquanto os projetos Rancho
Tropeiro Kambukira e Alambique do Décio, estão no setor de
Culinária.
O Revelando SP é um grande
evento de economia criativa,
que tem como base a cultura
tradicional paulista que reúne

artesanato, culinária e atividades
artísticas de todas as regiões do
estado. Mais de 50 edições do
evento já foram realizadas, ao
longo de 18 anos e recentemente
a organização social Amigos da
Arte faz a gestão do projeto.
Com a seleção dos quatro projetos, Guararema contará com
o apoio na direção, concepção
e comunicação do evento, valorizando a origem municipal das
representações; bem como o
fornecimento da infraestrutura
necessária aos expositores e
pagamento de prêmio às manifestações artístico-culturais.
O município vai ficar responsável
pelo transporte de suas manifestações até o festival Revelando
SP, além de, caso pleiteie par-

ticipação com ação de turismo,
equipar e cuidar de estande
turístico durante todo o evento.
“Essa é uma grande oportunidade para Guararema expor
sua cultura e sua história, que é
contada por meio destes projetos
que foram selecionados”, explica
o secretário municipal de Cultura
e Turismo, Mateus Sartori. “Vamos prestar o apoio para que
esses projetos que retratam um
pouco do artesanato e culinária
de Guararema sejam apresentados para todo o Estado de São
Paulo”, completa.
O Revelando SP vai acontecer
de 13 a 17 de julho, no Parque
da Água Branca, no município
de São Paulo.

Dr. Orestes Nicolini Netto
Advogado - OAB /SP - 314.688

Ações Previdenciárias (INSS)
Ações Cíveis: Usucapião - Divórcio
Inventário e Partilhas
Pensão Alimentícia - Processo de Adoção
Contratos - Ações de despejos
Ações Indenizatórias por Acidentes de Trãnsito
Rua João de Mello nº 201 Guararema/SP
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Escola da Natureza Francisca Lerário
recebe sistema de irrigação automatizado
Sistema foi doado pelo Instituto Itaquareia e já começou a ser instalado na unidade de Ensino
A Escola da Natureza Francisca Lerario recebeu a doação do
material e a instalação de um
sistema de irrigação automatizado, no valor de R$ 20 mil, do
Instituto Itaquareia.
A instalação teve início em
maio e está sendo realizada
pela empresa Água Consultoria
Ambiental e difere do sistema de
irrigação convencional, pois há
o controle da água, diminuindo
o desperdício.
Por meio do sistema de irrigação
inteligente, o processo é iniciado
somente quando a porcentagem
de umidade do solo cai para valores menores que a necessidade das espécies plantadas.
Um sensor de umidade ligado a
um microcontrolador monitora
a umidade do solo, levando em
consideração a estimativa da
demanda hídrica de cada cultivo, por meio de dados de uma
estação meteorológica.
Sendo assim, por meio da adoção da técnica do gotejamento
ou da microaspersão e pelo

cálculo da necessidade hídrica
do cultivo, será possível reduzir
drasticamente o consumo de
água na Escola da Natureza,
ação essa que vai ao encontro
dos ensinamentos e valores semeados pela Secretaria Municipal de Educação e de toda Prefeitura Municipal de Guararema.
O Projeto está sendo acompanhado pelos servidores municipais Aline Sanches, que é bióloga, especialista em Vigilância
Sanitária, Ambiental e Saúde
Pública, e João Pedro Eroles
Freire, que é engenheiro mecânico e de segurança do trabalho,
especialista em Meio Ambiente.
“O Instituto Itaquareia e a empresa Água Consultoria Ambiental
são parceiras da Prefeitura Municipal de Guararema, sempre
acreditando e trabalhando com
dedicação, excelência e zelo
para a implantação e manutenção de projetos tão nobres
como este”, pontua a secretária
municipal de Educação, Clara
Assumpção Eroles Freire Nunes.

Fotos divulgação PMG

Engenheiros Luiz Alberto Paiva Cardozo de Mello e João Pedro Eroles Freire e as biólogas Aline Sanches
e Maria Flávia Casali Rossi

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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Show marca lançamento do álbum
‘Vive’, de Juliana Rodrigues Trio

AUXILIO RECLUSÃO

Por: Dr. Orestes Nicollini Netto

Pianista “apresentará o disco à comunidade” ao vivo e presencialmente,
O auxílio-reclusão é um
com Abner Paul e João Benjamin, no Teatro Vasques, em Mogi das Cruzes benefício do INSS que é
Do piano, bateria e baixo para
o estúdio; dos instrumentos
para as plataformas digitais;
e agora da internet para os
palcos. ‘Vive’, o mais recente
trabalho de Juliana Rodrigues
Trio, formado por Juliana Rodrigues, Abner Paul e João
Benjamin, será lançado em
um show marcado para o
próximo dia 24 de junho, no
Teatro Vasques, em Mogi das
Cruzes.
Até aqui, além da divulgação
das nove músicas no Youtube, Spotify, Deezer, Apple
Music, Amazon Music, Napster e Tidal, o álbum já pôde
ser ouvido em algumas lives
realizadas pelo grupo. Mas a
proposta deste trabalho, que
valoriza o improviso, mostra
a alma e celebra a vida, só
pode ser concluída no contato
com o público. Em uma apresentação ao vivo, presencial.
Responsável pela bateria, Abner comemora o fato de agora,
em 2022, a situação da pandemia de Covid-19 finalmente permitir a realização desta última
etapa. O que ele quer é “tocar
e rodar” com o ‘Vive’, disponi-

bilizado na internet há um ano.
“Hoje, a sensação é a mesma de um ano atrás. Porque
a gente não teve o show de
lançamento. Gostaria que
tivéssemos tido várias sensações, em vários shows, em
vários lugares, para públicos
diferentes, mas a gente não
fez, por conta da pandemia.
Por isso a expectativa é grande”, diz ele.
Juliana completa. “É uma reestreia. Na live a gente tocou,
mas essa vai ser uma grande
oportunidade de falar para o
público, de apresentar melhor
o trabalho que já mostramos
de diversas formas”.

A artista faz referência aos
vários formatos em que ‘Vive’
foi exibido, como a minissérie
documental ‘Sobre Vive’, com
depoimentos que mostram a
sinergia entre os integrantes
do grupo (Juliana Rodrigues
no piano e direção geral, Abner Paul na bateria e João
Benjamin no baixo).
“Sempre mostramos por meio
de outros materiais, ou falando através de uma tela. Acho
que essa oportunidade para
estar mais perto do público é
bem importante para encerrar
este processo de fazer o disco. Ele precisa ser apresentado à comunidade”, conclui
ela, que além de músicas do
trabalho atual, tocará também
outras surpresas no Teatro
Vasques.
Mais informações sobre o
disco estão disponíveis no
site oficial de Juliana Rodrigues. Além disso, nas redes
sociais (YouTube, Facebook e
Instagram), a pianista lançará
detalhes s o b r e o c o n c e rto de
lançamento de ‘Vive’.

pago aos dependentes do
trabalhador que está preso
em regime fechado. O valor
do benefício é pago para os
dependentes do segurado
preso para que a família
deste não fique carente,
pois, é o único que leva
renda para a casa. Ou seja,
a família obrigatoriamente
deve depender economicamente do segurado preso
para poder se sustentar.
Para ter direito ao Auxílio-Reclusão, é necessário
preencher os seguintes requisitos:
•Comprovar a prisão do
segurado (certidão judicial
que atesta o efetivo recolhimento à prisão);
•Qualidade de segurado
do preso;

Dr. Orestes Nicollini Netto - Advogado
•Possuir dependentes;
•O segurado preso ser de
baixa-renda;
•Segurado não deve estar
recebendo auxílio-doença,
pensão por morte, salário-maternidade, aposentadoria ou abono de permanência em serviço;
•O segurado ter cumprido

uma carência mínima de
24 meses.
ATENÇAO: O auxilio reclusão é concedido apenas
se o preso for segurado do
INSS. Ademais, o beneficiário é o dependente do
presidiário e não a pessoa
que cometeu o crime.
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Colunista Social

SILENE

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

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

Dra. Alessandra Torres do Prado (05/06)

Anna Luiza Brito (06/06)

Célio F. Mello (06/06)

Fátima Carlos (08/06)
João Augusto da Silva (Figueiredo) (11/06)
Deputado Estadual André do Prado (07/06)

Sofia Gabrielle dos Santos (14/06)

Aparecido Messias (Cido) (12/06)

Deputado Federal Márcio Alvino (14/06)
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OLIVEIRA

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

Namorar é ter um amor que também é o seu melhor amigo. É ter alguém que saiba rir e chorar junto com você. É discutir e respeitar o ponto de vista um do
outro. É sair de perto quando sentir que é preciso e voltar louco de saudades. Namorar é pegar o último pedaço de chocolate, fazer guerra de travesseiros, dar
gargalhadas das meias furadas, esconder algo que impeça o outro de ir pra casa, é dormir vendo televisão e perceber que alguém abaixou o volume para não
incomodar. Namorar é ficar ansioso(a) para saber daquele projeto que ele(a) se dedicou tanto. É comemorar as vitórias do outro como se fossem suas, é contar as
novidades e mal conseguir esperar por esse momento. É planejar os detalhes da próxima viagem e marcar no mapa os lugares onde já foram. Namorar é vontade
de ficar junto mesmo sabendo que a pessoa não é perfeita. Namorar é fazer e sentir tudo isso sem o menor esforço, apenas usando o coração. Amanhã, comemora-se o Dia dos Namorados, e desejamos que o namoro seja a porta de entrada para se construir uma vida a dois, um futuro, uma linda família. Sejam felizes!

Vinícius Feitosa e Tamara Castrezana

Ana Carolina Guerreiro e Felipe Fraguito

Paulo Araújo e Tamara Lagos

Samara Cavalheiro e Felipe Gaspar

Juliana Rezende e Bruno Campos Leme

Alê Hernandes e Álvaro Nogueira
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Saúde de Guararema inicia aplicação de quarta dose da vacina contra Covid-19 em adultos com mais de 50 anos e profissionais da Saúde
Imunização deste novo público está sendo realizada nos mesmo locais e horários de toda campanha de vacinação contra a Covid-19
A Prefeitura de Guararema,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início
nesta segunda-feira (06) à
aplicação da quarta dose da
vacina (segunda dose de reforço) contra a Covid-19, em
adultos acima dos 50 anos e
profissionais da Saúde, maiores de 18 anos.
A ampliação do público-alvo
segue a recomendação da
nota técnica do Ministério da
Saúde, publicada no último
sábado. Vale ressaltar que,
para poder tomar o novo
reforço vacinal, as pessoas
precisam já ter completado
quatro meses desde a terceira
dose contra Covid-19.
A vacinação deste público,
assim como as demais doses,

está ocorrendo nas Unidades
Básicas de Saúde (UBS) Jardim Dulce e Lambari, das 9
às 15 horas, e na Unidade de
Vacinação do Nogueira, das
9 às 17h30.
Na semana passada, a Secretaria Municipal de Saúde
deu início à aplicação da dose
de reforço (3ª dose) contra a
Covid-19 em adolescentes
de 12 a 17 anos, ampliando
a proteção no público mais
jovem. A liberação também
acompanha o Plano Estadual
de Vacinação.
Outra informação importante
anunciada nesta segunda-feira pela Secretaria Municipal
de Saúde foi a prorrogação
da campanha de vacinação
contra a Influenza (gripe) e

Sarampo. As campanhas foram prorrogadas até o dia 24
de junho para os públicos-alvo prioritários, com o objetivo
de aumentar as coberturas
vacinais.
A vacina contra a Influenza
segue disponível na Unidade Nogueira para os grupos
prioritários com idade a partir
de 12 anos, das (9 às 17h30)
e nas UBS’s do Jardim Dulce e Lambari para os grupos
prioritários com idade abaixo
de 11 anos (9 às 15 horas).
Já a vacina contra Sarampo
segue disponível para trabalhadores da Saúde e crianças
de 6 meses até menores de
5 anos. Disponível no Cesap
(9 às 15 horas) e nas UBS’s
do Jardim Dulce e Lambari (9
às 15 horas).

Colonial Guararema. Tudo para sua construção e lazer. 20 anos
trazendo produtos diferenciados, oferecendo os melhores preços
e proporcionando um atendimento especial. Temos do material
básico, ao acabamento, à sua tão sonhada área de lazer.
Venha conferir!
Telefone: (11) 4695-5009 - Whatsapp: (11) 97144-9756
E-mail: colonialguararema@hotmail.com
Endereço: R. João Barbosa Oliveira, 1877 – Morro Branco
Guararema - SP

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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Resumos dos capítulos das novelas de 13/06 a 18/06/2022
pacidade de Jove para
ganhar a sela de prata.
Tenório leva um susto
quando Marcelo sugere
visitar o Pantanal.
Globo - 21 H

Segunda - 13/06

Muda é forçada a entrar em um barco com
Levi, que a ameaça com
uma faca. Filó e Irma se
preocupam com o sumiço
de Muda. Levi ameaça
matar Muda se Juma não
lhe devolver sua arma.
Juma atira no braço de
Levi. Tibério vai atrás do
barco de Levi, que sofre
um acidente. Muda decide
ficar com Juma na tapera.
Tenório descobre Zuleica
está sob investigação da
Receita Federal. Alcides
revela a Guta seu amor.
Tadeu desmerece a ca-

Terça 14/06

Zuleica e Tenório ficam
apavorados diante da
curiosidade dos filhos em
conhecer a fazenda do
pai. Irma demonstra preocupação com Jove e diz a
José Leôncio que ele não
deveria estimular competição entre os filhos.
Ari elogia o desempenho
de Jove durante as aulas
de voo. Zefa critica Guta
por querer se casar com
Tadeu sem amá-lo. Juma
discute com Jove. Zuleica
se nega a lavar as roupas
de Tenório. Filó fica magoada quando escuta José
Leôncio dizer a Irma que
Jove é o mais capacitado
invadir a SG e pede ajuda para
Pat e Moa.

Segunda - 13/06

Anita comenta com Rose que
fez um procedimento para
tirar sua tatuagem da perna.
Paulo pede ao delegado para
conversar novamente com a
família de Clarice. Regina manipula Leonardo para aceitar o
romance de Martha com Vini,
namorado de sua mãe. Pat
se preocupa com o valor do
investimento para a abertura
da agência de dublês. Danilo oferece dinheiro para Moa
aceitar compartilhar a guarda
de Chiquinho com Rebeca.
Rico conta para Pat que não
conseguiu um patrocinador
para a agência de dublês.
Leonardo se desespera com
a nova intimação para depor
na delegacia. Paulo mostra a
carta de despedida de Clarice
para Martha. Ítalo pensa em

Terça 14/06
Ítalo avisa Pat e Moa que
Clarice tinha um cofre na SG.
Regina se preocupa com a
ameaça que Danilo faz a Leonardo. Leonardo sustenta
a versão sobre o suicídio da
irmã para Paulo. O delegado
decide encerrar o caso de Clarice. Vini pede para conversar
com Leonardo. Duarte avisa a
Jéssica que Bob Wright pode
ser desmascarado. Jéssica
aconselha o amigo a acabar
com a farsa. Ítalo mostra para
Pat e Moa as plantas do prédio
da SG. Martha elogia o comportamento de Leonardo com
Vini. Ítalo, Pat e Moa dão início
ao plano de invasão ao prédio
da SG.
Quarta 15/06
Pat, Moa e Ítalo entram embaixo do caminhão para invadir a
empresa. Rico procura Martha
e apresenta seus planos para
a empresária. Ítalo tenta abrir

fábrica mais uma vez. Francisco pressiona Leopoldo a
noivar com Arminda. Davi
anuncia a Isadora que se
casará com Iolanda.

Globo - 18H20
Segunda - 13/06

Capítulo 109
Joaquim salva Isadora
de se afogar no lago e a leva
de volta para casa. Isadora
afirma a Heloísa e Violeta
que jamais amará novamente após sua decepção com
Rafael. Iolanda exige que
Rafael apresse os papéis do
casamento dos dois. Cipriano
desconfia de Emília e Jojô
questiona a mãe. Leônidas
provoca Matias ao falar de
Olívia. Isadora reata sua amizade com Joaquim. Olívia se
preocupa com Tenório. Com
a ajuda de Abel e Enrico,
Joaquim e Úrsula sabotam a

Terça 14/06
Isadora reafirma sua decepção com Rafael, que sofre sem o perdão da amada.
Arminda não aceita noivar
com Leopoldo. Francisco
presenteia Margô com utensílios do lar. Plínio se declara
para Leopoldo e o pede em
casamento. Iolanda tenta
seduzir Rafael, sem sucesso.
Joaquim se recusa a cumprir
sua parte do acordo com
Iolanda. Joaquim decide
contribuir com as rifas do
time da fábrica e todos estranham. Dr. Elias confirma
a Letícia que sua reprovação
no concurso foi por questões
pessoais. Bento começa a
retomar a sensibilidade das

para estar à frente de seus
negócios. Mariana reclama de Jove e Irma com
Zaquieu. Zaquieu tenta
convencer Mariana de ir
para o Pantanal. Filó não
se perdoa por ter mentido
a José Leôncio sobre a
paternidade de Tadeu.

Quarta 15/06

Tenório finge para Maria Bruaca que Zuleica lavou suas roupas. Irma diz
a José Lucas que gosta do
peão. Tadeu sente ciúmes
de Guta, ao saber que a
namorada saiu com Alcides. José Leôncio sente
orgulho de Jove. Maria
Bruaca pressiona Tenório
a se decidir entre ela e
Zuleica. Marcelo insista
para Zuleica convencer
Tenório a deixá-lo ir para
a fazenda. Alcides cobra
de Tenório as terras que
o cofre na sala da presidência.
Gustavo e Teca descobrem que
Bob doou a tela que ganhou
para o leilão beneficente e
ficam intrigados. Olívia apresenta Anita para Duarte, que
comenta sobre sua semelhança com Clarice. Jessica dá de
cara com Anita no banheiro da
companha de dança e solta um
grito achando que viu um fantasma. Rico e Martha conversam na sala da presidência e
Rico reconhece Ítalo tentando
se esconder. Danilo pensa em
conversar com Bob sobre a tela
que ele doou para o leilão. Ítalo abre o cofre e Pat encontra
uma foto de Clarice com um
grupo de mulheres vestidas
com a mesma roupa com que
ela foi encontrada morta, o
terninho laranja. O grupo faze
rapel para sair da SG à noite
sem serem vistos. Ítalo se irrita ao descobrir que Pat e Moa
deixaram uma pista da invasão
do grupo à SG. Danilo descobre a farsa de Bob Wright. Pat
mostra a foto que encontrou
no cofre de Clarice para Rico
pernas. Leônidas descobre
que Olívia foi adotada por
Benê e Fátima. Iolanda provoca Isadora, que reage.
Quarta 15/06
Augusta e Violeta interrompem a briga de Isadora e
Iolanda. Julinha e Margô se
enfrentam durante a exibição
da radionovela, e Leopoldo
se desespera. Úrsula prepara uma bebida afrodisíaca
para Eugênio. Joaquim revela a Mariana, anonimamente,
que Isadora dormiu com
Rafael antes de se casar
com ele. Letícia se defende
da injustiça com uma carta
do jornal. Tenório sofre com
dor no ouvido. Eugênio beija
Violeta. Olívia questiona
Fátima e Benê sobre sua
verdadeira história. Mariana
revela, em seu programa de
fofocas, que Isadora dormiu
com Rafael.

o patrão prometeu. Irma
se sente embaraçada
quando Filó a incentiva
a conquistar José Lucas.
José Lucas comenta com
Trindade que Juma também se sente atraída por
ele. José Leôncio sente
orgulho de Jove ao voar
no avião pilotado pelo
filho.

Quinta 16/06

José Leôncio incentiva

Jov
e a se casar com
Juma. Tadeu diz a Filó
que se sente menos filho
de José Leôncio que os
outros dois irmãos. Guta
conta para Tenório sobre o término do namoro
com Tadeu. Renato atiça
Zuleica a reivindicar seus
direitos como esposa de
Tenório. Guta chama Zefa
de sonsa e a culpa pelo

Quinta 16/06
Moa decide contar toda a verdade para Rico e explica sobre
a pasta com a fórmula. Rebeca
descobre que Chiquinho está
na casa de Milton, pai de Moa.
Danilo manda investigar a vida
de Duarte. O segurança da siderúrgica avisa a Martha que a
empresa foi invadida. Ítalo, Pat
e Moa concordam quando Rico
diz que quer mostrar a foto de
Clarice para Teca. Renan briga
com Lou na frente dos bailarinos, e Ísis adora. Pat convida
Lou para almoçar. Moa se irrita ao ver Rebeca na casa de
Milton. Rico e Ítalo procuram
fotos de Clarice e Leonardo
nos pertences de Teca. Duarte
conta sobre Anita para Jéssica.
Vini incentiva Martha a deixar
a presidência da empresa com
Leonardo. Jéssica conhece
Anita e fica intrigada com a
semelhança entre a massoterapeuta e Clarice. Rico mostra
a foto de Clarice para a mãe e
questiona se Teca tem informações sobre os antigos hábitos
Quinta 16/06
Isadora acredita que Iolanda tenha revelado seu segredo em vingança. Fátima e
Benê despistam Olívia. Isadora confronta Rafael, que
pede ajuda a Arminda para
investigar como Mariana teve
acesso ao segredo dos dois.
Davi e Arminda confrontam
Joaquim. Úrsula fica desapontada com Eugênio. Olívia
procura Dr. Elias para refazer
os testes sanguíneos de
sua família. Iara não permite
que Lucinha jogue futebol.
Lucinha se disfarça como
Lúcio e conquista uma vaga
no time da fábrica. Isadora é
humilhada por suas amigas
e Emília sente-se culpada.
Bento descobre que poderá
voltar a andar. Letícia é contratada pelo Liceu. Matias
declara que Isadora deverá
se casar com Joaquim.

término do namoro com
Tadeu. Maria Bruaca seduz Alcides. Jove leva
Juma para a fazenda.
Juma diz a José Leôncio
que o Velho do Rio se
parece com José Lucas.
Trindade compartilha com
José Lucas seu mau pressentimento.

Sexta 17/06

Trindade aconselha
José Lucas a não olhar
mais para Juma. Jove diz
ao pai que ainda não se
deitou com Juma. José
Leôncio aconselha Juma
a não deixar que o medo
atrapalhe o amor que sente por Jove. Maria Bruaca
deixa o quarto de Tenório
e se deita na cama de
Alcides. Guta tenta reconquistar Tadeu. Juma
concorda em se casar
com Jove. Jove viaja com
de Clarice.
Sexta 17/06
Teca se afasta de Rico com a
foto em mãos, e Ítalo fica preocupado. Lou se emociona ao
ver fotos da infância de Pat.
Martha discute com Vini. Teca
reconhece uma das mulheres
que está na foto com Clarice.É
a atriz Andréa Pratini. Danilo
convida Bob Wright para jantar em sua casa. Rebeca avisa
que deu entrada no pedido de
guarda de Chiquinho. Samuel
vê Anita na rua e a persegue
chamando-a de Clarice. Rico
e Ítalo contam para Pat e Moa
sobre Andréa Pratini. Danilo
se diverte com Duarte sendo
Bob Wright. Paulo descobre
que sua ex-namorada, Marcela, será a nova delegada. Baby,
o capanga de Danilo, segue
Duarte. Moa se humilha para
Armandinho e consegue um
trabalho para ele e Pat. Danilo
avisa a Leonardo e Regina que
Pat e Moa estão com a pasta da
pesquisa. Os dublês são contratados para uma campanha e
Sexta 17/06
Isadora se recusa a casar
com Joaquim. Letícia abraça
Lorenzo, que fica desconcertado. Filipa alerta Silvana
sobre seus sentimentos por
Bento. Adélia encomenda
um vestido com Isadora e
Emília conta para Joaquim.
Úrsula prepara um chá para
Eugênio, que toma com Violeta. Adélia descobre sobre
a má reputação de Isadora
e cancela sua encomenda.
Joaquim defende Isadora
das humilhações. Violeta e
Eugênio ficam juntos. Heloísa comenta com Isadora
suas desconfianças com
Joaquim. Rafael e Iolanda se
casam. Mariana flagra Plínio
e Leopoldo muito próximos.
Fátima se nega a refazer seu
exame de sangue com Olívia.
Letícia beija Lorenzo. Isadora
aceita se casar com Joaquim.

José Leôncio para conhecer as fazendas. Irma
conversa com Juma e diz
que ela terá que mudar
após o casamento. Antes
de viajar, Tenório avisa a
Alcides que ele terá de
fazer um favor para ele.

Sábado 18/06

Tenório manda Alcides
roubar o gado sem marca
das terras de José Leôncio. Maria Bruaca diz a
Guta que o que Tenório fez
com ela não tem perdão.
Zefa flagra Maria Bruaca
no quarto de Alcides. Jove
conhece Davi e Matilde.
José Lucas comenta com
Juma que precisa encontrar o Velho do Rio.

descobrem que Andréa Pratini
é a atriz que está no set de
filmagem.
Sábado 18/06
Pat pensa em como se aproximar de Andréa Pratini. Olívia repreende Joca por seu
comportamento com Lou.
Baby faz um relatório sobre
Duarte para Danilo. Martha
questiona Leonardo sobre seu
relacionamento com Regina e
decide investigar a moça. Moa
confunde Andréa com Pat e
começa a puxar conversa com
a atriz. Andrea pergunta a uma
produtora se Moa é solteiro.
Joca pede a Olivia pra fazer
Lou desistir da ideia de ser
amiga de Pat. Baby mostra
as fotos de Duarte como faxineiro para Danilo, que delira.
O comercial com Andréa é um
sucesso e Pat fica enciumada.
Danilo questiona Bob sobre a
tela que ele doou para o leilão
na frente de Teca e Gustavo.
Pat sente ciúmes de Andréa
com Moa. Anita percebe Samuel olhando para ela e se
incomoda.
Sábado 18/06
Isadora afirma que não
ama Joaquim, mas aceita
se casar para limpar sua reputação. Letícia se desculpa
por beijar Lorenzo. Plínio
garante a Leopoldo que
os livrará das chantagens
de Mariana. Giovanna se
preocupa com Lorenzo por
conta de Letícia. Silvana
beija Bento, mas não é correspondida. Benê convence
Fátima a contar a verdade
para Olívia. Davi vê Isadora
com Joaquim e descobre
que a amada aceitou se
casar com o vilão. Iolanda
pressiona Joaquim para
montar sua peça. Mariana
entrega a Francisco uma
carta que Plínio escreveu
para Leopoldo. Davi diz a
Isadora que Joaquim não
a ama e quer apenas ser o
herdeiro da fábrica.
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COMBUSTÍVEIS

Governo propõe compensar estados por
redução a zero do ICMS sobre combustíveis
Condição é que entes federativos zerem alíquota sobre o diesel e o gás de cozinha; governo também cortaria impostos federais sobre a gasolina

O governo federal anunciou
nesta segunda-feira (6/6) que,
se o Projeto de Lei Complementar (PLP) 18/22, em tramitação no Senado, for aprovado, ressarcirá os estados para
que não tenham perda de arrecadação, com a condição
de que os entes federativos
zerem a alíquota do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
sobre o diesel e o gás de cozinha. O PLP 18 considera
que combustíveis, energia,
gás natural, comunicações
e transportes coletivos são,
para fins de tributação, itens
essenciais e indispensáveis
e fixa um teto de 17% para
a incidência sobre eles. A
compensação extraordinária,
segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, será
feita até 31 de dezembro de
2022, caso os governos estaduais aceitem a proposta,
e o valor a ser compensado
pelo governo será definido em
breve. Além disso, o governo também cortaria impostos
federais (PIS-Cofins e Cide)
sobre a gasolina e o etanol.
“A intenção é que uma parte
que venha por esse teto de
17% seja colaboração dos

estados e municípios, e o
governo federal, por outro
lado, transferindo recursos
para qualquer redução de
imposto que vá além disso”,
disse Paulo Guedes.
“O governo federal se dispõe
a transferir recursos, que é
uma forma de fazer o repasse
para estados e municípios,
ressarcindo, transferindo
receitas para eles, de forma
que não tenham perda de
arrecadação por estarem
contribuindo para atenuar o
impacto sobre o povo dessa
segunda grande guerra que
nós estamos enfrentando,
que começou há 100 dias”,
acrescentou o ministro, referindo-se ao conflito entre
Rússia e Ucrânia.
Paulo Guedes frisou que o
compromisso com a responsabilidade fiscal continua
sendo seguido com completo
rigor. “Temos receitas orçamentárias extraordinárias que
ainda não foram lançadas no
orçamento, e essa expansão
de transferência de recursos
para outros entes federativos estará limitada a essas
receitas extraordinárias. Tudo
o que, pelo vigor da recuperação econômica, está vindo

Combustível: presidente propõe ressarcir estados em troca de ICMS zero
M e d i d a va l e r i a p a r a i m p o s t o s e s t a d u a i s s o b r e d i e s e l e g á s d e c o z i n h a
como recursos extraordinários, acima das nossas previsões, será repassado para a
população brasileira por meio
da redução de impostos, pelos estados. Tecnicamente é
isso.”
Essencialidade
“O PLP 18, que a Câmara
aprovou, de certa forma diz
o seguinte: tem um critério de
essencialidade e todos têm
que se engajar nesse combate, todos têm que colaborar,
principalmente se receberam
recursos abundantes”, disse o
ministro Paulo Guedes. “Nós
gastamos quase R$ 700 bilhões. Estados e municípios
estão numa situação em que
nunca estiveram antes, todos

em equilíbrio, com as contas
em dia. A guerra que está vindo agora é a guerra do preço da comida e da energia”,
acrescentou.
A proposta do governo federal
foi objeto de uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes,
o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, o ministro
das Minas e Energia, Adolfo
Sachsida, o ministro-chefe
do Gabinete de Segurança
Institucional, Augusto Heleno,
o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente
da Câmara, Arthur Lira, e o
relator do PLP 18 no Senado,
Fernando Bezerra Coelho. Na
sequência do encontro foi fei-

ta uma declaração à imprensa, no Salão Leste do Palácio
do Planalto.
“Já no ano passado, o presidente tinha manifestado interesse nesse compartilhamento de custos. Se a economia
voltou forte, e a arrecadação
está aumentando, tem um
comportamento que é justamente transferir uma parte
desse aumento de arrecadação para a população”, disse
Paulo Guedes. “Estamos renovando nosso compromisso de proteção da população
brasileira, com a cooperação
dos entes federativos e das
duas Casas, o Senado e da
Câmara”, acrescentou.
O ministro reiterou que o go-

verno federal está mantendo o
“duplo compromisso”. Segundo Paulo Guedes, o governo
federal vai transferir recursos
e não dar subsídio. “Vamos
transferir recursos exatamente para permitir redução
de impostos, que sempre foi
o nosso programa. É o que
nós estamos fazendo e é muito parecido como o que fizemos com a cessão onerosa.
Transferimos recursos para
estados, para que eles possam transferir uma parte do
aumento de arrecadação para
a população brasileira”, ressaltou. “Baixar a carga tributária é
um esforço cooperativo entre
os entes federativos”, disse.
fonte: Agência Brasil

Guararema tem quatro projetos aprovados no Revelando SP, evento de economia criativa que contempla todo Estado de São Paulo

Foram aprovados quatro projetos em duas categorias diferentes: Artesanato e Culinária
Guararema, por meio da
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conseguiu a
aprovação de quatro projetos
no maior festival de cultura
tradicional do Estado de São
Paulo, o Revelando SP.
Foram aprovados quatro
projetos em duas categorias diferentes: Artesanato e
Culinária. Os projetos Carro
de Boi e Paçoca e Bambu,
representarão Guararema
na categoria Artesanato, enquanto os projetos Rancho
Tropeiro Kambukira e Alambique do Décio, estão no setor
de Culinária.
O Revelando SP é um grande
evento de economia criativa,
que tem como base a cultura

tradicional paulista que reúne
artesanato, culinária e atividades artísticas de todas as
regiões do estado. Mais de
50 edições do evento já foram realizadas, ao longo de
18 anos e recentemente a organização social Amigos da
Arte faz a gestão do projeto.
Com a seleção dos quatro
projetos, Guararema contará com o apoio na direção,
concepção e comunicação
do evento, valorizando a
origem municipal das representações; bem como o fornecimento da infraestrutura
necessária aos expositores e
pagamento de prêmio às manifestações artístico-culturais.
O município vai ficar responsável pelo transporte de

Fotos: divulgação PMG

suas manifestações até o
festival Revelando SP, além
de, caso pleiteie participação
com ação de turismo, equipar
e cuidar de estande turístico
durante todo o evento.

“Essa é uma grande oportunidade para Guararema expor
sua cultura e sua história, que
é contada por meio destes
projetos que foram selecionados”, explica o secretário

municipal de Cultura e Turismo, Mateus Sartori. “Vamos
prestar o apoio para que esses projetos que retratam um
pouco do artesanato e culinária de Guararema sejam apre-

sentados para todo o Estado
de São Paulo”, completa.
O Revelando SP vai acontecer de 13 a 17 de julho, no
Parque da Água Branca, no
município de São Paulo.
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Vereadores solicitam alteração de artigo
que trata de sons e suídos em Guararema
A Indicação de nº 195/2022
foi apresentada, em Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Guararema,
solicitando a realização de
estudos para a viabilidade
de alteração do art. 49, parágrafo 1º da Lei Municipal
nº 2.644/2009. O referido
artigo está no Código de
Posturas de Guararema e
trata dos Sons e Ruídos
dentro do município.
A Indicação é de autoria
do Vereador André Aparecido Alves de Araújo e
foi subscrita por todos os
Vereadores da Câmara

Municipal de Guararema.
Segundo a justificativa, a
Organização Mundial da
Saúde (OMS) indica que
a exposição humana por
longos períodos a sons
acima de 50 decibéis (dB,
unidade de medida do som)
pode ser nociva às pessoas, ou seja, a poluição sonora pode apresentar de
forma inequívoca riscos à
saúde das pessoas, além
da perturbação ao sossego
alheio.
Segundo o Vereador André
Araújo: “As reclamações
dos munícipes sobre ruídos

excessivos têm sido constantes, principalmente aos
finais de semana e em propriedades urbanas e rurais
que são alugadas para festas. Infelizmente, não existe
respeito nem mesmo diante
de denúncias.”
Em maio de 2019 a Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT)
publicou a revisão da NBR
10.151, que estabelece
procedimentos técnicos
a serem adotados para
medir e avaliar níveis de
pressão sonora (ruído) em
áreas habitadas. Dezesseis

anos após a última atualização, essa revisão foi
motivada por considerar-se que algumas técnicas,
equipamentos, conceitos,
procedimentos e definições
tornaram-se obsoletos.
Diante de todos esses
fatores, os Vereadores
consideram necessária a
adequação do art. 49, parágrafo 1º da Lei Municipal nº
2.644/2009 adequando-o
às normas estabelecidas
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT).Fonte: Câmara
Municipal de Guararema

Vereadores Fecco e André Araújo sugerem parceria entre CAPS e Alcoólicos Anônimos
Foi apresentada, em Sessão Ordinária da Câmara
Municipal de Guararema, a
Indicação nº 197/2022 que
solicita a parceria entre a
Comunidade Alcoólicos
Anônimos (A.A.), integrando seus métodos e conhecimentos ao programa de
tratamentos de saúde mental oferecidos pelo CAPS I
em Guararema, para aplicá-los nos procedimentos
médicos junto aos dependentes químicos.
A Indicação é de autoria
do Vereador Fernando

Campagnoli Benitez Braga (Fecco) e subscrita pelo
Vereador André Aparecido
Alves de Araújo e, segundo
a sua justificativa, dependência química, tanto de
álcool como de drogas é
uma doença, e não fraqueza moral. Como muitas outras doenças, por exemplo,
do coração, diabetes e câncer, a dependência química
pode acometer qualquer
pessoa, independente de
idade, raça, credo e situação financeira.
Segundo o Vereador Fec-

co: “Essa doença é mundial e não pode ser curada,
apenas pode ser detida.
Guararema não foge à regra, pois também possui
dependentes químicos, e
às vezes não precisamos
ir muito longe de nossas
casas para constatar essa
realidade.”
Os Vereadores Fecco e
André Araújo ressaltam,
com muito louvor, o excelente trabalho do CAPS de
Guararema, sempre ativo e
atuante, reconhecidamente
um porto seguro para os

COMUNICADO FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO LITERÁRIA

A Prefeitura de Guararema, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
informa que a Estação Literária Profª Maria de Lourdes Évora Camargo vai alterar
seu horário de funcionamento.
A partir de 14 de junho, o local vai operar de terça a sábado, das 9 às 18 horas. A
Estação Literária fica na Rua 19 de Setembro, 233 - Centro. Para mais informações,
entre em contato no telefone: 4695-3871.

acometidos de doenças
psicossociais e seus familiares e acreditam que
a competência do CAPS,
aliada à experiência e a
fórmula de trabalho dos Alcoólicos Anônimos (A.A.),
voltado exclusivamente no
tratamento e acompanhamento dos dependentes
químicos, resultaria numa
parceria capaz de potencializar os resultados, minimizando o sofrimento dos
dependentes químicos e de
seus familiares.
Fonte: Câmara Municipal
de Guararema
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CUIDADO COM A

FEBRE MACULOSA!
O CARRAPATO É PEQUENO,
MAS O ESTRAGO PODE SER GRANDE!

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS SINTOMAS?
FEBRE MACULOSA é uma doença
transmitida pela picada de carrapatos
infectados. Pode variar de sintomas
leves até graves, com alta taxa de
letalidade.
Animais
domésticos
(como cachorros e cavalos) e
silvestres (como capivaras) podem
agir como hospedeiros de carrapatos,
transportando-os em seus corpos.ras)
podem agir como hospedeiros de
carrapatos, .
Importante: A Secretaria Municipal de
Saúde possui protocolos especíﬁcos
para atender à doença e está preparada
para agir rapidamente, caso seja relatado
alguns destes sintomas. Não deixe de
procurar uma unidade de saúde!

Febre alta
e súbita

Dores
abdominais

Erupções
vermelhas
na pele (exantema)

Dor de cabeça
(cefaleia)

Vômito

Mal-estar

Conjuntivite
(hiperemia
conjuntival)

Diarreia

Dor muscular
e articular
Secretaria Municipal de Saúde

4693-8040

