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Corpus Christi atrai multidão
de f ieis  à Igreja Matr iz
A Festa de Corpus Christi celebra a presença real e substancial de Cristo na Eucaristia. É uma solenidade de ‘preceito’, isto é, uma celebração litúrgica da qual os católicos devem participar

As dependências da Igreja Ma-
triz de Guararema ficaram literal-
mente tomadas no dia 16/06, as 
15:00hs, por multidão de fieis que 
compareceram à Missa solene 
de Corpus Christi, celebrada pelo 
carismático Padre Valdenilson 
Pedro.
 Após a celebração os fieis 
acompanharam a Procissão que 
passou por várias ruas do centro 
Cidade com tapetes ornamentais 
que foram confeccionados  por 
grupos de  pessoas, agentes de 
pastorais  e comunidades, que 
receberam muitos elogios da po-
pulação e  do Padre Valdenilson  
Pedro. 
História de Corpus 
Christi
 A Festa de Corpus Christi cele-
bra a presença real e substancial 
de Cristo na Eucaristia. É uma 
solenidade de ‘preceito’, isto é, 
uma celebração litúrgica da qual 
os católicos devem participar.

Surgiu no séc. XIII, na Diocese 
de Liège, na Bélgica, por iniciati-
va da freira Juliana de Mont Cor-
nillon, (†1258) que recebia visões 
nas quais o próprio Jesus lhe 
pedia uma festa litúrgica anual 
em honra da Sagrada Eucaristia. 
Além das visões, aconteceu o 
primeiro milagre Eucarístico. 
Conta a história que um sacer-
dote chamado Pedro de Praga, 
que  ao passar por Bolsena (Itá-
lia) enquanto celebrava a Santa 
Missa, na hora da Consagração, 
a Hóstia transformou-se em car-
ne viva, respingando sangue, 
manchando o corporal, os san-
güíneos e as toalhas do altar sem 
no entanto manchar as mãos do 
sacerdote. A venerada relíquia foi 
levada em procissão a Orvieto 
em 19 junho de 1264, onde es-
tão expostas para veneração e 
visitação.
   O Santo Padre movido pelo 
prodígio, e a petição de vários 

bispos, fez com que a festa do 
Corpus Christi estendesse por 
toda a Igreja por meio da bula 
“Transiturus” no dia 11 de agosto 
de 1264, para ser celebrada na 
quinta-feira após a Festa da San-
tíssima Trindade, que acontece 
no domingo depois de Pentecos-
tes. e outorgando muitas indul-
gências a todos que participarem 
a Santa Missa.
        Nesta celebração de Corpus 
Christi, os fiéis agradecem e lou-
vam a Deus pelo inestimável dom 
da Eucaristia, na qual o próprio 
Senhor se faz presente como ali-
mento e remédio de nossa alma. 
A Eucaristia é fonte e centro de 
toda a vida cristã. Nela está con-
tido todo o tesouro espiritual da 
Igreja, o próprio Cristo. 
Confira mais fotos da Procissão 
na página 03 
           
 Fonte: Pe Valdenilson Pedro
Pároco de Guararema

Fotos: Quinzinho 

Da  esquerda pra direita: Diácono Nilton, Diácono Geraldo, Padre Valdenilson e Diácono Ejair Após a Missa celebrada pelo Padre Valdenilson Pedro, os fiéis acompanharam a procis-
são de Corpus Christi pelas ruas confeccionadas pelos tradicionais tapetes ornamentais  

As dependências da Igreja Matriz ficou literalmente lotada 
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EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e  e  F i t n e s s  >  >  >

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

José Marcos - Educador 

   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES  -Pense no êxito de tudo. As transações estarão em evidência. Agora evite receios 
infundados, preocupações negativas. Excelente para o amor, assuntos familiares e o ro-
mance. Ótima oportunidade no setor comercial, com probabilidade de lucros. 

TOURO  - Dia em que terá sucesso, em negócios relacionados com construções. Algum 
aborrecimento passageiro poderá ser esperado, em seu lar. Cuidado com um romance clan-
destino. Procure dormir mais.

GÊMEOS - Você deverá evitar atritos e discussões e tudo que possa de algum modo pre-
judicá-lo, física, mental e moralmente. Suas ideias serão analisadas por pessoas amigas e 
alcançarão êxito.

CÂNCER  - Ainda um período de disposição favorável e conciliatório nos assuntos amo-
rosos, nas associações e no relacionamento humano. Algumas pequenas surpresas no 
ambiente de trabalho e na saúde poderão quebrar seu ritmo e prejudicá-lo.

  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 19 de Junho de 2022

VIRGEM- Notícias e novidades com maior interesse podem surgir no final deste dia. Ao tratar 
de negócios com outras pessoas, saiba avaliar suas possibilidades. Será importante usar de 
forma construtiva a energia que está disponível.

LIBRA -  Fase propícia com oportunidades de aprimoramento pessoal, intelectual 
e psíquica. Suas ideias serão analisadas por pessoas amigas e alcançarão êxito. 
Neste período, provavelmente você estará buscando mais emoção.

 ESCORPIÃO - - Dia em que exigirá o máximo de sua inteligência para que possa 
conseguir realizar seus anseio e desejos. O fluxo astral é dos melhores a sua saúde, 
para tratar com religiosas e para solicitar favores e amar. Controle seus anseios.

 SAGITÁRIO -Os fluxos poderão ajudá-lo, surpreendentemente no período da ma-
nhã. Tudo se resolverá da melhor forma possível e com perspectivas das melhores. 
Lucros e vantagens à tarde e a noite. Ideal para as relações amorosas com pessoas 
honestas.

CAPRICÓRNIO- Dia em que receberá benefícios inesperados, e conseguirá atrair a 
simpatia dos outros e será muito feliz, em sua vida familiar e amorosa também na vida 
profissional e financeira. Contatos pessoais propícios.

AQUÁRIO - Muitas oposições deverão surgir logo às primeiras horas do dia. Mante-
nha a calma, pois conseguirá superar todas, com facilidade. Procure ouvir os argu-
mentos das pessoas antes de tentar impor ordens. Ótimo ao romance. Boa saúde.

EXERCITAR-SE NO INVERNO: PRÓS E CONTRAS

Ainda não começou o in-
verno oficialmente, mas o 
frio está mostrando as ca-
ras desde Maio e pode se 
estender. É comum, ainda 
mais diante dos apelos da 
mídia, de convite de amigos 
e da própria característica da 
época, fraquejar na rotina de 
exercícios físicos, quer seja 
em ambiente fechado como 
na academia ou ao ar livre 
e  ainda fugir das atividades 
aquáticas mesmo que a pis-

Sendo assim, listei alguns 
prós e contras do treino no 
inverno e cada um poderá 
avaliar se compensa ou não 
tornar-se sedentário e com-
prometer a saúde simples-
mente porque o termômetro 
está marcando temperaturas 
pouco agradáveis.
DESVANTAGENS:
O ar seco pode prejudicar o 
quadro respiratório, sendo 
necessário ter mais atenção 
à hidratação;
É mais difícil sair da cama e 
das cobertas;
As temperaturas mais baixas 
fazem com que os músculos 
se contraiam mais para reter 

PEIXE- Bom fluxo para negócios. Cuidado, este período poderá marcar um fato de-
sagradável em sua vida, com relação à justiça. Você, provavelmente estará agindo de 
uma maneira exageradamente exposta, o que poderá ocasionar este tipo de problema.

cina esteja bem aquecida, 
como é o caso da nossa na 
Acqua Boya Academia. Por 
outro lado, poucos se lem-
bram que a vida não pára por 
causa do inverno, a saúde 
continua necessitando de 
atenção, a gordura corporal 
se acumulará mais diante 
do sedentarismo e das con-
sequentes aventuras gas-
tronômicas típicas do frio, 
os índices do hemograma 
como colesterol, triglicéri-
des e glicemia podem pio-
rar e correr atrás do prejuízo 
depois é mais oneroso tanto 
financeiramente quanto para 
a própria qualidade de vida. 

calor, dificultando mais a mo-
vimentação;
O corpo leva mais tempo 
para atingir a temperatura 
ideal de atividade, havendo 
necessidade de um aqueci-
mento melhor;
Mudanças súbitas de tempe-
ratura podem desencadear 
alterações cardíacas e res-
piratórias.
VANTAGENS:
Alterações cardíacas e res-

piratórias em baixas tem-
peraturas podem favorecer 
uma melhor adaptação do 
condicionamento físico em 
treinos específicos;
Há um fortalecimento do sis-
tema imune;
Previne doenças cardíacas;
Melhora o funcionamento do 
aparelho respiratório;
Aumenta a resistência física;
Deixa a pele e os cabelos 

mais bonitos pois há uma 
circulação maior e contínua 
de nutrientes;
Queima mais calorias por-
que o corpo precisa de mais 
energia para equilibrar a 
temperatura, estimulando a 
termogênese;
Em média, há um aumento 
de gasto energético de 200 
calorias quando se exercita 
no inverno.
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... Após a celebração os fiéis acompanharam a procissão. Confira mais fotos
Fotos: Quinzinho 
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Projeto de Lei garante reserva de percentual de vagas às 
pessoas com cadastro mais antigo em programas habitacionais

O Projeto de Lei nº 19/2022 
foi aprovado, por unanimi-
dade de votos em Sessão 
Ordinária da Câmara Mu-
nicipal de Guararema. De 
autoria do Vereador Mar-
cos Wezassek de Britto, o 
Projeto de Lei dispõe sobre 
a reserva de percentual de 

vagas aos já inscritos nos 
programas habitacionais 
para que estes tenham di-
reito ao sorteio das mora-
dias sejam estas financia-
das no todo, ou em parte, 
pelo Executivo Municipal. 
Segundo o Vereador Mar-
cos Britto: “Os programas 

habitacionais promovidos 
pelo Executivo Municipal 
ou por este financiado no 
todo, ou em parte, deverão 
reservar percentuais mí-
nimos das unidades habi-
tacionais às pessoas com 
tempo de cadastro mais 
antigo junto à secretaria 

municipal responsável e 
observar os critérios esta-
belecidos pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento Social e Habitação.”
Alguns dos critérios para 
a contemplação dos sor-
teios das unidades habi-
tacionais seriam o tempo 

de cadastro junto à secre-
taria municipal responsável 
pelo sorteio ou triagem e 
o tempo de residência no 
munícipio.
O Vereador Marcos Britto 
ressalta que: “Visando dar 
transparência aos proce-
dimentos de sorteio e tria-

gem, toda pessoa inscrita 
ou cadastrada nos progra-
mas habitacionais atendi-
dos por esta lei poderá ter 
acesso às informações 
referentes à sua condição 
ou ordem na lista de ca-
dastrados ou inscritos.”

Vereador Marcos Wezassek de Britto, autor do Projeto de 
Lei que dispõe sobre a reserva de percentual de vagas aos 
já inscritos nos programas habitacionais Os municipes já inscritos nos programas habitacionais teram  direito ao sorteio das moradias

Foto: arquivo GGFoto:CMG

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
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Vereador Irineu solicita a expansão da fibra óptica 
na Rua José Benedito de Freitas, no Bairro Ipiranga.
O Presidente do Poder 
Legislativo de Guararema 
vereador Irineu Claudio
 Leite, em sua indicação de 
nº 166/2022, nos termos 
regimentais, enviou ofício a 
empresa IDC Telecom Ltda 
EPP, solicitando providên-
cias urgentes no sentido de 
ser realizada a expansão da 
fibra óptica na Rua José 
Benedito de Freitas, no 
Bairro Ipiranga. 
Em sua justificativa o nobre 
vereador alega que sabe-
mos que nos dias atuais 
a maioria das pessoas 
trabalham e se comuni-
cam via internet, portanto, 
diariamente milhões de 
pessoas dependem deste 
importante recurso.
Contudo, infelizmente a 
Rua José Benedito de Frei-
tas ainda não conta com a 

fibra óptica, o que faz com 
que a Internet disponibili-
zada chegue com baixa 
velocidade, fato que vem 
c a u s a n d o  i n ú m e r o s 
transtornos aos moradores, 
pr inc ipalmente nessa 
época de pandemia de-
vido ao Covid—19 (Novo 
Coronavírus) , uma vez que 
a maior parte das tarefas, 
seja de trabalho ou escolar, 

é realizada com o uso da 
Internet.
Assim, pelos motivos aci-
ma expostos e visando 
atender as necessidades 
dos moradores da Rua 
José Benedito de Freitas,  
espero que a presente e 
justa solicitação possa 
ser atendida o mais rápi-
do possível.Autor vereador 
Irineu Claudio Leite  Vereador Irineu Claudio Leite 

Foto:Quinzinho Foto: arquivo -CMG
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Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social 
SILENE  OLIVEIRA

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 (segunda 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!

Simone Silva (17/06) Isabel Mori (17/06) Lydia Custódio (17/06)

Thaísa Carolina M. S. de Brito (18/06) Josiane Domingues Vitor (18/06) Rute Benfica de Toledo (18/06)

Rogério Araújo (18/06) Ana Carolina Guerreiro (20/06) Manoel Hernandes Benites (20/06)
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

No sábado (11/06) aconteceu nas dependências do Guararema Futebol Clube mais um animado baile, onde contou com a presença 
de vários convidados que se divertiram muito ao som a banda Brasa Brasil. Confira alguns clicks da fotógrafa Fernanda Murawjew

Rosy e esposo

Renato (de branco) com amigos de São José dos Campos

Odete e Severino

Gisele, Rosana, Rogério, Helena, Roseli, Denis e William

Maria Helena

Sheyla Melo e Rodrigo Hernandes, vocalistas da 
Banda Brasa Brasil

Banda Brasa Brasil
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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

CAÇA-PALAVRA

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

6

Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

       C     E D U A S   O            X            A   S O T U N I M                           G R A V I D E Z               C           A           R  O C I N I L C   A  L   O    O   T  U   M    Ç   E  C   E    A   R  S       H     U    E   C     M    S  N N   L      F  I I   A      O  V   N      R  E   I  O  D  Ç  I   S  I  I  O  S  S  A     
S  B    S 
A  E    O 
T  T    Ã 
O  E    M 
P  S     

Câimbra consiste no NOME dado à con-
tração involuntária de um ou mais mús-
culos, de CARÁTER temporário e que sur-
ge normalmente em MÃOS, pés, pantur-
rilha ou adutor da COXA. Dura não mais 
que dez MINUTOS e é causada, na maio-
ria das vezes, pelo ESFORÇO intenso do 
MÚSCULO e pela desidratação, mas tam-
bém pode acontecer durante a GRAVI-
DEZ ou devido a problemas de SAÚDE, 
como DIABETES, doenças hepáticas, má 
circulação ou deficiência mineral.

Ela não costuma ser um problema sério, 
mas pode ser o SINAL de problemas mais 
graves quando surgem INCHAÇO ou ver-
melhidão no músculo afetado. Aconse-
lha-se procurar um CLÍNICO geral para 
avaliar se os NÍVEIS de magnésio ou PO-
TÁSSIO no organismo estão normais. 

 R Y C A R C C R D T
 E D U A S T Y O E L
 T A R N Y T D O X L
 T H F T E A M O R A
 S O T U N I M H D R
 N H T E Y G D R O L
 L D A T T M N O H I
 G R A V I D E Z A O
 H M B A M N N T D R
 C I T A M C C D N I
 A D G I R M R L N F
 R A O C I N I L C T
 A S L M R O C T C O
 T S U T L M D E D Ç
 E R C I C E I S I A
 R Y S L B C R H A H
 Y E U A R E E S F C
 O L M R L C S R N N
 L C I T A E F T I I
 A S R R O N O E V M
 N A T N D R R I E D
 I R O A D D Ç R I S
 S A I O I H O E S A
 R R S T A C I F H N
 G E S Y B H N T S N
 F O A H E O H M O L
 H H T L T N F G Ã E
 S D O T E Y O A M H
 E M P S S E T A A E
 H O N S D A E N C T

Câimbra

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 29

Conjunto
dos núme-
ros natu-

rais (Mat.)

Tipo de
câncer 
de pele

Mazela
que atinge
o sertão

brasileiro
Alto (?),

categoria
de cargos
de chefia

Sede da 
Corte Inter-
nacional

de Justiça

A ação 
que produz

o efeito
almejado

"(?) Você",
programa
matinal
da TV

Feitio da
trajetória 
do cavalo
no xadrez

O topo
de uma

montanha

(?) Mora-
les, ex-pre-
sidente da

Bolívia
Conjunto

de pétalas
de uma

flor

Répteis ar-
borícolas
de cauda

longa
Interjei-
ção de

surpresa
(reg.)

Gálio
(símbolo)

"Inflama-
ção", em
"rinite"

Bebida 
aconche-
gante de
inverno

Fernanda
Torres,
atriz

brasileira

Pousada,
em inglês

Acompa-
nhamento
típico do 

hambúrguer

Ed (?),
cantor

Desligado,
em inglês

Alma, em
inglês
Portão

japonês

Gal Gadot
(Cin.)

Barco de
transporte
de passa-
geiros em
pequenas
distâncias

Órgão responsável
pela classificação
internacional de
doenças, a CID

São as ferramentas
do garimpeiro

Estilo musical de ban-
das como Helloween

Prefixo de 
"semideus"
(?) Cavale-
ra, baterista

Corte de 
carne suína

Rabuja; 
resmungão

Limpadores
de ruas

Habilidade
do arqueiro

Bloco 
de metal
para re-
fundição 

Equipamento obri-
gatório em navios

Recurso estilístico da
literatura barroca

Asno, 
em inglês

(?) Lovegood, perso-
nagem da série "Harry

Potter"
(Lit.)

Ansiosos

"(?) de
Milo",

escultura 

PC
MELANOMA

VENUSMOTTA

TENSOSAR
HAIAFSEMI

LREFICAZ
MAISGARIS

ESCIMOÃR
LCARREA

COROLAVIGE
DAÃSOUL

LINGOTEAE
CHAOINN

BOTEFRITAS
ANTITESE

3/ass — inn — off. 4/haia — luna — soul — tori — vige. 7/lingote. 8/catamarã.

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
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Globo - 21 H
Segunda - 27/06 
Guta termina o relacio-

namento com Tadeu. Tadeu 
pede perdão a José Leôn-
cio. Zuleica conta a Tenório 
que Marcelo já sabe que 
é irmão de Guta. Juma se 
sente sozinha. O Velho do 
Rio tenta punir o fazendeiro 
e os capangas que atea-
ram fogo à mata. Trindade 
afirma que quem ganhar 
a sela de prata irá mandar 
na fazenda. Filó convence 
Tadeu de que ele é filho de 
José Leôncio. Marcelo se 

arrepende de ter ajudado na 
venda de terras de Tenório. 
José Leôncio acorda com 
um mau pressentimento. O 
Velho do Rio agoniza em 
forma de sucuri.

Terça - 28/06 
José Leôncio vai à ca-

pela rezar. Juma diz a José 
Lucas que ainda não é mu-
lher de Jove. Jove cancela 
a compra de sal grosso que 
José Leôncio fez. Marcelo 
não concorda com a forma 
de Tenório tratar os negó-
cios. Irma incentiva Gustavo 
a ir em busca de sua felici-
dade. Tenório discute com 
Marcelo. Zefa pede a Maria 
Bruaca para assistir à moda 
de viola na fazenda de José 
Leôncio, em troca de não 
contar a Tenório que Alci-
des dormiu com a patroa. 

Marcelo pede desculpas ao 
pai. José Leôncio repreende 
Jove. Guta decide deixar o 
Pantanal, e se surpreende 
ao ver Marcelo chegar com 
Tenório.

 Quarta - 29/06 
Guta fica feliz ao ver 

Marcelo e resolve perma-
necer na fazenda. Maria 
Bruaca não gosta da pre-
sença de Marcelo em sua 
casa. José Leôncio percebe 
o ciúme que Tadeu sen-
te da proximidade do pai 
com Jove. José Lucas diz 
a Tadeu que não disputará 
a sela com os irmãos. Te-
nório fica incomodado com 
a postura de Maria Bruaca 
diante de Marcelo. Tenório 
pede a Maria Bruaca para 
tratar Marcelo com respeito. 
Filó nota que José Leôncio 

serem irmãos. O Velho do 
Rio procura Juma pedindo 
socorro.

 Sexta - 01/07
O Velho do Rio diz a 

Juma que ela o trouxe de 
volta à vida. Mariana diz a 
Irma que notou os olhares 
que ela e Trindade trocaram 
durante a cantoria. Guta 
revela a Marcelo que o pai 
deles é um grileiro e suspei-
ta de que Juma e Alcides 
saibam mais de Tenório do 
que eles. Mariana pergunta 
a Jove se ele acha possí-
vel Madeleine estar viva. 
Trindade pede a Irma que 
arrume um barco para eles 
ficarem sozinhos, sem nin-
guém por perto. Zuleica está 
preocupada com Marcelo. 
Mariana conversa com José 
Leôncio sobre a relação de 

Resumos dos capítulos das novelas de 27/06 a 02/07/2022
Jove com Juma.

 Sábado - 02/07
Juma conta a Jove que 

o Velho do Rio orientou que 
ela ficasse na tapera, mas 
que tivesse um filho. Tadeu 
zomba de Zaquieu. Marcelo 
pede informações a Alcides 
sobre Juma. Mariana recebe 
um bilhete de Zaquieu dizen-
do que deixará o Pantanal. 
José Leôncio tenta tranquili-
zar Mariana. Mariana revela 
a José Leôncio que tem 
receio de que Jove escolha 
Juma e abra mão negócios 
da família. José Leôncio é 
claro com Mariana, afirman-
do que, se Jove desistir de 
cuidar dos negócios, um dos 
outros dois filhos assumirá 
seu lugar.

Globo - 18H20

Segunda - 27/06
Isadora beija Joaquim 

para irritar Rafael. Heloísa 
mente sobre a gravidez para 
Leônidas e Matias ouve a 
conversa. Davi discute com 
Iolanda. Matias afirma a Leô-
nidas que ele está sendo en-
ganado por Heloísa. Úrsula 
e Margô seguem Ambrósio. 
Julinha decide usar dinheiro 
da rádio para jogar. Davi 
decide fazer uma auditoria 
com as manutenções dos 
teares. Julinha e Arminda 
se surpreendem com a volta 

Benê e Fátima o pedido que 
fez a eles. Matias adultera 
o chá que Manuela prepara 
para Heloísa. Úrsula con-
firma suas suspeitas sobre 
Ambrósio. Abel sabota a 
tecelagem e Tenório se aci-
denta. Davi descobre quem 
é a dona da falsa empresa 
que Joaquim contratou. Elias 
examina o verdadeiro Rafael 
Antunes e o questiona sobre 
seu nome.

 
Quarta - 29/06
Heloísa revela a Violeta 

que está grávida. Davi con-
firma suas suspeitas sobre 
Joaquim. Santa decide aju-
dar Inácio. Davi flagra uma 
conversa entre Joaquim e 
Enrico. Olívia se revolta com 
o acidente de Tenório. Joa-
quim guarda os documentos 
que comprovam o crime em 
sua sala. Davi descobre o 
esquema de Joaquim. Isa-

dora visita Tenório e Fátima 
fica incomodada. Leônidas 
ouve parte de uma conversa 
de Heloísa com Violeta e 
decide deixar a fazenda. 
Úrsula chantageia Ambró-
sio. Davi encontra as provas 
contra Joaquim. Iara impede 
Isadora de entrar na sala de 
Joaquim.

 
Quinta - 30/06
Davi despista Isadora. 

Ambrósio confirma a gravi-
dez de Úrsula para Eugênio. 
Úrsula esconde o documento 
falso de Fátima na casa de 
Eugênio. Eugênio desabafa 
com Violeta. Davi se disfarça 
e encontra o documento de 
Fátima na casa de Eugênio. 
Joaquim se desespera ao 
saber da visita de um policial 
à casa do padrinho. Leônidas 
avisa Violeta que vai embora 
da fazenda. Fátima revela a 

verdade sobre Olívia a Helo-
ísa. Davi dá um ultimato em 
Joaquim.

 
Sexta - 01/07
Leônidas tranca Matias 

no quarto e se despede de 
Violeta. Fátima conta a his-
tória de Olívia para Heloísa. 
Davi leva a pasta com os 
documentos da fraude de 
Joaquim para a casa de 
Augusta. Heloísa se declara 
para Leônidas. Fátima obriga 
Benê a falar com Olívia. Va-
lentino faz uma previsão para 
Julinha. Emília se anima ao 
saber do concurso da rádio. 
Úrsula manda Joaquim cum-
prir as exigências de Rafael. 
Julinha perde no jogo nova-
mente. Olívia e Heloísa se 
encontram. Joaquim termina 
seu noivado com Isadora. O 
verdadeiro Rafael Antunes 
recupera sua memória.

Sãbado 02/07
Isadora fica sem enten-

der as atitudes de Joaquim. 
Margô decide se inscrever 
no concurso da rádio. Benê 
sofre com a rejeição de 
Olívia. Joaquim procura 
seus documentos na casa 
de Rafael. Violeta demite 
Benê. Matias se irrita com o 
novo enfermeiro. Davi ouve 
Isadora maldizer o suposto 
assassino de Elisa e se 
entristece. Eugênio e Úrsula 
se casam. Lucinha observa, 
triste, o time de futebol trei-
nando. Bento consegue dar 
mais passos com a ajuda de 
Silvana. Lorenzo e Letícia 
namoram. Rafael Antunes 
chega à tecelagem e é re-
cebido por Joaquim.

Segunda - 27/06 
Samuel fala para Ângelo 
que viu Clarice na rua e o 
pescador vai ao encontro do 
irmão. Pat vai pra casa tris-
te e é consolada por Nadir 
após ser dispensada como 
dublê por Andréa . Leonar-
do pede para Danilo adiar a 
reunião com os coreanos. 
Moa vê a sessão de fotos 
de Andréa. Samuel briga 
com Ângelo na rua, e Pau-
lo questiona os pescadores 
sobre o motivo do conflito. 
Marcela revisa o caso de 
Clarice. Rebeca reclama 
com o advogado da data 
da audiência de guarda de 
Chiquinho. Moa recebe a 
intimação para a audiência 
e fica preocupado. Samuel 
segue Anita na rua e acaba 
atropelado por Teca, que di-

rigia o carro com Gustavo 
no banco do carona. Anita 
observa a cena de longe.
 
Terça - 28/06
Gustavo e Teca prestam 
socorro a Samuel. Ânge-
lo se desespera ao saber 
que Samuel foi atropelado. 
Marcela encontra algumas 
falhas no caso de Clarice. 
Moa se preocupa com Pat. 
Kaká Bezerra é escalado 
para ser o dublê de Andréa 
Pratini depois que ela dis-
pensa os serviços de Pat. 
Bob Wright vai à casa de 
Danilo. Pat faz uma propos-
ta de trabalho para Olívia. 
Alfredo flagra Joca e Olívia 
juntos e o sogro pede que 
o ilustrador não comente 
nada com Pat. Ítalo vai ao 
hospital tentar falar com 
Samuel, e não acredita 
quando ele afirma ter visto 
Clarice na rua. Anita lembra 
de um de seus encontros 
com Clarice. Samuel tem 
uma parada cardíaca. Du-
arte aceita trabalhar para 

Danilo. Moa tira satisfações 
com Pat sobre ela ter desis-
tido da campanha publicitá-
ria. Leonardo fica surpreso 
quando Ângelo chega à 
casa de Regina e a culpa 
pela morte de Samuel.
 
Quarta - 29/06 
Ângelo deixa a casa da 
prima Regina, e Leonardo 
exige uma explicação. Moa 
comunica a Pat sobre a 
morte de Samuel. Regina 
e Leonardo concordam em 
não contar para Danilo so-
bre Ângelo. Marcela autoriza 
Paulo a visitar Ângelo. Ani-
ta se desespera ao saber 
da morte de Samuel. Pat 
sente ciúmes do trabalho 
de Moa com Pratini. Paulo 
encontra Regina na casa de 
Ângelo. Renan se interessa 
pela proposta que Pat fez 
para Olívia. Rebeca e Moa 
discutem sobre a audiência 
de guarda de Chiquinho. Le-
onardo mente para Martha 
sobre seu paradeiro. Pat 
lembra Moa de questionar 

Andréa sobre a foto com 
Clarice. Moa se surpreende 
ao ver Andréa vestida com 
o terninho laranja. 
 
Quinta - 30/06
Moa vê Andréa dar carona 
para uma mulher vestida 
com a mesma roupa que 
ela e fotografa as duas. 
Paulo e Marcela confirmam 
que Teca não teve culpa no 
atropelamento de Samuel. 
A artista plástica fica em 
choque ao saber da morte 
do pescador. Pat decide se 
juntar a Moa na persegui-
ção à Andréa. Andréa se 
reúne com outras mulhe-
res vestidas com a mesma 
roupa que ela e fazem uma 
homenagem a Clarice. Bob 
chega para o jantar na casa 
de Teca e se desespera ao 
avistar Pat no local. Duran-
te uma videochamada com 
Vini, Martha se surpreende 
ao notar que Jonathan está 
numa mesa próxima a de 
seu namorado.
 

Sexta - 01/07
Martha pede para Vini des-
cobrir onde Jonathan está 
hospedado e o paradeiro do 
cientista na cidade praiana. 
Danilo manda Bob embora 
do jantar ao saber que Pat 
pode reconhecê-lo. Regina 
nota vários documentos 
sobre o caso de Clarice na 
mesa de Paulo. Anita tem 
um pesadelo com Clarice. 
Martha revela a Ítalo o pa-
radeiro de Jonathan. Danilo 
convence Duarte a assinar 
alguns documentos para ele, 
mas não explica o objetivo. 
Paulo conta para Marcela 
sobre sua conversa com 
Regina. Chiquinho cai de 
uma escada, e Moa o leva 
para o hospital. Regina de-
põe na delegacia. Pat leva 
o contrato para Moa assinar 
e se desespera ao saber do 
acidente de Chiquinho. Ítalo 
convence Jonathan a voltar 
com ele para o Rio. Pat e 
Moa se beijam.
 

inesperada de Santa. Cons-
tantino se assusta ao ver 
Valentino. Abel reconhece 
Lucinha/Lúcio, que entra 
em pânico. Úrsula vai até 
a casa de Neide. Isadora 
pede para Joaquim marcar 
a data do casamento. Davi 
afirma a Iara que provará 
que Joaquim está roubando 
a tecelagem. O verdadeiro 
Rafael Antunes desperta do 
coma. 

 
Terça - 28/06
Davi decide procurar a 

proprietária da empresa de 
manutenção dos teares. Úr-
sula acredita que Neide tem 
um caso com Ambrósio. Abel 
ameaça revelar o segredo 
de Lucinha. Joaquim ordena 
que Abel sabote a tecelagem 
novamente. Isadora conta 
para Rafael que marcou a 
data de seu casamento com 
Joaquim. Leônidas cobra de 

ainda guarda rancor de 
Mariana. Trindade e Tibério 
entram em um embate por 
causa de Irma.

 Quinta -30/06
Alcides estranha a inti-

midade entre Guta e Mar-
celo. José Leôncio e Filó 
recebem Mariana, Irma e 
Zaquieu. Mariana critica a 
queimada que avistou do 
avião. Filó se incomoda com 
a atenção exagerada de Za-
quieu. Juma não abre mão 
de morar na tapera, mesmo 
com o risco de perder Jove. 
O Velho do Rio, em forma 
de sucuri, foge do Centro 
de Reabilitação de Animais. 
Trindade diz a Irma que a 
deseja, e os dois acabam 
se beijando. Guta e Marcelo 
conversam sobre a situação 
de suas famílias e o fato de 

Sábado - 02/07
Pat e Moa decidem se afas-
tar e não tocam no assunto. 
Jonathan comenta com Íta-
lo que Clarice não confiava 
em Leonardo. Alfredo sente 
um mal-estar e fica preocu-
pado. Lou se recusa a falar 
para Renan sobre Pat. Moa 
teme que Rebeca use a 
queda de Chiquinho contra 
ele na audiência. Danilo se 
declara para Rebeca. Regi-
na entrega um celular para 
Dagmar e a instrui sobre o 
que dizer quando entrarem 
em contato com ela. Martha 
fica aliviada quando Ítalo 
chega a SG com Jonathan. 
Pat lembra do beijo em Moa 
e pede para conversar com 
Alfredo. Leonardo revela a 
Ítalo que Jonathan foi ca-
sado com Clarice.
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Festa de Dozinho Leite acontece 
nos dias 23 e 24 de Junho
Festeiros pedem a colaboração com a doação de uma prenda para o evento
A t rad i c i ona l  Fes t a  do 
Dozinho Leite (S ã o  J o ã o 
Batista) vai acontecer nos 
dias 23 e 24 de Junho, a
organização do evento espera 
atrai centenas de pessoas . 
A festa tem tradição de mais 
de 157 anos, é realizado no 
B a i r r o  d a  P o n t e  A l t a , 
na Estr. Municipal Antônio 
Donizete Leite, e organizado 
pelos familiares do saudoso 
Dozinho Leite (in- memoriam) 
e os trabalhos são coorde-
nados por Fátima, Noel e 
Claudemir Rodrigues, que 
se sentem felizes mantendo 
está tradição festiva de mais 

de 157 anos Idealizada pelo 
bisavô de Dozinho, João
 Fernandes da Costa.
A festa contará no dia 23/06, 
as 18:00hs, com entrada dos 
Cavaleiros com a Bandeira 
de São João Batista. Hastea-
mento do Mastro com os capi-
tães de Mastro Suelen e Nei.  
Santa Missa: Pe. Alessandro 
de Santa Branca, após a 
Missa, diversas barracas
típicas estará liberada para 
o público. 
O Show Musical estará a 
cargo de Celso Gaiteiro. 
No dia 24/06, as 11hs, acon-
tece a procissão, em  segui-

da  uma vasta programação 
religiosa.
As 13:00hs, acontece o tradi-
cional Afogado e Ação entre 
amigos, as 1700hs, acontece o 
sorteio da Rifa do Boi e demais 
prêmios e show com Lucas e 
amigos (São Miguel Pta)
O evento tem o apoio do gru-
po de cavaleiros Lagoa Nova 
A tradicional Festa de Dozi-
nho Leite faz parte do calen-
dário oficial da Prefeitura de 
Guararema, e conta também 
com total apoio do Prefeito 
José Luiz Eroles Freire (Zé)
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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

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 

Guararema realiza ações de conscientização contra Febre Maculosa
Ação é uma continuidade da campanha de conscientização da doença transmitida pela picada de carrapatos infectados
A Prefeitura de Guararema 
deu início à ação de entre-
ga de folders informativos 
e orientação dos morado-
res sobre os cuidados para 
evitar a Febre Maculosa. A 
ação é uma continuidade da 
campanha de conscientiza-
ção da doença transmitida 
pela picada de carrapatos 
infectados.
Nesta semana os bairros Ita-
pema, Itaoca e Freguesia da 
Escada já receberam a ação, 
que ao longo dos próximos dias 
será ampliada para os demais 
bairros do município. 

Recentemente, crianças das 
escolas municipais também 
foram  orientadas sobre os 
cuidados para seguir com a 
família e os pets.
 “A ação é uma continuidade e 
reforço do trabalho que já vem 
sendo realizado desde o ano 
passado para informação da 
população quanto aos perigos 
e à necessidade de prevenção 
contra a Febre Maculosa”, ex-
plica a secretária municipal de 
Saúde, Adriana Martins. 
Além da comunicação porta a 
porta com os munícipes, faixas 
com as informações foram ins-

taladas em diversos pontos da 
cidade, além de campanhas 
digitais por meio dos canais 
oficiais.
Vale ressaltar que a Secretaria 
Municipal de Saúde possui pro-
tocolos específicos para iniciar 
o tratamento destes casos o 
mais rápido possível e evitar 
o agravamento da febre ma-
culosa.
A doença causada pela bacté-
ria do gênero Rickettsia, trans-
mitida pela picada de carrapa-
tos infectados. Pode variar de 
sintomas leves até graves, com 
alta taxa de letalidade. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde orienta que animais 
domésticos (como cachorros 
e cavalos) e silvestres (como 
capivaras) podem agir como 
hospedeiros de carrapatos, 
transportando-os em seus 
corpos. 
No conteúdo distribuído à po-
pulação, foram apresentadas 
as formas de prevenção da 
doença, como o cuidado com 
a contaminação de cães, ga-
tos e cavalos; manutenção em 
propriedades rurais ou loca-
lizadas à beira de rios; evitar 
circular em margens de rios 
e cursos d’água. 
Dúvidas podem ser esclare-
cidas com a Secretaria Muni-
cipal de Saúde pelo telefone 
(11) 4693-8040.

 Fotos: Tiago Morais
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