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Dia dos Pais em Guararema: 
atrações e eventos por toda a cidade
O Dia dos Pais acontece neste domingo (14) e Guararema preparou uma série de atrações para a data.
Neste domingo vai aconte-
cer o Encontro de Carros e 
Motos Antigos, especial de 
Dia dos Pais, na Vila de Luís 
Carlos, junto com a progra-
mação da Expo Guararema 
Moto Clube.
Com apoio da Secretaria 
Municipal de Cultura e Tu-
rismo, o encontro é realizado 
pelo Clube de Carros An-
tigos de Mogi das Cruzes 
e acontece na Vila de Luís 
Carlos, a partir das 9 horas. 
No mesmo espaço, tam-
bém vai acontecer a pro-
gramação da Expo Gua-
rarema Moto Clube que 
reúne diversas atrações 

do mundo em duas rodas.
Realizada em todos os sá-
bados e domingos de agos-
to, na Vila de Luís Carlos, 
a programação está reche-
ada de atrações de todos 
os tipos como bandas, 
encontros e outras ações, 
como a arrecadação de 
absorventes e cobertores 
novos que serão repassa-
dos ao Fundo Social de 
Solidariedade. 
O evento começa no sába-
do, com o Encontro de Fus-
cas organizado pelo grupo 
Família Volks Real e som 
ao vivo da banda Bandit’s, 
Rock’n Roll, and Classics, 

a partir das 13 horas. Já no 
domingo, a programação 
começa com o Encontro de 
Carros Antigos  e continua 
com a apresentação de Tro-
vão Azul, com Rômulo Pires.
Além disso, Guararema 
possui parques, praças e 
outros pontos turísticos que 
contam com toda a infraes-
trutura para receber turis-
tas. Estes pontos estarão 
abertos durante o final de 
semana do dia dos pais. 
Os pontos e o horário de 
funcionamento podem ser 
consultados no link http://
www.guararema.sp.gov.
br/442/turismo/.

Escola da Natureza de Guararema completa 3 anos de funcionamento
Unidade nasceu com a missão de promover, além da Educação Ambiental, um resgate da conexão do ser humano com a natureza
Implantada e administrada pela 
Secretaria Municipal de Edu-
cação de Guararema, a Escola 
da Natureza Francisca Lerario 
completou, no dia 10 de agos-
to, seu terceiro aniversário. Ao 
longo dessa existência, diversas 
pessoas puderam ser tocadas 
de alguma forma, seja adulto ou 
criança; seja pela beleza do local, 
ou pela paz que ele transmite; 
seja pela arte ou poesia.
A escola nasceu com a missão de 
promover, além da Educação Am-
biental, um resgate da conexão 
do ser humano com a natureza, 
uma reconexão com a criação. 
A escola, assim como a nature-
za, evoluiu. O Sistema de Irriga-
ção Inteligente foi implantado,  
em que um sensor de chuvas cal-
cula a evapotranspiração do ter-
reno, e um controlador inteligente 
consulta os dados de uma esta-
ção meteorológica diariamente 
antes de dar início à irrigação. 
Isso significa que em caso de 
previsão de chuvas, o sistema é 
automaticamente reprogramado, 
interrompendo a rega.
Por meio desta abordagem é 
possível reduzir drasticamente 
o consumo de água, pela adoção 

da técnica do gotejamento ou da 
microaspersão e pelo cálculo da 
necessidade hídrica do cultivo. 
O consumo de água é menor com-
parado a outros sistemas, aten-
dendo a grandes áreas irrigadas. 
Num futuro, não muito distante, a 
escola e o Sistema de Irrigação 
serão movidos à energia solar, e 
haverá captação das águas das 
chuvas para abastecimento do 
sistema de irrigação.
Novos projetos, novos sonhos 
estão sendo idealizados diaria-
mente pela Secretaria Municipal 
de Educação, em conjunto com os 
educadores e voluntários.
História Escola da Natureza
Inaugurada em 10 de agosto de 
2019, com a missão de educar 
para a Conviviologia, que é a co-
existência harmônica com o meio 
ambiente, constitui-se como espa-
ço de contemplação, aprendiza-
gem e conexão com a natureza.
A italiana Francisca Lerario em-
presta seu nome à Escola, cujo 
prédio, de 600m², integra a exu-
berante área de 5.000m². Seus 
pilares: arte, ludicidade e meio 
ambiente. Durante o ano, alunos 
da Rede Municipal a visitam e 
colhem novos saberes!



Jornal Gazeta de Guararema, Sábado 13 de Agosto de 20222

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  -- O sol lhe promete um período dos mais favoráveis. Fará bons negócios, bons 
planos com relação ao futuro, felizes passeios e contatos pessoais, ótimas relações sociais, 
sentimentais e amorosas. Aproveite.

TOURO  - Tendência à tristeza e ao pessimismo. Deverá evitar tais coisas para que tudo 
possa correr bem para você neste momento. Cuide de sua saúde, evite acidentes e só viaje 
se for necessário. Elevação mental.

GÊMEOS -Esperanças bem sucedidas, desejos concluídos e exaltação profissional 
e social, estão previstos para você agora. Muito boa influência também aos assuntos 
pessoais e as artes de um modo geral.

CÂNCER  -  Positivo fluxo astral, mas desde que tenha nascido no primeiro ou segundo 
decanato, para assinar contratos ou documentos importantes. A condição física mental 
está em ascensão, juntamente com o setor profissional.

  LEÃO - Muito bom fluxo para obter independência financeira e liberdade de espírito. Existe 
também a possibilidade de você começar a se inquietar de modo exagerado, pois poderá 
estar novamente pensando em uma viagem a muito planejada.

                                       Para o dia 14 de Agosto de 2022

VIRGEM-  Fase em que receberá boas sugestões para solucionar de vez suas dificuldades 
financeiras. E bom também, para iniciar negócios imobiliários e para solicitar a casa própria. 
Harmonia amorosa e familiar. Melhores e mais propícias influências se apresentarão para você.

LIBRA - Livre-se de suas preocupações tomando atitudes positivas para solu-
cioná-las. A fase se apresenta positivo para os negócios arriscados e para as 
empresas precipitadas. Terá bom relacionamento com os filhos.

 ESCORPIÃO - Evite, neste momento, qualquer ação que possa afetar seu equi-
líbrio nervoso. Por outro lado, sua saúde melhorará sensivelmente e suas chances 
de sucesso geral também serão evidentes. Você pode estar se preocupando muito 
com a saúde.

 SAGITÁRIO - As pessoas que convivem próximas ajudarão você profissionalmente 
nestes próximos dias de influência. Use de tato para influenciar seus superiores. 
Harmonia doméstica. Cuidado com as suas finanças. Consulte seu orçamento antes 
de sair gastando.

CAPRICÓRNIO  - Momento em que poderá obter os resultados pretendidos em seu 
campo profissional, devido ao bom fluxo da Lua. Pode, também, iniciar negócios, e 
tratar de assuntos pessoais que será bem sucedido. Boas notícias.

AQUÁRIO- Evite prejudicar sua saúde não cometendo excessos alimentares. Não confie 
demais, também, em subordinados e estranhos. Todavia, o sucesso pessoal e a evolução 
da personalidade serão evidentes. . Pense mais em seu lar. AQUÁRIO -

NATAÇÃO: ESPORTE COMPLETO? O MELHOR ESPORTE?

Além de condicionamento físico 
e fortalecimento cardiorrespira-
tório, a natação alivia o estres-
se, auxilia na perda de peso e 
promove saúde física e mental. 
Considerada uma das ativida-
des físicas mais completas que 
existe, a natação é indicada para 
todas as pessoas, independen-
te da idade. Além de excelente 
exercício aeróbico, nadar ajuda 
no fortalecimento cardiorrespira-
tório, no condicionamento físico 
e na qualidade do sono. Sem 
falar, que é uma ótima atividade 

que facilita muito a reabilitação 
física. A natação contribui signi-
ficativamente para o tratamento 
de problemas respiratórios (ri-
nite, sinusite, bronquite, asma), 
problemas ósseos (osteoporose 
e reumatismo) e dores articula-
res e musculares. Por não ter 
impacto, a natação fortalece a 
região da coluna, permitindo a 
prática de outros esportes, mas 
sempre sob supervisão de um 
profissional de educação física 
especializado. A natação tam-
bém contribui de maneira efetiva 
no desenvolvimento infantil, uma 
vez que os primeiros anos de 
vida são determinantes para um 
maior desenvolvimento cognitivo 
e de sociabilidade. E tudo isso 
é possível através dos estímu-
los dados pela natação, com a 

PEIXE- Espetacular influência astral. Poderá realizar grandes e lucrativos negócios, ter 
sua situação financeira elevada, receber dinheiro considerado perdido. Pode amar. Expe-
rimente fazer alguma coisa extra, além do seu trabalho para aumentar o seu rendimento.

para aliviar o estresse, propor-
cionar mais disposição para as 
tarefas cotidianas, e auxiliar na 
perda de peso. A prática regular 
de atividades físicas aeróbicas, 
como a natação, libera endorfina, 
que está associada à sensação 
de prazer e satisfação, melho-
rando a disposição e o humor, e 
servindo para auxiliar a melhoria 
da saúde mental. A natação é a 
única atividade física que utiliza 
todo o corpo ao mesmo tempo, 
por isso é considerado um espor-
te completo. A natação é muito 
indicada não apenas como ativi-
dade física aeróbica, mas para 
ajudar quem está em reabilita-
ção, uma vez que melhora o tô-
nus muscular. Além de exercícios 
aquáticos serem terapêuticos, 
a natação não tem impacto, o 

execução de movimentos. Para 
completar, a natação infantil 
refina a coordenação motora, 
a postura e o equilíbrio, ajuda 
a desenvolver músculos e os-
sos mais fortes e promove a 
flexibilidade, a agilidade e auto 
confiança. A natação promove a 
adaptação ao esporte aquático, 
permitindo que os pais se sin-
tam mais seguros ao frequentar 
ambientes com piscina e praias, 
mas sempre com muito cuidado. 
Mesmo a criança que faz nata-

ção não está isenta de aciden-
tes em meio aquático, por isso é 
fundamental que sempre tenha a 
supervisão de um responsável. A 
segurança sempre vem em pri-
meiro lugar. Mas a natação é o 
melhor esporte? O mais comple-
to? Enfim, pode ser considerada 
um dos melhores esportes tanto 
para a saúde geral como para 
condicionamento físico por tudo 
o que já foi dito e por oferecer a 
possibilidade de, através dela, 
praticar outras modalidades 

aquáticas como pólo aquático, 
saltos ornamentais, mergulho, 
águas abertas e nado sincroni-
zado. Não posso afirmar que seja 
o mais completo e único nessa 
classe, pois modalidades como 
ginástica olímpica, alpinismo e 
remo proporcionam uma ativa-
ção corporal semelhante ou até 
maior em alguns casos. Talvez 
a diferença seja que a natação 
é mais acessível e praticável do 
que essas outras modalidades. 
Portanto, vamos nadar!!
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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

Guararema inicia aplicação de vacinas contra a poliomielite nas escolas do município
No início da semana, duas campanhas começaram: contra a poliomielite e outra para atualizar a caderneta vacinal dos menores de 15 contra diversas doenças
A Prefeitura de Guararema, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde iniciou nesta quarta-
-feira (10) a vacinação de crian-
ças contra a Poliomielite nas 
Escolas da Rede Municipal.
A vacinação contra a Polio-
melite está ocorrendo nas 
escolas municipais por meio 
de agentes da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde. Diversas es-
colas da Rede Municipal de 
Educação estão participando 
da ação que tem como objeti-
vo ampliar o acesso à vacina 
no público infantil. 
No início da semana, duas 
campanhas começaram: con-
tra a poliomielite com foco em 
crianças menores de 5 anos e 
outra para atualizar a cader-
neta vacinal dos menores de 
15 contra diversas doenças.
A aplicação das vacinas tam-
bém acontece no Centro de 
Especialidades de Saúde e 
Apoio à População (Cesap) 
e nas Unidades Básicas de 
Saúde do Lambari e Jardim 
Dulce, das 9 às 15 horas, até 
9 de setembro. 
Para a campanha contra a 

poliomielite o grupo-alvo são 
as crianças menores de cinco 
anos de idade, sendo que as 
crianças menores de um ano 
deverão ser vacinadas confor-
me a situação vacinal encon-
trada para esquema primário. 
As crianças de um a quatro 
anos deverão ser vacinadas 
indiscriminadamente com 
a Vacina Oral Poliomielite 
(VOP), desde que já tenham 
recebido as três doses de 
Vacina Inativada Poliomielite 
(VIP) do esquema básico.
Já as vacinas da campanha 
multivacinal são: Hepatite A 
e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), 
Pneumocócica 10 valente, 
VIP (Vacina Inativada Polio-
mielite), VRH (Vacina Rotaví-
rus Humano), Meningocócica 
C (conjugada), VOP (Vacina 
Oral Poliomielite), Febre 
amarela, Tríplice viral (Sa-
rampo, Rubéola, Caxumba), 
Tetraviral (Sarampo, Rubéo-
la, Caxumba, Varicela), DTP 
(tríplice bacteriana), Varicela 
e HPV quadrivalente (Papilo-
mavírus Humano)

Levantamento Habitacional de Guararema vai acontecer no Guanabara e Lambari
Ações descentralizadas vão acontecer para dar oportunidade do cadastro acontecer próximo às casas das pessoas

A Prefeitura de Guararema, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social e 
Habitação está dando conti-
nuidade com ao Levantamento 
Habitacional com o objetivo de 
mensurar e compreender as 
necessidades habitacionais do 
município.
Desta vez, ações descentra-
lizadas vão acontecer para 
dar oportunidade do cadastro 
acontecer próximo às casas 
das pessoas, em regiões mais 
afastadas do Centro da cidade. 
A partir desta quinta-feira (11) 
a ação vai acontecer na Pra-
ça Dionízio Rodrigues, (Rua 
Douglas Martins Moreira), no 

bairro Chácaras Guanabara, 
em frente à Escola José Do-
nizete de Paiva.  Nos dias 11, 
12, 15, 16 e a ação ocorre das 
9 às 15 horas.
A ação também ocorrerá no 
bairro Lambari, ainda a con-
firmar o local, nos dias 19, 22, 
23, 24 e 25 de agosto. 
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 desejarem ser atendidos, 
serão cadastrados no levan-
tamento habitacional, não 

havendo a necessidade de 
filas e espera. 
A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social e 
Habitação já realizou o ca-
dastro no Centro do Idoso, 
de segunda a sexta-feira, e 
também uma edição do Dia D 
do Levantamento Habitacio-
nal, que ocorreu no sábado. 
O cadastro também está dis-
ponível diariamente no Centro 
do Idoso, na região central de 
Guararema.
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.
Vale ressaltar que a ordem 
dos atendimentos não influen-
ciará na ordem de futuros ca-
dastramento ou contempla-
ção de unidades habitacionais 
populares, visto que, trata-se 
apenas de levantamento 
habitacional.
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Agosto Dourado: Saúde de Guararema realiza reuniões do Grupo de Gestantes
Encontros permitem a troca de conhecimentos e experiências entre as mulheres, seus acompanhantes e a equipe multiprofissional
Como parte das ações da 
Campanha Agosto Dourado, 
a Secretaria Municipal de Saú-
de realizou nesta quarta-feira 
(10) reuniões do Grupo de Ges-
tantes, espaço de discussão 
para as mulheres grávidas de 
Guararema.
Os encontros permitem a troca 
de conhecimentos e experiên-
cias entre as mulheres, seus 
acompanhantes e a equipe 
multiprofissional. Dúvidas, 
expectativas e anseios que, 
muitas vezes, não encontram 
espaço para resolução nas 
consultas de pré-natal, são 
abordadas durante os encon-
tros, que neste mês estão fo-
cados no tema “Amamentação: 

proteção para a vida inteira”.
Nesta quarta-feira (10) a ação 
aconteceu pela manhã no Cen-
tro de Especialidades de Saúde 
e Apoio à População (Cesap) e 
à tarde na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do Jardim Dulce. 
Há ainda mais uma edição pro-
gramada, marcada para 24 de 
agosto, na UBS Lambari. 
Na semana passada, as equi-
pes de enfermagem das Unida-
des de Saúde e da Santa Casa 
de Guararema participaram de 
uma capacitação com a médi-
ca pediatra Rosângela Debora 
da Cunha, do Banco de Leite 
Humano de Mogi das Cruzes, 
também como parte das ações 
da Campanha Agosto Dourado. 

Foram abordados temas a par-
tir do slogan “Fortalecer a ama-
mentação, educando e apoian-
do”, reforçando o engajamento 
das pessoas e organizações na 
cadeia de calor em apoio da 
amamentação e estimulando 
ações para que ocorra esse 
fortalecimento. 
A capacitação ocorreu no 
Centro de Especialidades de 
Saúde e Apoio à População 
(Cesap) na primeira semana 
de ações do Agosto Dourado 
no município. 
Por conta da Campanha Agos-
to Dourado, ao longo do mês, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
vai realizar ações voltadas ao 
tema “Amamentação: proteção 

para a vida inteira”, junto às 
Unidades de Saúde e Santa 
Casa. A Campanha também 
tem como objetivo informar 
que o ato de amamentar que 
auxilia na nutrição do bebê, na 
prevenção de doenças e até 
mesmo no vínculo afetivo entre 
mãe e filho.
A cor dourada está relacionada 
ao padrão “ouro” de qualidade 
do leite materno. É uma cor es-
pecial, que já percorre o mundo 
com o seu laço simbólico. São 
trinta dias, em que são celebra-
dos a promoção, a proteção e 
o apoio ao aleitamento.
Nas unidades de saúde, a in-
formação sobre o tema está 
sendo reforçada pelos agentes 
de saúde. Nas redes sociais, 
conteúdos informativos sobre a 
importância da amamentação 
serão disponibilizados. Além 
disso, outras ações para fo-
mentar o tema serão anuncia-
das pela Secretaria Municipal 
de Saúde.
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 Segunda - 15/08
José Lucas fica arrasado 

com a ausência de José Leôncio 
em seu casamento com Érica. 
José Leôncio acaba atendendo 
ao pedido de Filó para hospedar 
Maria Bruaca, mas deixa claro 
a Alcides que o peão está abu-
sando de sua bondade. Zuleica 
se preocupa ao saber que Ro-
berto e Renato saíram de barco 
sozinhos. Trindade aconselha 
Alcides a não envolver Muda na 
vingança contra Tenório. Tibério 
proíbe Muda de falar com Alci-
des. Tenório pede ajuda a José 
Leôncio para encontrar os filhos 
e acaba vendo Maria Bruaca.

 
Terça 16/08
Eugênio encontra Renato 

e Roberto à deriva e ajuda os 
filhos de Tenório a voltar para 
casa. Marcelo conta a Guta que 
Maria Bruaca está na fazenda 
de José Leôncio. José Leôncio 
aconselha Alcides a ir embora. 
Guta pede ajuda a Zuleica para 
convencer Tenório a deixar a 
mãe em paz. Guta ameaça 
Tenório, diante da possibilidade 
que ele demonstra em fazer 
algo contra com sua mãe. Irma 
diz a Filó que fez os exames. 
Jove sugere que José Leôncio 
e Mariana comprem a fazenda 
de Tenório. Roberto questiona 
Zuleica depois que ela diz ao 
filho que se sente cúmplice de 
Tenório.

Quarta 17/08
Roberto desconfia de Zu-

leica. Irma estranha a frieza na 
recepção de Trindade. Zuleica 
deixa claro a Tenório sua opi-
nião sobre os direitos de Maria 
Bruaca. Alcides avisa a Maria 
Bruaca que pensa em tirar a 
vida de Tenório. Érica comunica 
ao pai que sofreu um aborto es-
pontâneo e esconde a verdade 
de José Lucas. Tenório se nega 
a vender a fazenda para José 
Leôncio. Alcides e Maria Bruaca 
vão à tapera de Juma.

 
Quinta 18/08
Alcides leva Maria Bruaca 

para à tapera de Juma, com 
a intenção de armar uma ar-
madilha para Tenório. Tenório 
pensa em comprar o direito de 
posse das terras ocupadas por 
Juma como vingança contra 
José Leôncio. Trindade pede a 
Irma para esquecê-lo. Zaquieu 
causa surpresa em todos na 
fazenda, ao dizer que viu a viola 
de Trindade tocar sozinha. Juma 
expulsa Tenório de sua tapera. 
Trindade diz a Tibério que será 
melhor para o filho se ele deixar 
a fazenda. Guta comenta com 
Zuleica que pensa em propor 
a Marcelo que os dois deixem 
o Pantanal.

 
Sexta 19/08
José Leôncio alerta Jove 

sobre Juma. Muda repara que 
Zefa não se incomodou com 
postura invasiva de Renato. 
Marcelo repreende o irmão. O 
Velho do Rio aceita o pedido de 
desculpas de Jove. Guta visita 
Maria na tapera de Juma. Guta 
não se conforma com a vida da 
mãe, e a incentiva a ir em busca 
de seus direitos na Justiça. Juma 
conta a Marcelo que Tenório 
tem interesse em comprar suas 
terras. Tadeu estranha o compor-
tamento de Zefa. Jove procura 
Juma na tapera.

 
Sábado 20/08
Juma e Jove se beijam. Mar-

celo diz a Guta que tem medo do 
que Tenório possa fazer com ele 
e Zuleica. Renato se arrepende 
de ter atirado na onça. O Velho 
do Rio avisa a Maria Marruá 
que chegou a hora de a onça 
descansar e garante que cui-
dará de Juma. Ari comunica a 
José Leôncio que mataram uma 
onça nas terras do fazendeiro, 
que pode ser preso pelo crime. 
Trindade deixa Irma devastada 
ao lhe dizer que precisa ficar 
longe dela e do filho. Marcelo 
insinua que Tenório agiu com 
má intenção com os posseiros 
do Sarandi. José Leôncio pede 
a Ari que traga um advogado 
para a fazenda. Irma sonha com 
José Lucas.

 

Resumos dos capítulos das novelas de 15/08 a 20/08/2022

Segunda - 15/08
Davi se revolta com o 

resultado de seu pedido 
de revisão criminal. Isa-
dora se assusta com a re-
ação de Joaquim ao ouvir 
o nome de Abel. Iolanda 
mente para se aproximar 
de Rafael Antunes. Letícia 
se incomoda ao ver Bento 
abraçar Silvana e Lorenzo 
percebe. Olívia e Tenório 
se casam. Passam-se 
três meses. Heloísa entra 
em trabalho de parto e 
vai para o hospital. Mer-
cedes desiste de entre-
gar seu filho para Úrsula, 
que se desespera. Matias 
tem um surto e vê Úrsula 
no hospital. Heloísa tem 
complicações pós-parto e 
não consegue ver o filho. 
Úrsula rouba o bebê de 
Heloísa. 

 
Terça 16/08
Leônidas fala com o 

delegado Salvador so-
bre o sequestro de seu 
filho. Ambrósio se recusa 
a confirmar que o filho 
de Heloísa é de Úrsula. 
Eugênio se emociona ao 
ver Úrsula com o bebê 
nos braços. Matias conta 
para Leônidas que viu 
Úrsula no hospital. Tenó-
rio decide mandar Bento 
e Silvana para o Rio de 
Janeiro. Letícia confessa 
para Giovanna seu amor 
por Bento. Matias vê Úr-
sula descartar a barriga 

 Segunda - 15/08
Ítalo se entristece com a revelação 
de Anita sobre Jonathan. Marcela 
manda Paulo investigar a explosão 
do carro de Pat e o desaparecimento 
de Baby. Jonathan conta para Pat 
que Ítalo tinha um relacionamento 
com Clarice quando ela morreu. 
Rebeca indaga Danilo sobre o su-
posto assalto. Danilo obriga Bob 
Wright a  fingir que também apa-
nhou durante o assalto, mas Rebeca 
percebe que os machucados dele 
são falsos. Gui repara que Alfredo 
e Pat não estão bem.  Milton incen-
tiva Alfredo a investir em Olívia. A 
mando de Leonardo, Regina tenta 
seduzir Kaká Bezerra para acessar 
o cofre da Coragem.com. Renan se 
irrita ao ver Rico na companhia de 
dança e briga com Lou. Pat e Moa 
perguntam por que Ítalo omitiu que 
namorava Clarice. 
 

Terça 16/08
Moa suspeita de Ítalo. Kaká ques-
tiona Rico sobre a sala de inteli-
gência e o motivo de ter a entrada 
restrita. Andréa reclama da falta 
de atenção do namorado. Moa tem 
uma ideia para esconder o organo-
grama que está na parede da sala 
de inteligência. Lou sente ciúmes 
de Rico e Marcinha juntos, e Kaká 
percebe. Pat estranha a atitude de 
Alfredo. Armandinho pede abrigo 
ao primo, Jonathan, e se instala na 
casa do pesquisador. Leonardo e 
Danilo discutem por causa da fór-
mula. Ítalo segue Anita. Pat e Moa 
fazem uma proposta de trabalho 
para Armandinho. Olívia e Alfredo 
se reconhecem. Kaká manda as fo-
tos da sala com o cofre para Regina. 
Anita flagra Ítalo a seguindo.

Quarta 17/08
Ítalo revela a Anita que tinha um 
relacionamento com Clarice. Lou 
convida Rico para almoçar. Regi-
na, Leonardo e Danilo analisam as 
fotos da sala de inteligência. Lou e 
Rico se beijam pela primeira vez. 
Jonathan afirma a Pat que Ítalo não 
matou Clarice. Jéssica avisa a Du-
arte que Lou e Rico estão juntos. 
Pat e Alfredo conversam com Gui e 

falsa. Mariana convida 
Manuela para abrir uma 
confeitaria. Arminda con-
segue informações sobre 
o perito Diniz e avisa a 
Isadora. Matias invade o 
quarto de Úrsula e leva o 
bebê para Heloísa.

 
Quarta 17/08
Úrsula e Eugênio vão 

à fazenda, e Heloísa é 
obrigada a dar seu bebê 
para eles. Isadora implora 
para que Diniz ajude Davi. 
Margô descobre que Úr-
sula pegou o filho de He-
loísa e decide contar para 
Eugênio e Joaquim o que 
sabe sobre a vilã. Santa 
obriga Constantino e Ju-
linha a pedirem perdão a 
Inácio e Geraldo. Margô 
revela como Úrsula rou-
bou Joaquim e enganou 
o pai de Eugênio. Letícia 
se declara para Bento. 
Joaquim enfrenta Úrsula e 
leva o bebê de volta para 
Heloísa. Artur chega com 
notícias sobre o processo 
de Davi.

 Quinta 18/08
Os capítulos não serão 

liberados
 Sexta 19/08
Os capítulos não serão 

liberados
 Sábado 20/08 
Os capítulos não serão 

liberados 

Sossô sobre a separação. Chega o 
dia da audiência da guarda de Chi-
quinho. Jéssica convence Lucas de 
que não tem namorado e os dois se 
beijam. Lou conta para Olívia que 
beijou Rico. Anita encontra fotos de 
Jonathan com Clarice.
 Quinta 18/08
Anita discute com Jonathan e termi-
na o namoro. Moa se irrita quando 
Armandinho é chamado como tes-
temunha de Rebeca. Pat pede para 
conversar com Danilo. Andréa se 
incomoda com a presença de Pat no 
fórum. Hugo se interessa por Enzo. 
Renan intimida Ísis para enganar 
Lou. Moa permanece com a guarda 
de Chiquinho e comemora com Pat, 
Andréa e Milton. Martha questiona 
por que Jonathan quer manter Le-
onardo afastado dos avanços da 
pesquisa. Regina chantageia Le-
onardo para seguir com os planos 
do casamento. Dalva encontra Anita 
na casa de Ítalo. Pat confirma para 
Danilo que está com a fórmula.
 
Sexta 19/08 
Danilo conta para Pat sobre a 
pressão que está sofrendo dos 
compradores da fórmula. Andréa 
se atrasa para buscar Chiquinho no 
colégio, e se irrita ao saber que o 
menino foi embora com Pat. Rebeca 
conta para Moa que Danilo voltou 
machucado da viagem que fez a 
São Paulo. Lucas descobre que o 
falso namorado de Jéssica é Duarte/
Bob Wright. Ísis aparece na casa 
de Renan para provocar uma briga, 
mas o coreógrafo consegue reverter 
a situação e deixar Lou insegura. 
Jarbas avisa a Ítalo que Baby pode 
ter sido encontrado morto.
 Sábado 20/08
Pat, Moa, Ítalo e Rico se preocupam 
com a notícia da possível morte de 
Baby. Anita tem um pesadelo com 
Clarice. Pat, Moa, Ítalo e Rico te-
mem ter que entregar a fórmula para 
Danilo. Danilo oferece dinheiro para 
Regina pegar a fórmula no cofre da 
Coragem.com. Pat e Moa se ani-
mam com o novo comercial. Kaká 
pega as chaves de Ítalo, e Regina 
chega à Coragem.com para entrar 
na sala da inteligência. Pat desco-
bre que Andréa não está grávida 
de Moa, e os dois se beijam. Anita 
faz sua homenagem a Clarice. Le-
onardo vai ao túmulo de Clarice e 
se surpreende ao ver a figura de 
Anita. Ele acredita ter tido uma vi-
são da irmã. 

1º Concurso de Desenho e Obras Literárias é realizado com alunos das escolas municipais de Guararema
Alunos puderam expressar, por meio da ar te e da literatura, seus sentimentos e opiniões
A Prefeitura de Guararema, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação, criou o 
1º Concurso de Desenho e 
Obras Literárias, em que os 
estudantes tiveram a opor-
tunidade de manifestar seu 
aprendizado por meio de de-
senho ou produção de texto. 
Com o objetivo de tornar rica 
e significativa a imersão dos 
estudantes da municipalidade 
nos temas dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustável 
(ODS), os alunos puderam 
expressar, por meio da arte 
e da literatura, seus sentimen-
tos e opiniões.
O tema da produção dos 
desenhos e das obras lite-
rárias foi os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
e participaram do concurso os 
alunos do Maternal II ao 1º 
ano do Ensino Fundamental 
(Categoria Desenho), e do 
2º ao 5º ano do Ensino Fun-
damental, Categoria Obra 
Literária.
Na Categoria 1- Alunos do 
Maternal II, da Educação 
Infantil, ao 1º ano do Ensino 
Fundamental, que fizeram de-
senhos, o vencedor foi Vitor 

França de Araújo, do 1º Ano 
A, da Escola Municipal Sylvio 
Luciano de Campos. O se-
gundo colocado foi Matheus 
Ryu Yamauchi, do Jardim II, 
da Escola Municipal Nossa 
Senhora da Escada. Já em 
terceiro lugar ficou com Davi 
Lucca Lourenço dos Santos 
do Jardim I da Escola Munici-
pal Nossa Senhora de Fátima.
Já na Categoria 2- Alunos 
do 2º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental, que fizeram 
obras literárias, o “pódio” 
foi composto por Manoella 
Miyuki Koga de Oliveira (3º 
Ano A da Escola Municipal 
Professora Célia Leonor Lo-
pes Lunardini); Helena Mara 
Eufrásio Fernandes (5º Ano B, 
da Escola Municipal Presiden-
te Getúlio Vargas); e Nathália 
Costa Souza (4º Ano A, da 
Escola Municipal Dom Alberto 
Johnnes Steeger).
Ainda houve menções hon-
rosas no concurso: Marley 
Rafael Oliveira Andrade e 
Giovanne Lucena Aguiar, da 
Escola Municipal de Educa-
ção Complementar Adibe 
Sayar Daher.
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Saúde, sorriso e bem-estar!

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

A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.

Medicina Odontologia

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

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

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

Cardiologia
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Clínico Geral
Dermatologia
Endocrinologia
FisioteFisioterapia/ Acupuntura
Fonoaudiologia
Ginecologia e Obstetrícia
Nutricionista
Ortopedia e Traumologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
PsicologiaPsicologia
Psiquiatria
Urologia

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

Exames de Imagem

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
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

Ser pai é uma missão fantástica, é dar amor, carinho e proteção, ser amigo leal nas horas certas e corrigir com brandura 
quando for preciso para educar e mostrar o caminho certo. É o amigo para as brincadeiras, e o confidente nas angústias, é 
o sorriso nas alegrias e o companheiro nas tristezas. Ser pai é amar alguém mais que a si mesmo, ser guerreiro, batalhador,  
e ter como recompensa o amor infinito dos filhos. Que Deus Pai, proteja imensamente todos os pais, fazendo chover muitas 
bençãos de saúde, paz, alegria e muito amor. Amanhã (14/08), Feliz Dia dos Pais.

Felipe e Fernandinho com o paizão Fernando Rosário

Oliver Manoel e o papai Carlos Ribeiro

João Pedro Eroles e a filha Camila ErolesGustavo e o papai Gilson Aparecido da Silva

Lorena e o papai Victor Manoel Marques Zé Reinaldo Filho  e Francisco Fernandes com o 
papai Zé Reinaldo
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Equipe da Rede Municipal de Ensino de Guararema 
é finalista no XXIII Prêmio Arte na Escola Cidadã
Equipe da Rede Municipal de Ensino de Guararema é finalista no XXIII Prêmio Arte na Escola Cidadã

Pela primeira vez uma equipe 
da Rede Municipal de Ensino de 
Guararema foi finalista no XXIII 
Prêmio Arte na Escola Cidadã. 
Com mais de mil trabalhos inscri-
tos de todo o Brasil, a professo-

ra Michele Ferreira de Carvalho 
Augusto, autora do projeto, com 
o apoio da professora Elaine 
Soares Oliveira e da diretora 
Vanessa Cristina Teodolino, da 
Escola Municipal Nossa Senhora 

da Escada, ficou entre as cinco 
finalistas na categoria Professo-
res de Educação Infantil.
O Prêmio Arte na Escola Cidadã 
é o maior prêmio de arte-edu-
cação do Brasil, voltado exclu-

sivamente para professores de 
arte, e tem a missão de incentivar 
esses professores, dando visibili-
dade para projetos que guardam 
em si a potência de transformar 
alunos, cidadãos e comunidades.

A Escola Nossa Senhora da Es-
cada apresentou o projeto “Ce-
rejeiras: criando laços e conhe-
cendo as raízes”, com o objetivo 
de conhecer a origem do local 
onde moram, estabelecer laços 
e vínculos com os moradores 
da comunidade em que estão 
inseridos e que movimentam a 
economia local, ampliar o reper-
tório artístico para a produção e 
reprodução de flores por meio de 
recursos diferenciados, conhecer 
diferentes culturas e ampliar o re-
pertório linguístico, conhecendo 
alguns termos em japonês.
O projeto surgiu da necessidade 
de mostrar aos alunos a origem 
do bairro e de seu nome “Ce-
rejeira”, localidade com forte 
presença da cultura japonesa e 
famosa pelas estufas e cultivo 
de orquídeas. 
Os alunos puderam conhecer 
a Kaikan, uma associação que 
tem por finalidade reunir os des-
cendentes e suas famílias para 
promover, em conjunto, as ativi-

dades sociais, esportivas e cultu-
rais do seu país, quando puderam 
conhecer as árvores Cerejeiras 
que ficam no local, conhecidas 
no Japão como “Sakura’, além 
de participarem de uma confec-
ção coletiva da árvore Cerejeira, 
utilizando pincéis estilo japonês.
Os alunos ainda receberam uma 
muda da árvore Cerejeira, que foi 
plantada na entrada da escola, 
para que os estudantes, funcio-
nários e famílias possam sempre 
se lembrar de suas origens.
A Secretaria Municipal de Educa-
ção parabenizou a Escola Muni-
cipal Nossa Senhora da Escola 
pela excelente participação no 
Prêmio Arte na Escola Cidadã, 
o maior prêmio de arte-educação 
do Brasil, uma vez que valori-
zou a cultura local, a origem da 
comunidade, despertando nos 
estudantes o sentimento de per-
tencimento, bem como o interes-
se e o amor pela arte.

Com novidades, Guararema realiza mais duas edições do City Tour em agosto
Programa é disponibilizado exclusivamente para que moradores de Guararema tenham uma experiência única nos pontos turísticos do município
A Prefeitura de Guararema, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Turis-
mo abre nesta quarta-feira 
(10) as inscrições para mais 
duas edições do City Tour 
para moradores de Gua-
rarema. Com o tema “Um 
Novo Olhar Sobre Guara-
rema”, o programa foi re-
tomado em julho, após a 
paralisação por conta da 
pandemia da Covid-19. 
Desta vez, o City Tour vai 
ser exclusivo para quem 
não realizou o passeio 
em outras oportunidades, 
possibilitando que todos 
os guararemeneses – ou 
moradores do município - 
tenham essa experiência de 
pertencimento da cidade. 
O City Tour de Guararema 
em agosto ocorre nos dias 
20 e 27 (os dois últimos sá-

bados do mês), com ponto de 
encontro sendo novamente o 
Parque de Lazer Profª Deo-
clésia de Almeida Mello, às 
9 horas. O retorno é previsto 
para as 16 horas. 
As inscrições devem ser feitas 
presencialmente na sede da 
Secretaria Municipal de Cultu-
ra e Turismo, na Rua Marcon-
des Flores, n° 6, no Centro, ou 
pelo telefone (11) 4695-1793.
O percurso segue para os 
principais pontos turísticos 
de Guararema, como a Igreja 
Nossa Senhora da Escada – 
bairro Freguesia da Escada; 
o Parque Municipal da Pe-
dra Montada que conta com 
a Pedra do Tubarão, a vista 
panorâmica no Mirante Prefei-
to Gerbásio Marcelino, além 
de uma parada para almoço. 
Desta vez, o City Tour conta 
com uma nova parceria, com 

o Trem de Guararema que vai 
possibilitar o passeio de Trem 
Turístico da Estação Guara-
rema ao Núcleo Turístico de 
Luís Carlos.
O passeio não inclui refei-
ções, mas é permitido que 
os participantes levem seu 
lanche ou aproveitem para 
incentivar o comércio local, 
desfrutando da comida típi-
ca do Restaurante do Parque 
Municipal da Pedra Montada, 
com o valor promocional de 
R$ 15,99. Crianças de até 
5anos não pagam e de 6 a 
10 anos, pagam meia. 
A realização acontece em 
parceria com o Trem de Gua-
rarema, o Restaurante Pedra 
Montada, a CS Brasil e o Con-
selho Municipal de Turismo 
(Comtur). Para aproveitar o 
roteiro, a equipe sugere rou-
pas e sapatos confortáveis.

Guararema recebe 14ª edição do Programa Viagem Literária com espetáculo de contação de histórias
Apresentação acontece na Estação Literária Prof. Maria de Lourdes Évora Camargo em dois horários e de forma gratuita
A cidade de Guararema vai re-
ceber na próxima quarta-feira 
(17) duas sessões gratuitas e 
abertas ao público do espetáculo 
“Ih, Contei!” pela 14ª edição do 
Programa Viagem Literária. As 
apresentações de contação de 
histórias acontecem na Estação 
Literária Prof. Maria de Lourdes 
Évora Camargo.
O Programa Viagem Literária é 
realizado anualmente em diver-
sas cidades paulistas levando 
autores e contadores de histó-
rias para palestras, oficinas e 
bate-papos que são realizados 
nas bibliotecas locais (leia mais 
abaixo).

As apresentações em Guarare-
ma ocorrem às 9 e 14 horas, e 
contarão com transmissão ao 
vivo nas redes sociais da Pre-
feitura de Guararema .
Elton Pinheiro e Leandro Pedro 
são fundadores da produtora Ih, 
Contei!, criada em 2012 dentro 
da favela do Turano, no Rio de 
Janeiro. Trabalham nas áreas de 
literatura, artes cênicas e cultura 
popular. Desenvolvem projetos 
de contação de histórias, publi-
cação de livros, oficinas, festi-
vais, intervenções poéticas e 
produções de eventos especial-
mente voltados à infância. Suas 
atividades já passaram por mais 

de 60 cidades do Brasil e agora 
se apresentarão em Guararema.
Viagem Literária
A proposta da 14ª edição do Pro-
grama Viagem Literária é “trans-
formar” as bibliotecas do Estado 
de São Paulo em um território 
de jogos, brincadeiras, histórias, 
músicas e muita diversão.
Ao todo, o programa já esteve 
em 224 municípios desde 2008, 
quando foi criado, levando 235 
convidados, entre contadores de 
histórias, escritores, poetas, pro-
movendo bate-papos, oficinas, 
rodas de histórias, contação de 
fábulas, mitos e lendas do fol-
clore brasileiro e da literatura 

universal para mais de 350 mil 
cidadãos em mais de 3,5 mil 
eventos realizados no território 
paulista.
Os eventos acontecem sempre 
em bibliotecas públicas, em par-
ceria com as prefeituras das ci-
dades participantes. A proposta 
é estimular a formação de novos 
leitores e fortalecer os vínculos 
entre as bibliotecas e a popula-
ção local. 
O Programa Viagem Literária do 
Sistema Estadual de Bibliotecas 
Públicas de São Paulo (SISEB) 
é realizado pela SP Leituras e 
pela a Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Estado de 
São Paulo.


