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Festival de Inverno de Guararema chega na 
última semana com programação especial
No clima de despedida, a programação está repleta de atrações musicais, gastronômicas e culturais
O Festival de Inverno de Guara-
rema chega ao seu último final de 
semana. No clima de despedida, 
a programação está repleta de 
atrações para fechar o festival 
com chave de ouro.
Como de costume, a Feira Gas-
tronômica do Festival de Inverno 
começa a funcionar às 18 horas 
na quinta e sexta-feira, e sábado 
e domingo a partir das 12 horas. 
A quinta-feira (28) começa com A 
Prática Aberta da Medicina Tra-
dicional Chinesa (MTC) na Praça 
Lydia Custódio Dominguez, às 
8h15. No mesmo dia, às 19 horas 
no Parque de Lazer Professora 
Deoclésia de Almeida Mello, a 
cantora Luara Sabrina vai se 

apresentar.
No mesmo local, na sexta-feira 
(29) às 19 horas, ocorre a apre-
sentação musical de Marcelo 
Franco. Às 20 horas, na Estação 
Literária Prof. Maria de Lourdes 
Évora Camargo ocorre a apre-
sentação Mulheres no Rock, com 
Luciana Vidal. 
O sábado (30) é repleto de atra-
ções em toda a cidade. O Parque 
de Lazer Professora Deoclésia 
de Almeida Mello recebe três 
atrações: às 9 horas a saída do 
City Tour; às 13 horas a apre-
sentação musical do cantor Elton 
Carlos; e às 19 horas a apresen-
tação musical da dupla Kelly e 
Alexandre. 

Ainda no sábado, a Vila de Luís 
Carlos recebe duas apresenta-
ções do espetáculo 2 Girassó-
is, às 10h30 e às 14 horas. E 
fechando o dia, às 20 horas na 
Igreja Matriz, ocorre a apresen-
tação do Quinteto Bachiana do 
Sesi-SP.
No último dia do Festival de 
Inverno de Guararema, no do-
mingo (31), a Vila de Luís Carlos 
recebe às 15 horas a apresen-
tação musical de Carla e Raul, 
enquanto o Parque de Lazer Pro-
fessora Deoclésia de Almeida 
Mello também recebe música 
com Claus Balanotti (às 13 horas) 
e com Alex (às 19 horas).

Fotos: comunicação (PMG)
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José Marcos - Educador 

   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES  -Não é um momento totalmente favorável para tratar de assunto amoroso. Mas, 
muito bom para entabular negócios e obter novos conhecimentos profissionais, para serem 
postos em prática brevemente.

TOURO  -Boa fase para tratar de assuntos financeiros e questões relacionadas com a justiça. 
Todavia, seja cortês e procure medir bem as palavras, ao falar com as pessoas do seu círculo 
social. Aguarde notícias boas através de telegrama, carta ou visita de uma pessoa inesperada.

GÊMEOS -Excelente momento para as experiências psíquicas e para desvendar segredos 
de muita importância ao seu progresso. Contudo, tome cuidado ao nadar ou praticar qualquer 
esporte aquático. Cuide da sua saúde. Não viaje.

CÂNCER  - Suas boas qualidades e habilidades influenciarão de maneira benéfica, pes-
soas importantes para você, principalmente se estas forem pessoas amigas. O trabalho, 
as empresas e o amor estão em bom aspecto.

  LEÃO - Evite desavenças, questões e desarmonias na vida doméstica. Por outro lado, terá 
sucesso nos negócios relacionados com minas, construção e com metais de um modo geral 
e será bem sucedido profissionalmente.

                                       Para o dia 01 de Agosto de 2022

VIRGEM- Você deverá evitar discussão, atritos e disputas com autoridades, com pessoas 
de boa disposição e com seus inimigos declarados e rivais. Por outro lado, o período promete 
êxito em novas associações e no trabalho.

LIBRA - Momento favorável para reencontrar com os amigos de trabalho, com 
os familiares e com a pessoa amada. O sucesso profissional, bem como as novas 
empresas e empreendimentos será evidente.

 ESCORPIÃO -Não deixe que invejosos e incapacitados estraguem sua paz no 
lar e no trabalho principalmente. Analise as pessoas, e só de crédito aquelas que 
realmente humanas e honestas. Tranquilidade com a pessoa amada. Saúde estável.

 SAGITÁRIO - Sua energia atual, aliada a sua persistência, poderá lhe proporcionar 
vantagens reais. Evite depender dos demais tomando suas próprias iniciativas. Até 
amanhã, estará no melhor período para apostar nos jogos ou loterias.

CAPRICÓRNIO - Fluxos excelentes para tratar de negócios novos. Submeta-se 
a testes psicológicos, aprimore seus conhecimentos por que o planeta Júpiter lhe 
favorece. Seu bom gosto estará apurado, impulsionando você a mudar seu estilo de 
roupas e até de comportamento.

AQUÁRIO - Momento em que pela influência e colaboração dos amigos, vizinhos 
e dos superiores poderá realizar seus desejos. Ótimo para o amor. Tudo que fizer 
refletirá sobre a família.

TECNOLOGIA AUXILIANDO O CONDICIONAMENTO FÍSICO

Não é nenhuma novidade que as 
atividades físicas são essenciais 
para a prevenção de doenças. 
Podem servir como tratamento 
de problemas físicos ou mentais, 
podem prevenir problemas car-
diovasculares ou respiratórios, 
além de reduzir o risco de morte 
prematura. Mas, claro, tudo isso 
apenas se o corpo se movimen-
tar frequentemente. E, para qual-

vezes, pode ser uma tarefa difí-
cil. É importante estar atento às 
características de cada peça e 
entender que o dispositivo preci-
sa ser analisado de acordo com 
as suas necessidades. Primeiro, 
é necessário estar ciente das 
diferenças entre os smartwat-
ches e as smartbands. Os pri-
meiros são modelos inteligentes 
que precisam ser conectados a 
outros aparelhos - como smar-
tphones, por exemplo - e, des-
sa forma, ampliam as funções e 
permitem ajustes necessários, 
de acordo com o perfil de cada 
usuário. Já os smartbands, nor-
malmente são focados apenas 
ao mundo fitness. No entanto, 

PEIXE- Está benéfica influência atingirá diretamente sua capacidade mental, dando mais 
disposição para entabular e pensar nas novas empresas e especulações que pretende 
realizar. Favorável à loteria e a sorteios.

quer exercício, um estímulo além 
é sempre bem-vindo - como os 
smartwatches, que conquistaram 
inúmeros adeptos. Batimentos 
cardíacos por minuto, quanti-
dade de calorias gastas, tempo 
percorrido, passos diários... de 
fato, os relógios tecnológicos 
auxiliam muito os praticantes 
de atividades físicas. Os mode-
los, que ganham novas funções 
e formatos a cada atualização 
são bons aliados nos exercícios 
e entregam detalhes de uma prá-
tica que, muitas vezes, podem 
ser desconhecidos para o prati-
cante. Hoje em dia, há uma boa 
oferta de modelos no mercado 
e selecionar a melhor opção, às 

apesar das diferenças, ambos 
os modelos funcionam como re-
lógios normais e demonstram as 
horas. Só que, ao contrário de 
ponteiros, possuem peças que 
contam passadas, batimentos 
cardíacos e calculam distâncias. 
São os barômetros, termômetros 
e sensores, que apostam em re-
sultados mais confiáveis durante 

as medições. Além disso, o GPS 
também é um diferencial e auxi-
lia durante as práticas. Antes de 
adquirir um smartwatch ou um 
smartband, perceba o design 
do produto, pois é necessário 
ajustar ao seu punho para que 
as funções possam ser exercidas 
da melhor maneira. A disposi-
ção dos botões também pode 

ser levada em consideração, 
pois precisa facilitar o uso para 
o usuário, enquanto ele mesmo 
se movimenta. E, por último, mas 
não menos importante, perceba 
se o modelo escolhido é compa-
tível com seu smartphone. Afinal, 
de nada valerá se você investir 
um bom produto que não funcio-
nará, efetivamente.

Cal -Fer ro  Are ia -Pedra-Cimento
Fones: (11)4693 4627 
Cel :  (11)  99970 9843 
Bairro Nogueira - Guararema /SP 
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Guararema promove Dia D do 
Levantamento Habitacional
Ação é oportunidade para os munícipes que não conseguiram realizar o cadastro de segunda a sexta-feira
Com o objetivo de mensurar e 
compreender as necessidades 
habitacionais do município, a 
Prefeitura de Guararema, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social e 
Habitação, vai realizar neste 
sábado (30) o Dia D do Ca-
dastro Habitação Legal. 
A ação acontece das 8 às 14 
horas, no Centro Municipal do 
Idoso. A intenção é dar opor-
tunidade para os munícipes 
que não conseguiram reali-
zar o respectivo cadastro no 
levantamento habitacional de 
segunda a sexta-feira.
Para participar, basta levar 
documento de identificação 

com foto (RG, CPF OU CNH) 
e comprovante de residência, 
incluindo os documentos dos 
integrantes da composição 
familiar. 
Todos os munícipes que de-
sejarem ser atendidos, serão 
cadastrados no levantamento 
habitacional, não havendo a 
necessidade de filas e espera. 
Considerando que o último 
levantamento habitacional 
ocorreu há 14 anos, a Se-
cretaria Municipal de Desen-
volvimento Social e Habitação 
está coletando informações 
de quem deseja fornecer 
seus dados pessoais para o 
levantamento habitacional. 

A ideia é obter informações 
quantitativas para atender às 
necessidades de moradia da 
população de Guararema no 
futuro.

Ao longo da semana (segun-
da a sexta), a ação vai ser 
mantida até 29 de julho, sen-
do o Dia D uma opção para 
quem não conseguiu realizar 

o cadastro. 
A Diretoria de Habitação ex-
plica que a ordem dos aten-
dimentos não influenciará 
na ordem de futuros cadas-

tramento ou contemplação 
de unidades habitacionais 
populares, visto que, trata-
-se apenas de levantamento 
habitacional.

Guararema forma Grupo de Trabalho para implantação da Lei Paulo Gustavo
Nova Lei incentiva a cultura e garante ações emergenciais, em especial demandadas pelas consequências do período pandêmico
A Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo e o Conselho Munici-
pal de Política Cultural - CMPC 
realizaram na tarde do dia 26/07, 
a primeira reunião do Grupo de 
Trabalho para implantação da Lei 
Complementar 195/2022, conhe-
cida como Lei Paulo Gustavo.
Por meio de repasses do Fundo 
Nacional de Cultura a Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, 
a lei incentiva ações emergenciais 
à cultura, em especial ao setor au-
diovisual, demandadas pelas con-
sequências do período pandêmico 
que impactou significativamente 
o setor.
O Grupo de Trabalho tem como 
objetivo promover um estudo e 
analisar a aplicação e implemen-
tação da lei, convocando a popula-
ção de Guararema para participar 
deste processo, como preconiza 
a Lei Paulo Gustavo. O município 

vai receber cerca de R$ 280 mil 
em repasses que devem ser utili-
zados no fomento de atividades e 
produtos culturais, como forma de 
atenuar os efeitos econômicos e 
sociais da pandemia de Covid-19.
No encontro de ontem, ficou defi-
nida a realização de duas edições 
da ação Papo Aberto, espaço no 
qual ocorre o debate de propos-
tas e ideias do setor da Cultura e 
Turismo com a presença da po-
pulação relacionada ao tema. Um 
dos encontros terá como foco os 
profissionais do segmento audio-
visual, segmento este priorizado 
na Lei Paulo Gustavo, enquanto 
o segundo encontro contará com 
a presença de representantes 
dos diversos setores das artes 
e cultura.
O Grupo de Trabalho para im-
plantação da Lei Complementar 
195/2022 também definiu a ne-

cessidade de reuniões com a 
Câmara Municipal – para onde 
serão encaminhadas leis que 
operacionalizam a destinação de 
renda – e com o setor administra-
tivo da Prefeitura de Guararema. 
O intuito é dar mais celeridade ao 
andamento do processo referente 
ao tema.
“Guararema está se organizan-
do para receber e distribuir essa 
verba para os produtores culturais 
do município”, explica o secretário 
municipal de Cultura e Turismo, 
Mateus Sartori. “É fundamental 
que tenhamos este grupo de tra-
balho para chamar a população 
para esse processo e para organi-
zar as ações de destinação deste 
recurso”, completa.
O nome da lei homenageia o ator 
e humorista Paulo Gustavo, que 
morreu em maio de 2021, vítima 
da covid-19.

Servidores da Prefeitura de Guararema participam de semana de treinamento sobre nova lei de licitações
Tre inamento  fo i  m in is t rado  por  uma empresa  te rce i r i zada,  espec ia l i s ta  no  assunto
A Prefeitura de Guararema 
promoveu para seus ser-
vidores uma semana de 
treinamento sobre a nova 
lei de licitações.
Divididos em turmas para 
que a operação das Secre-
tarias continuasse em plena 
atividade, os colaboradores 
receberam orientações re-
lativas à Lei nº 14.133/2021, 
que estabelece normas 
gerais de licitação e con-
tratação para as Adminis-
trações Públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais 

da União, Estado e Muni-
cípios.
Durante o treinamento, os 
servidores também pude-
ram levantar questiona-
mentos sobre a legislação 
e sua aplicação. O treina-
mento foi ministrado por 
uma empresa terceirizada, 
especialista no assunto.
A Nova Lei busca moder-
nizar os processos licita-
tórios, estabelecendo que 
eles serão feitos por pro-
cessos online. Além de agi-
lidade, busca-se também 

maior transparência em 
todo o processo de com-
pra ou contratação.
“É fundamental termos que 
nos atualizar com frequên-
cia para que respeitemos 
as leis e determinações 
mais recentes. No caso 
das licitações isso não é 
diferente, precisamos es-
tar em consonância com 
a legislação e por isso o 
treinamento se mostrou 
tão importante”, explica o 
prefeito Zé.

Fotos: Comunicaçao ( PMG)

Foto: Felipe (Comunicação)

Foto: Comunicação (PMG)
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Corrida de rua “Circuito Nossas Cidades 
2022” movimenta o esporte em Guararema
Corrida aconteceu no dia 24/07, com a largada às 8 horas, no Estádio Municipal José Luiz Gonçalves da Silva, no Ipiranga

Apesar da realização de partidas 
de Voleibol e Futsal dos Jogos 
Regionais, o grande destaque 
do Esporte de Guararema  foi o 
Circuito Nossas Cidades 2022, 
com a corrida de 6 quilômetros.
Com base na lei de incentivo ao 
esporte, a ação foi realizada pela 
Associação Atlética Papaléguas, 
com patrocínio de Empresas e 
apoio da Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer e da Secretaria 
de Esportes do Estado.
A corrida aconteceu no dia 
24/07, com a largada marcada 
às 8 horas, no Estádio Municipal 
José Luiz Gonçalves da Silva, no 
Ipiranga. A chegada, poucos mi-
nutos depois da largada e depois 
de 6 quilômetros percorridos, 
também aconteceu no Estádio 
Municipal José Luiz Gonçalves 
da Silva.

No masculino, uma disputa acir-
rada. O guararemense Felipe An-
tonio Fabiano Rego foi o grande 
campeão e completou a prova 21 
minutos e 8 segundos, ao passo 
que o segundo colocado, Emer-
son dos Santos de Melo, cruzou 
a linha de chegada também aos 
21 minutos e 8 segundos. A dis-
puta só foi definida por conta do 
chip que os corredores instala-
ram sobre sua roupa ou tênis 
que pôde atestar uma diferença 
mínima entre os competidores. 
A terceira colocação ficou com 
o também guararemense Fagner 
Santos Soares, com o tempo de 
21 minutos e 49 segundos.
Já no feminino, a guararemense 
Maria Julia Lemos Fernandes 
foi a primeira colocada com 25 
minutos e 37 segundos. A segun-
da colocação ficou com Maria 

Cristina Rodrigues, com 26 mi-
nutos e 13 segundos e fechando 
pódio, Marcilene Chagas, com 26 
minutos e 31 segundos.
Participaram da premiação e da 
largada do evento o secretário 
municipal de Esportes e lazer, 
Sidnei Leal Santos, o vice-pre-
feito e secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico, 
Odvane Rodrigues e o prefeito 
Zé.
“Além da competitividade que é 
sempre saudável para o esporte, 
é uma festa que tivemos neste 
domingo, principalmente quan-
do o assunto é saúde”, explica o 
prefeito Zé. “Parabenizo ao se-
cretário Sidnei e sua equipe por 
esse evento. Agradeço também 
os patrocinadores que apoiaram 
o Circuito Nossas Cidades 2022”, 
completou.

Fotos: Felipe (Comunicação)
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 Segunda - 01/08
Maria Bruaca erra o tiro 

disparado contra Tenório. Guta 
se despede da mãe, que entra 
na chalana sem destino. Tenório 
comunica a Marcelo que buscará 
Zuleica e seus irmãos para mo-
rar na fazenda. Eugênio impede 
Maria Bruaca de se jogar no rio. 
José Leôncio evita um confronto 
entre Jove e José Lucas. Jove 
se afasta da tapera, diante da 
decisão de Juma de não querer 
ser mais sua mulher. Irma se pre-
ocupa com Jove. José Leôncio 
revela a Filó que estará ao lado 
dos filhos, sem tomar partido de 
nenhum deles. Jove deixa claro 
para José Leôncio que algo pode 
acontecer se José Lucas cruzar 
o seu caminho.

 
Terça 02/08
José Lucas fala para Juma 

que só sai da tapera se ela qui-
ser. Guta e Marcelo sentem que 
estão sendo castigados por não 
poderem viver seu amor. Guta 
não gosta de ver Zuleica e os 
filhos tomarem conta da fazen-
da. Juma se incomoda quando 
José Lucas diz que a ama. Guta 
demonstra hostilidade no trato 
com Zuleica. Irma conta à mãe 
que está grávida. Maria Bruaca 
se nega a parar com a chalana 
ao avistar Tenório e Zuleica na 
beira do rio. Jove incentiva José 
Leôncio a derrubar a tapera de 
Juma.

 
Quarta 03/08 
José Leôncio não derruba 

a tapera de Juma. Marcelo 
sente ciúmes ao ver Guta che-
gar em casa acompanhada de 
Jove. Irma fica surpresa com 
a convicção cega de Trindade 
sobre sua gravidez. Filó conta a 
José Leôncio sobre a gravidez 
de Irma. José Lucas sente que 
Juma só o quer por perto como 
irmão. José Leôncio comunica a 
Jove que a sela de prata ficará 
sem dono, até que o filho resol-
va a situação com José Lucas. 
Zaquieu comenta com Muda 
que ficou ressentido por não ter 
sido convidado para a comitiva. 

Roberto alerta Zuleica sobre 
o comportamento de Tenório. 
Zuleica flagra Guta e Marcelo 
se beijando.

 Quinta 04/08
Zuleica disfarça seu terror 

diante de Roberto, depois de 
ter visto Guta e Marcelo juntos. 
Juma fica com o coração aper-
tado quando o Velho do Rio lhe 
aconselha a mandar José Lucas 
embora da tapera. Eugênio não 
gosta de tirar foto com o pai de 
Érica. Irma incentiva Zaquieu a 
se tornar um peão. José Leôncio 
não gosta de saber que Ibraim é 
político. Érica fica constrangida 
quando Ibraim avisa a José 
Leôncio que a filha e José Lucas 
aprontaram com eles.

 
Sexta 05/08 
José Leôncio manda Jove 

buscar José Lucas. Zefa fica 
perplexa ao ver Maria Bruaca 
na chalana. José Leôncio des-
cobre que Érica está grávida 
de José Lucas. Ibraim pede a 
José Leôncio para convencer 
Érica a interromper a gravidez. 
Juma sente a forma distante 
como Jove a trata. Ibraim pen-
sa em tirar proveito político do 
casamento de Érica com José 
Lucas. Jove demonstra a Irma 
arrependimento por ter tratado 
Juma com frieza. José Lucas 
garante a Jove que Juma gosta 
do irmão. José Leôncio comenta 
com Filó sobre sua preocupação 
com José Lucas.

 
Sexta 06/08
José Lucas tenta convencer 

Jove a procurar Juma. Irma 
aceita ir para o Rio de Janeiro 
consultar um médico, a pedido 
de Mariana. José Leôncio e Filó 
se emocionam ao se despedir 
de José Lucas. Juma diz a Muda 
que só quer saber do filho que 
está esperando. Mariana avisa 
a Trindade que não quer que ele 
interfira na viagem de Irma para 
o Rio de Janeiro. Tadeu recla-
ma com Trindade, dizendo que 
José Leôncio só tem olhos para 
Jove. Marcelo e Guta procuram 
José Leôncio para oferecer 
sociedade.

 

Resumos dos capítulos das novelas de 01/ a 06/08/2022

Segunda - 01/08
Úrsula e Joaquim se apres-

sam em esconder o corpo de 
Abel. Fátima conforta Olívia, que 
sofre por não poder engravidar. 
Matias tem uma alucinação du-
rante seu tratamento. Manuela e 
Augusta insistem para que Viole-
ta perdoe Heloísa. Joaquim sofre 
por ter sido cúmplice de Úrsula 
na morte de Abel, e não percebe 
que perdeu uma abotoadura de 
sua camisa. Santa treina Cons-
tantino como crupiê do cassino. 
Cipriano afirma a Emília que não 
reatará o casamento com ela. 
Um caçador encontra o corpo 
de Abel. Bento confessa a Abílio 
que jamais deixará de amar 
Letícia. Cipriano se declara para 
Giovanna. Salvador anuncia que 
Abel foi assassinado e prende 
Onofre como suspeito.

 
Terça 02/08
Davi afirma a Isadora que 

viu Joaquim brigar com Abel. 
No Rio de Janeiro, Joaquim se 
desespera ao ouvir no rádio 
a notícia sobre o assassinato 
de Abel. Salvador questiona 
Onofre sobre a abotoadura de 
Joaquim, encontrada ao lado do 
corpo. Letícia não gosta quando 
Lorenzo é ríspido com Bento. 
Violeta aciona um advogado 
para ajudar Onofre. Enrico deduz 
que Joaquim tirou a vida de Abel. 
Isadora reconhece a abotoadura 
de Joaquim nas mãos de Salva-
dor. Salvador vistoria o quarto de 
Joaquim e descobre o outro par 
da abotoadura. Passam-se al-
gumas semanas. Bento e Olívia 
comemoram o fim da guerra e a 
libertação de Tenório. Joaquim 
retorna do Rio de Janeiro e 
Salvador lhe dá voz de prisão.

 
Quarta 03/08
Joaquim se desespera e 

Úrsula tenta despistar Salvador, 
sem sucesso. Davi e Isadora 
convencem Violeta de que Jo-
aquim é um homem perigoso. 
Joaquim afirma a Salvador que 
estava no Rio de Janeiro quando 
Abel foi morto.  

Quinta 04/08
Joaquim se revolta con-

Segunda - 01/08
Moa passa mal ao ver que Yeva está 
morta, e Pat o ampara. A delega-
da Marcela  e o investigador Paulo 
vão ao local do tiroteio. Pat e Moa 
afirmam, em seus depoimentos, 
que o grupo que quer a fórmula de 
Clarice está envolvido com a morte 
da mulher. Hugo incentiva Andréa 
a reatar com Moa. Leonardo leva 
Dagmar para a sua festa de noivado 
com Regina. Pat conta para Alfredo 
o que aconteceu com Yeva. Danilo 
acusa Moa de ter invadido seu apar-
tamento, e Rebeca se surpreende. 
Pat decide ficar na casa de Adélia 
com a família. Anita fica chocada 
ao ver que Dalva ainda está com o 
carro que ela emprestou para Anita 
na noite em que Clarice morreu. 
 
Terça 02/08
Anita se recusa a entrar no carro de 
Dalva e a amiga fica sem entender 
nada. Moa se aconselha com Adé-
lia. Regina humilha Dagmar. Pat 
chama Alfredo de Moa e deixa o 
marido enciumado. Andréa conhece 
Bob Wright, e os dois demonstram 
interesse um pelo outro. Anita pede 
ajuda a Jéssica para sumir com o 
carro que usou na noite em que Cla-
rice morreu. Dalva, Cleide e Marga-
reth decidem vender a Êxito. Kaká 
pede indicação de um coordenador 
de dublês para Armandinho. Ítalo re-
conhece a voz de Baby conversando 
com Danilo na gravação. Moa chega 
com Chiquinho à casa de Adélia, e 
Alfredo se incomoda. Anita explica 
a Jéssica o plano de como vai se 
livrar do carro de Dalva.
 
Quarta 03/08
Pat se despede de Alfredo e vai 
embora com Moa. Anita e Jéssica 
limpam as digitais do carro de Dalva. 
A delegada Marcela informa Martha 
sobre a reabertura do caso de Clari-
ce. O investigador Paulo tenta falar 
com Dagmar. Anita afirma a Jéssica 
que não contará o que aconteceu na 
noite em que Clarice morreu. Joca 
se une a Olívia para afastar Lou da 
Coragem.com. Anita inventa para 
Dalva uma mentira para justificar o 
sumiço do carro.
 Quinta 04/08
Pat desconversa quando Alfredo 
a questiona sobre a foto de Moa. 
Ítalo pensa em uma forma de con-

tra Iolanda, que sustenta sua 
chantagem. Davi lamenta que 
o Juiz tenha negado a revisão 
de seu caso na morte de Elisa. 
Eugênio revela a Joaquim que 
foi Isadora quem testemunhou 
contra ele. Olívia ajuda Matias. 
Davi desconfia do comporta-
mento de Iolanda. Margô flagra 
Úrsula em seu quarto de hotel. 
Joaquim ameaça Isadora. Inácio 
se revela para Constantino e 
Julinha, que aceitam o romance 
do rapaz com Arminda. Lorenzo 
confessa a Giovanna que sabe 
que Letícia ainda ama Bento. 
Tenório convida Bento para abrir 
um jornal. Emília deixa a prisão. 
Joaquim dá o dinheiro para Iolan-
da e consegue a pasta com os 
documentos que o incriminam. 

 
Sexta 05/08
Joaquim se irrita ao desco-

brir que Iolanda sabe a verda-
deira identidade de Davi. Silvana 
surpreende Bento. Emília flagra 
Cipriano beijando Giovanna, e 
Jojô conforta a mãe. Úrsula e 
Joaquim queimam as provas 
contra ele, que planeja entregar 
Davi para a polícia durante a 
festa de aniversário de Isadora. 
Heloísa recontrata Emília. Iná-
cio e Arminda comemoram sua 
união. Iara ouve a conversa de 
Iolanda com Joaquim e alerta 
Davi. Santa e Geraldo se beijam. 
Davi confronta Iolanda.

 
Sábado 06/08
Com a ajuda de Isadora, 

Davi troca as malas de Iolanda. 
Letícia sente ciúmes de Silvana. 
Davi anuncia a Isadora que 
fará sua grande fuga. Mariana 
implora a Santa e Arminda para 
ter seu programa na rádio de 
volta. Tenório contrata Silvana 
para trabalhar em seu jornal. 
Letícia ouve quando Giovanna 
e Lorenzo comentam sobre Sil-
vana e Bento. Eugênio tenta se 
reaproximar de Violeta, que se ir-
rita com a complacência do sócio 
em relação a Joaquim. Joaquim 
mostra o cartaz de procurado de 
Davi para Salvador, que dá voz 
de prisão ao mágico na frente 
de Violeta. Iolanda se assusta 
ao ver que perdeu seu dinheiro. 
Davi faz truques de mágica e 
escapa de Salvador.

firmar se Baby é mesmo informante 
de Danilo. Moa e Andréa reatam o 
namoro. Lou não consegue contar 
para Rico sobre sua relação com 
Pat. Nadir ouve Joca ao telefone 
com Olívia e fica cismada. Jonathan 
coloca sua caixinha de lembranças 
no lugar da que está na casa de 
Anita. Andréa recebe flores de Bob. 
Danilo manda seu capanga ir até a 
Coragem.com. Ítalo dá uma infor-
mação falsa para Baby sobre Pat 
e Moa. Armandinho tenta falar com 
suas ex-mulheres. Ítalo se preocupa 
ao ver Baby olhando para Pat e Moa. 
Dagmar avisa a Anita que Regina 
quer falar com ela.
 
Sexta 05/08
Dagmar conta pra Anita sobre o 
noivado de Regina e Leo e con-
fessa que mentiu no depoimento 
a pedido da filha. Anita afirma a 
Dagmar que não é amiga de Re-
gina. Ítalo confirma que Baby é 
informante de Danilo. Armandinho 
não consegue seduzir Dalva, e vai 
atrás de Cleide. Rico não gosta de 
saber que Lou vai dormir na casa 
de Renan. Os capangas de Danilo 
colocam um explosivo no carro de 
Pat. A delegada Marcela procura 
Jonathan na SG. Ítalo apresenta 
um amigo hacker para Pat e Moa 
e conta que Baby é informante de 
Danilo. Leonardo garante a Regina 
que não se casará com ela. Marcela 
questiona Jonathan sobre a pesqui-
sa da fórmula a base magnésio. Os 
explosivos no carro de Pat detonam 
no momento em que ela aciona o 
controle do veículo. 
 Sábado 06/08
Moa se desespera ao ver Pat desa-
cordada e caída no chão. O amigo 
de Ítalo também se fere após a ex-
plosão e é levado às pressas para 
o hospital. Pat tenta se declarar 
para Moa, mas Rico interrompe sem 
querer o clima entre os dois. Danilo 
conta sobre o atentado contra Pat 
e Moa, e Leonardo fica nervoso. 
Um policial avisa a Paulo e Marcela 
sobre o incidente com o carro de 
Pat. Andrea Pratini procura Olivia 
na academia e Duarte em pânico 
se esconde para não ser reconhe-
cido. Ítalo acredita que Danilo seja 
o responsável pelo atentado contra 
Pat e pensa em procurar Jonathan. 
Leonardo entra em surto, e Regina 
cuida do rapaz. Ítalo abre a caixa de 
Clarice na casa de Jonathan. Jona-
than afirma a Ítalo que vai adiantar a 
fórmula falsa. Pat e Moa confrontam 
Baby. Ítalo vai ao brechó falar com 
Dalva e se surpreende ao ver Anita 
no local. Ítalo fica em choque.

No Dia do Agricultor, Guararema comemora avanços e projeta mais apoio ao setor
Prefeitura de Guararema vem invest indo para o for talecimento da agr icultura

Nesta quinta-feira, 28 de julho, 
é celebrado o Dia do Agricultor, 
personagem fundamental no 
desenvolvimento agrícola de 
todos os municípios.
Em Guararema não é diferente. 
Para oportunizar mais incenti-
vos, acesso a capacitação e 
recursos, a Prefeitura de Gua-
rarema, por meio da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico, vem investindo 
para o fortalecimento da Agri-
cultura municipal. 
Com o programa Município 
Agro, do governo do Estado, 
Guararema promove o de-
senvolvimento e implantação 
de políticas públicas para in-
centivar o setor agropecuário. 
Já com o Banco do Povo, os 
agricultores conseguem em-
préstimos com taxas menores 
e condições de pagamento 
facilitadas para investir no seu 
negócio.
Nos cursos do Senar, estes 
profissionais têm a chance de 
agregar seus conhecimentos 
tradicionais à novidades so-
bre tecnologia e gestão para 
melhorar o trabalho no campo.

Por meio do Programa Nacio-
nal de Alimentação Escolar, 
os agricultores podem ofere-
cer seus produtos diretamente 
para a Secretaria Municipal de 
Educação. 
Já com o Programa Empre-
endedor Rural Familiar, são 
disponibilizados serviços de 
mecanização agrícola, insu-
mos e orientações técnicas por 
meio do setor de Agricultura 
da Secretaria de Emprego e 
Desenvolvimento Econômico.
Seja por programas federais, 
estaduais ou municipais, a 
Prefeitura de Guararema vem 
incentivando o setor no seu de-
senvolvimento, capacitando os 

agentes envolvidos nestes pro-
cessos e dando oportunidades 
para o crescimento dos indiví-
duos participantes do trabalho 
rural do município.
“Sabemos da força da Agri-
cultura em Guararema e o 
quanto a Administração Mu-
nicipal pode contribuir para o 
crescimento deste setor. Por 
isso não medimos esforços 
para auxiliar os agricultores 
de Guararema”, afirma o se-
cretário municipal de Emprego 
e Desenvolvimento Econômico, 
Odvane Rodrigues. “Parabéns 
a todos os agricultores”, com-
pleta o secretário.

Foto: Felipe (Comunicação) 
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Saúde, sorriso e bem-estar!

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

Escola da Natureza recebe visita de colaboradores da Cooperativa Guararecicla
Cooperados puderam conhecer os espaços internos e externos da escola, por meio de passeio monitorado

Viabilizado pela Secretaria Muni-
cipal de Educação, a Escola da 
Natureza recebeu em 6 de julho, 
a visita da Cooperativa Guarare-
cicla, para que os cooperados 
pudessem conhecer os espaços 
internos e externos da escola, 
por meio de passeio monitorado.
Conceitos como “reaproveitar” 
e “reutilizar” foram abordados e 
demonstrados na prática, des-
pertando inclusive, o interesse 

dos participantes em enfeitar 
o próprio ambiente de trabalho 
com materiais recicláveis, seme-
lhantes aos existentes na Escola 
da Natureza.
A visita despertou um novo olhar 
das pessoas que já trabalham 
diariamente com a reciclagem. 
Tudo isso foi comprovado por 
meio dos olhares encantados e 
depoimentos emocionados co-
lhidos durante a visita à Escola.

Fotos: Felipe (Comunicação)
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SILENE  OLIVEIRA
Cel: (11) 99607.8329 

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano bem vivido. Fazer aniversário é uma dádiva, é sim-
plesmente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Aos aniversariantes do mês de Julho (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 e muitas felicidades!

Dr. Euclydes Marcondes (31/07)Cidoca Bennaton Usier (29/07)Luiza da Silva (28/07)

Lúcia Maria Barboza (28/07)Cid Nelson Franco (25/07)Renato Pinto de Souza (25/07)
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SUA GARRAFA PET 
PODE AJUDAR NA 
REALIZAÇÃO DO 
CIDADE NATAL 2022

Levando até um dos Pontos
de Entrega Voluntária (PEVs)
espalhados pela cidade

Você pode colaborar de duas maneiras:

Ou, se o seu bairro tem coleta seletiva porta a porta, 
deixando as pets junto com os demais resíduos 
recicláveis no dia e horário que o caminhão da 
Cooperativa GuaraRecicla passa pela sua rua.

1

2

Consulte os locais em: 
www.guararema.sp.gov.br

Atenção: A partir de 12/07,  dois novos bairros passarão a 
contar com a coleta seletiva porta a porta.

D’Ajuda, Jardim Itapema, Itapema, Itaoca, 
Freguesia da Escada e Vale dos Eucaliptos Terça-feira

Ipiranga e Morro Branco Quarta-feira

Centro, Nogueira e Dona Anísia Quinta-feira

Comércios Segunda, Quarta
e Sexta-feira

No dia da coleta seletiva, o caminhão da coleta comum não passa

Guararema finaliza primeiro City Tour do ano e realiza  a segunda edição de julho
Fotos: Felipe ( Comunicação)

Com o tema “Um Novo Olhar sobre Guararema”, 2ª edição vai acontecer neste sábado (30)
No dia 23/07, a Prefeitura de 
Guararema realizou o programa 
City Tour, promovido especial-
mente para os guararemenses, 
com o intuito de apresentar os 
pontos turísticos e vivências nas 
atrações da cidade.
O Tour com guia de turismo e 
ônibus gratuito teve como tema 
“Um novo olhar sobre Guarare-
ma”. A inscrição para a partici-
pação do City Tour foi gratuita e 
uma nova edição já está agen-
dada para hoje (30/07).
O projeto é realizado pela Se-
cretaria de Cultura e Turismo 
em parceria com o Conselho 
Municipal de Turismo (Comtur) 
e empresas. 
O ônibus com os turistas mo-
radores de Guararema estava 
cheio, e a animação dos parti-
cipantes foi a marca da viagem. 
Neste mês as edições são es-
peciais do Festival de Inverno, e 
as vagas para o dia 30 já foram 
preenchidas. Os interessados 
ainda podem fazer a inscrição 
presencialmente na Secretaria 
de Cultura e Turismo, na Rua 
Marcondes Flores, n° 06, no 

Centro ou pelo telefone (11) 
4695-1793 para as próximas 
edições que serão dias 20 e 27 
de agosto.
 “Precisamos tornar os espaços 
públicos cada vez mais próximos 
dos turistas e principalmente 
da nossa população”, explica o 
secretário, Mateus Sartori. “O 
programa do City Tour desperta 
esse sentimento de que esses 
equipamentos são de Guarare-
ma e da população da cidade”, 
completa. 
O percurso segue para os prin-
cipais pontos turísticos de Gua-
rarema, como a Ilha Grande, 
Igreja Nossa Senhora da Escada 
– bairro Freguesia da Escada; a 
Vila de Luís Carlos – conhecida 
por suas belas fachadas, o Par-
que Municipal da Pedra Monta-
da que conta com a Pedra do 
Tubarão, a vista panorâmica no 
Mirante Prefeito Gerbásio Mar-
celino, além de uma parada para 
almoço.
No passeio é permitido que os 
participantes levem seu lanche 
ou aproveitem para incentivar o 
comércio local.


