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A informação ao alcance de todos

Guararema sobe mais uma 
vez  no Selo  VerdeAzul

 Guararema foi reco-
nhecida mais uma vez no 
dia 24 de Julho no Progra-
ma Município VerdeAzul 
com uma nova pontuação. 
O resultado divulgado em 
março foi reavaliado e as 
novas notas permitiram o 
município passar da 20ª 
posição para o 13º lugar, 
entre as 645 cidades do 
Estado de São Paulo.

 Essa é a melhor pon-
tuação no Programa desde 
o início, a qual Guararema 
obteve 92,05 pontos. Até 
então, na última avaliação, 
a cidade registrou 90,83 
pontos e tem aumentado 
a cada oportunidade.

“Esse reconhecimento 
é de extrema importância 
para o município. A equipe, 
os moradores e parceiros 
têm feito um excelente 
trabalho para alcançar-
mos resultados melhores a 
cada ano e isso só é pos-

O resultado divulgado em março foi reavaliado e as novas notas permitiram o município passar da 20ª posição para o 13º lugar entre as 645 cidades do Estado de São Paulo.

sível com a dedicação de 
todos”, reforçou o Prefeito 
Adriano Leite.

Este é o sexto ano con-
secutivo em que Guarare-
ma se mantém em primeiro 
lugar na bacia hidrográfica 
do Rio Paraíba do Sul e 
na Região Metropolitana 
de São Paulo, mantendo 
destaque como uma das 
cidades com a melhor ges-
tão ambiental do Estado. 

Os mais de 600 muni-
cípios do Estado partici-
param do prêmio ao longo 
do ano de 2019, colocan-
do em prática tarefas em 
atendimento as diretivas 
de Município Sustentável; 
Estrutura e Educação Am-
biental; Conselho Ambien-
tal; Biodiversidade; Gestão 
das Águas; Qualidade do 
Ar; Uso do Solo; Arboriza-
ção Urbana; e Esgoto Tra-
tado e Resíduos Sólidos.

Professora da Rede Municipal conquista o 
Prêmio Destaque Educação 2020

Suéller Costa, que leciona Língua Inglesa, ficou em 1º lugar na categoria Ensino Funda-
mental I com projeto realizado com turmas da EM Profª Célia Leonor Lopes Lunardini

A pandemia gerada 
pelo novo coronavírus pro-
vocou transformações em 
inúmeros setores, dentre 
eles, o educacional. Edu-
cadores de todo o Brasil 
foram desafiados a se 
reinventar e se aventurar 
no universo tecnológico, 
para dar continuidade ao 
seu trabalho, manter o vín-
culo com os seus alunos 
e manter o processo de 
ensino e aprendizagem. 
Inúmeras experiências têm 
sido relatadas no ensino 
remoto, que, apesar das 
dificuldades, como o não 

acesso de todos os estu-
dantes ao novo formato 
de estudos, há ações po-
sitivas a serem elencadas.

As práticas neste sen-
tido foram evidenciadas 
no Prêmio Destaque Edu-
cação 2020, que integra o 
Evento Educa Week, que 
ocorre anualmente e relata 
experiências na educação 
brasileira. Neste ano, a ini-
ciativa destacou ações re-
alizadas no ensino remoto, 
para enaltecer o trabalho 
que vem sendo realizado 
por educadores das redes 
pública e privada.

A Rede Municipal de 
Guararema foi represen-
tada. O projeto “Corona-
vírus Around the World”, 
realizado pela professora 
de Língua Inglesa Suéller 
Costa, com as suas turmas 
do 1º ao 5º ano da Escola 
Municipal Professora Célia 
Leonor Lopes Lunardini, foi 
um dos selecionados. De-
pois de passar por várias 
etapas, chegou aos dez 
finalistas, e, por fim, con-
quistou o 1º lugar na cate-
goria Ensino Fundamental 
I.ontinua na página -08
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José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e Professor da Acqua Boya 
Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br

José Marcos Educador Físico

O hipogonadismo mascu-
lino é uma condição médica 
muito comum e que todo 
homem deveria conhecer. 
Existem muitos caminhos 
terapêuticos para pacientes 
sintomáticos, que são formas 
seguras de administrar a 
testosterona e seus deriva-
dos. Apesar de não ser um 
assunto próximo do homem 
devido ao descuido com a 
saúde, o hipogonadismo é 
a baixa produção de testos-

terona, o principal hormônio 
do organismo masculino, 
pelos testículos, o que  traz 
consequências ao indivíduo. 
Há a alcunha popular de 
“andropausa”, fazendo um 
paralelo à menopausa que 
acomete as mulheres. O 
termo é incorreto pois o pro-
cesso no homem não ocorre 
de forma repentina como 
geralmente acontece com as 
mulheres. A falta de testoste-
rona atinge, principalmente, 
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A INATIVIDADE FISICA, TESTOSTERONA E DEPRESSÃO
uma certa faixa etária de 
homens, mas há ressalvas. 
O hipogonadismo ocorre 
quando os testículos perdem 
a capacidade de produzir tes-
tosterona e agrava a situação 
clínica. Ele afeta homens em 
sua sexta ou sétima década 
de vida, mas  pode atingir 

10% de adolescentes que 
têm seu desenvolvimento 
retardado (motivado por he-
rança genética associada ao 
retardo da puberdade) e 40% 
dos homens com até 45 anos 
de idade também podem ser 
afetados. Alguns sinais e 
consequências do hipogona-
dismo afetam a vida sexual, 
como ereções mais fracas e 
em maiores intervalos, eja-

culações menos vigorosas e 
até perda do desejo sexual, 
ou em forma de sintomas 
associados, como aumento 
da gordura corporal e até 
mesmo depressão. A manei-
ra como se faz a estimulação 
da testosterona depende do 
diagnóstico. Como se trata 
de um hormônio com forte 
interferência nas funções do 
organismo, sua administra-
ção requer alguns cuidados. 
Caso o hipogonadismo seja 
por conta da baixa produção 
na faixa etária dos 60 anos, a 
reposição hormonal deve ser 
prescrita de forma criteriosa e 
por um médico especialista. 
Há outras formas de esti-
mular o hormônio contudo a 
testosterona não pode ser 
vista como uma mercadoria. 
Existem pré-hormônios que 
estimulam o próprio testículo 
a funcionar. Mas tem que se 
alertar para a existência de 
grupos de indivíduos em ida-
de reprodutiva que não têm 
doença nenhuma e querem 
aumentar de forma artificial 
a massa muscular. Isso pode 
levar à infertilidade masculi-
na, com pouca produção de 
espermatozoide. A produção 
hormonal da testosterona 
também pode ser estimulada 
por meio de atividade física. 
Pode ser aumentada em 30% 
ou 40% só com atividade 
física. A prática é o remédio 
mais poderoso do que o 
prescrito clinicamente, pois 
trará benefícios associados. 
E mais: o medicamento com 
a atividade física não só terá 
um melhor efeito, como será 
mais duradouro. Assim, o 
indivíduo tomará menos hor-
mônio no futuro, realizando 
a restauração hormonal ne-
cessária com equilíbrio. Mas 
a melhor e indispensável ma-
neira de cuidar de sua saúde 
continua sendo a consulta 
ao médico especialista e à 
um professor de educação 
física habilitado, seja qual 
for o grupo masculino. Ficar 
inativo não é uma opção.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Tiro de
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(?) Smith,
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mista
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Orlando
Teixeira,
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brasileiro
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Primo Ba-
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alternativo

Segundo
(símbolo)

Arredia
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Dois, em
espanhol
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Tratamento por meio
do uso de plantas 

medicinais Classe de
palavra como "nove"

A britânica é com-
posta por
Charles e
William

Declaração
médica

Aperitivo
espanhol

Rival do 
cruzeirense

Tipo de
queijo

Grupo
indígena como o Hi-
Merimã, pela forma

de viver
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salvos:
ilesos

"(?) que
Nada",

música de
Jorge Ben
Jor (MPB)

2/le. 3/dos. 4/card — sino. 5/luísa. 10/atleticano.
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Rede de far mácias  Drogarema: 
avançando com a cidade de Guararema!

Há 25 anos em 
Guararema, a rede 
Drogarema conta 
com três unidades 
na cidade e profis-
sionais experientes 
para atendimento ao 
público.

Com a gestão ad-
ministrativa do diretor 
geral Wagner Alexan-
dre Gabriel, a rede 
Drogarema é sinô-
nimo de tradição na 
cidade, oferecendo 
as melhores ofertas e 
contando com profis-
sionais dedicados à 
saúde da população 
de Guararema.

A Drogarema, que 
é referência em aten-
dimento de qualida-
de, há 25 anos atua 
no município com 
carinho e dedicação 
a todos clientes.

A princípio geren-
ciada pelo tradicional 

farmacêutico Takashi 
Goto, a farmácia Dro-
garema passou por 
um processo de evo-
lução com a chega-
da do farmacêutico 
Wagner Alexandre 
Gabriel, que hoje 
atua como Diretor 
Geral da rede.

Devido ao proces-
so de desenvolvi-
mento da empresa, 
foi necessária uma 
reestruturação no 
quadro de colabora-
dores da Drogarema. 
Desta forma, atual-
mente a Unidade I 
- localizada na Rua 
19 de Setembro, nº 
06 (Calçadão) é ge-
renciada pela profis-
sional Aline Silva, o 
farmacêutico Fran-
cisco Peinado e a lí-
der de equipe Fabia-
na Silva. A Unidade 
II- localizada na Rua 

D’Ajuda, nº 24, tem 
como responsáveis 
os farmacêuticos Lu-
cio Eduardo Tanaka e 
Sônia Maria Barros 
da Silva. A Unidade 
III - Rua Dona Lau-
rinda nº 379, conta 
com a gerência dos 
farmacêuticos Fag-
ner Maciel de Matos 
e Cristina Akemi Hori 
e o líder de equipe 
Edson Oliveira. 

Os profissionais 
que atuam na Droga-
rema são experien-
tes e treinados para o 
melhor atendimento 
com preocupação a 
saúde dos clientes!

Além do atendi-
mento presencial de 
excelência e atenção 
farmacêutica, a rede 
Drogarema também 
conta com o Disk-
-Entrega para co-
modidade e conforto 

dos clientes, através 
dos telefones (11) 
97373-6573 (Unida-
de I Calçadão), (11) 

99829-0233 (Unida-
de II Rua D’Ajuda) 
e (11) 99865-9680 
(Unidade III Rua D. 

Laurinda). 

Drogarema pensan-
do sempre em você!

Lei Geral de Proteção de Dados: da garantia de direitos à qualificação de padrões empresariais
As novas condições mer-

cadológicas impulsionadas 
pela transformação digital, 
que culminou na mutação de 
processos do off-line para o 
on-line e na necessidade de 
personalizar a experiência do 
consumidor cada vez mais 
adepto dos ambientes virtuais, 
trouxeram à tona o debate so-
bre o tratamento mais adequa-
do de informações pessoais.

Nesse contexto, a LGPD 
(Lei Geral de Proteção de 
Dados) se tornou uma neces-
sidade estratégica para o país, 
pois a partir da adoção de 
marcos regulatórios avança-
dos como o europeu General 
Data Protection Regulation 
(GDPR) - ou Regulamento 
Geral de Proteção de Dados, 
em português, que serviu de 
base para criação da LGPD 
brasileira -, aquelas jurisdi-
ções que insistirem em não 
proteger os dados pessoais de 
seus titulares ficarão de fora 
da transformação digital que 
hoje presenciamos no mundo.

Nesse contexto, empresas 
de diferentes setores - espe-
cialmente as chamadas “B to 
C” - que elevarem seus pa-
drões de tratamento de dados 
pessoais poderão ter ganhos 
consideráveis em reputação 
digital. Além de estarem em 
conformidade com a lei, o 
que é condição básica para 

qualquer operação, terão 
o reconhecimento de seus 
consumidores (na LGPD 
chamados de titulares de 
dados pessoais) em questões 
ligadas à segurança da infor-
mação, proteção de dados e 
confiabilidade.

Sancionada pelo Planal-
to em agosto de 2018, em 
compasso com o cenário 
internacional – já que diversos 
países da União Europeia, 
entre outros, já buscavam 
implantar legislações contem-
plando esta temática naquele 
período, a entrada da Lei 
Geral De Proteção de Dados 
em vigor, no Brasil, foi adiada 
devido a uma série de altera-
ções legislativas e contextos 
sociopolíticos domésticos, e, 
após sucessivos adiamentos, 
continua uma certa dúvida a 
respeito do início da vigência 
da LGPD no país (possivel-
mente entrará em vigor em 
agosto deste ano, ainda que 
as sanções administrativas 
passem a ocorrer somente 
a partir de agosto de 2021).

As novas regras estabe-
lecem procedimentos para 
o tratamento de dados pelas 
organizações. Regulamenta, 
portanto, qualquer processo 
que envolva a utilização de 
informações pessoais: a ma-
neira como são coletadas, 
sua classificação, utilização, 

processamento, armazena-
mento, compartilhamento, 
transferência e eliminação, 
entre outras ações. Temas 
muito relevantes para os di-
versos setores econômicos 
são como vai atuar a nova 
autoridade nacional de prote-
ção de dados (ANPD) e como 
a LGPD se relacionará com 
outras leis em vigor no Brasil, 
como a lei do cadastro positivo 
e o código do consumidor.

Adequar-se à nova LGPD 
não se trata de um processo 
trivial. São necessárias me-
didas técnicas (de TI), físicas 
(cuidado com documentos 
impressos, telas de com-
putador desbloqueadas) e 
organizacionais (normativos, 
equipes de proteção de dados 
pessoais) que transformam a 
maneira de uma organização 
trabalhar com dados pesso-
ais. É compreensível um certo 
atraso inicial, desde que não 
muito longo. Foi assim na 
Europa e tem sido assim nos 
EUA, que optou por várias 
peças normativas regulando a 
proteção de dados em várias 
indústrias, ao invés de uma 
lei única.

Do lado de fora do Planal-
to, empresários, profissionais 
de TI e aqueles que atuam 
em áreas diretamente influen-
ciadas pela nova legislação 
buscam identificar meios para 

uma correta adequação de 
seus processos e de seu 
pessoal, bem como maneiras 
de comunicar essas mudan-
ças a seus stakeholders, e 
principalmente fornecedores. 
É possível que, embasados 
nas experiências verificadas 
no exterior e depois de a lei ser 
tantas vezes adiada no Brasil, 
já tenham acesso a boas refe-
rências e tido tempo suficiente 
para adaptações – o que é 
considerado uma vantagem 
por alguns, enquanto outros 
ainda investigam caminhos 
para uma adequação sem que 
haja risco para seu modelo de 
negócio.

Revisar cada operação de 
tratamento de dados, a fim de 
verificar o que é preciso ser 
feito para estar em confor-
midade com a LGPD é algo 
essencial. Vale atentar, desde 
já, se o seu negócio já tem 
o controle das informações 
pessoais que coleta, ou seja, 
como as processa e o que é 
feito com elas desde seu pri-
meiro registro até o momento 
em que são apagadas. A partir 
de agora, implementar políti-
cas corporativas de proteção 
de dados e de avisos de pri-
vacidade é algo fundamental 
para empresas que atuam no 
Brasil ou no exterior.

Importante destacar neste 
contexto a mudança de cultura 

que as empresas terão que 
adotar quanto ao ciclo de vida 
dos dados. Treinamentos, 
controles, rastreamento e 
eventuais medidas referen-
tes a condutas, deverão ser 
continuamente desenvolvi-
das. No Sicredi, por exemplo, 
já existem áreas e proces-
sos dedicados à melhoria 
do tratamento dos dados e 
atendimento à legislação. O 
processo de mudança ocorre 
por meio de treinamentos 
online, workshops, ações de 
endomarketing, melhorias nos 
controles de segurança e na 
formação de facilitadores nas 
áreas, chamados de Agentes 
de Riscos.

Todos estamos inseridos 
em um contexto completa-

mente influenciado e familiari-
zado com as novas ferramen-
tas digitais – principalmente as 
mídias sociais e as platafor-
mas de e-commerce. Assim, 
os dados pessoais tomam um 
lugar de extrema relevância na 
concepção e aprimoramento 
de mecanismos de promoção 
e manutenção de negócios. A 
LGPD, portanto, chega como 
um importante instrumento 
para elevar os padrões de 
segurança nas empresas, ao 
mesmo tempo que, acima de 
tudo, que preserva direitos 
fundamentais dos cidadãos 
no que se refere a eventuais 
violações de sua privacidade.

 *Julio Cardozo, diretor 
executivo de riscos do Banco 
Cooperativo Sicredi

*Julio Cardozo, diretor executivo de riscos do Banco 
Cooperativo Sicredi

Diretor geral Wagner Alexandre Gabriel - rede Drogarema
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Resumos dos capítulos das novelas de 03/08 a 08/08/2020
Malhação
Globo – 17h35
Segunda – Guto se 

desculpa com Benê, e a 
menina insiste em retomar 
as aulas de piano. Deco e 
Keyla conseguem chegar a 
um acordo. Lica se incomoda 
com a pressão de Felipe, e 
MB aconselha o amigo. Ellen 
convida Jota para projetar 
um robô com ela. Edgar 
convida Marta e Lica para 
jantar. K2 se incomoda com o 
fato de Tato vender salgados 
na lanchonete de Roney. MB 
insinua para Felipe que Lica 
pode estar interessada em 
Bóris. Guto revela a Benê 
que, como ela, também se 
sente diferente dos outros 
meninos.

Terça – Benê e Guto 
reatam a amizade e as aulas 
de piano. Ellen aconselha 
Anderson sobre seu rela-
cionamento com Tina. Dóris 
concorda que Bóris ofereça 
uma bolsa de estudos para 
Ellen no colégio Grupo, e ele 
comemora. Tina confessa a 
Ellen que está mal por causa 

de Anderson. Tato sofre ao 
ver Deco com Tonico. Guto 
exige que Samantha respeite 
Benê. Keyla se incomoda ao 
ver Tato e K2 juntos. Lica e 
Ellen organizam a Balada 
Cultural. Luís confronta Ed-
gar. Tina alerta Lica sobre 
Bóris.

Quarta – Tina convoca 
as amigas para conversar 
sobre Lica e Bóris. Deco 
convida Keyla para jantar. 
Edgar sugere que Malu apro-
xime Luís de Clara, para 
neutralizar as desconfianças 
do rival. Luís alerta Marta 
sobre as intenções de Edgar. 
Lica fica constrangida ao 
encontrar Bóris. Clara marca 
um encontro com Guto em 
sua casa. Anderson não dá 
atenção para a mensagem 
de Tina. Fio pede que Ellen 
dedique mais tempo aos 
dois. K2 confessa a K1 que 
teme que Tato ainda goste de 
Keyla. Bóris oferece a Ellen 
uma bolsa de estudos no 
colégio Grupo.

Quinta – Dóris sugere 
que Ellen reflita antes de res-
ponder à proposta de Bóris. 

Roney vibra com o sucesso 
dos salgados de Tato em 
sua lanchonete. Keyla sai 
com Deco, e Roney convida 
Josefina para ir à sua casa. 
Clara namora Guto. Fio teme 
que Ellen aceite a bolsa de 
estudos no colégio Grupo. 
Telma estimula Tina a divul-
gar sua nova música. Lica 
pensa em Bóris. Tato sofre 
por causa de Tonico. Keyla 
e Deco ficam juntos.

Sexta – Deco avisa 
a Keyla que viajará com 
sua ONG. Tato confessa a 
Anderson que ainda gosta 
de Keyla. Samantha pro-
voca Guto por causa de 
Clara. Nena conversa com 
Ellen sobre a bolsa de estu-
dos. Moqueca percebe que 
Samantha se insinua para 
Anderson. Tato brinca com 
Tonico, e Keyla afirma que 
gostaria de ser amiga do 
rapaz. As meninas apoiam 
Tina, que sofre por seu afas-
tamento de Anderson. Felipe 
descobre que Guto e Clara 
estão namorando. Tina de-
cide terminar o namoro com 
Anderson. 

Totalmente Demais
Globo – 19h15
Segunda – O médico 

comunica a Rosângela que 
Wesley precisará passar por 
uma cirurgia. Rosângela res-
ponsabiliza Montanha pelo 
que aconteceu com o filho e 
pede ao professor que saia 
do hospital. Eliza não cede 
às chantagens de Dino. Jojô 
avisa a Arthur que Eliza foi 
presa e levada para Campo 
Claro. Germano vai para 
Campo Claro, após saber 
por Zé Pedro que a filha está 
na cadeia. Dorinha avisa a 
Carolina da prisão de Eliza. 
Germano chega à delegacia 
e revela a Eliza que é seu pai.

Terça – Germano diz a 
Eliza que fez o teste de DNA 
para comprovar sua pater-
nidade e pede à filha que o 
deixe cuidar dela. Gilda não 
acredita em Arthur quando 
ele conta que Dino colocou 
Eliza na cadeia. Jojô ofende 
Gilda. Peçanha revela a Dino 
que Germano é pai de Eliza. 
Lorena publica a prisão de 
Eliza em seu site. Germano 
agride Dino e discute com 

a polícia. O empresário é 
preso por desacato à autori-
dade. Wesley diz a Jonatas 
que não sente suas pernas. 
Gilda questiona Dino sobre a 
prisão de Eliza.

Quarta – Gilda desco-
bre que Dino é o responsável 
pela prisão de Eliza. Fabinho 
conta a Cassandra que Eliza 
é irmã dele. Cassandra cons-
tata que está apaixonada por 
Fabinho. Gilda decide teste-
munhar em favor de Eliza. 
Peçanha é obrigado a libertar 
Eliza e Germano. Carolina 
ordena que os funcionários 
da Excalibur pintem a agên-
cia. Dino ameaça Eliza com 
um revólver. Dino e Arthur se 
enfrentam, e a arma acaba 
disparando.

Quinta – Dino fica ferido 
e é levado para o hospital. 
Eliza diz a Arthur que ele 
salvou sua vida. Peçanha 
combina com o carcereiro a 
fuga de Dino. Germano afir-
ma a Gilda que não deixará 
que nada falte à sua família. 
Carolina assiste à declaração 
de Germano, comunicando 
que Eliza continua sendo a 
Garota Totalmente Demais. 
Rosângela pede desculpas a 
Montanha. Cordeiro mostra a 
Gilda as notas promissórias 
assinadas por Dino e diz que 
irá se apoderar de seu bar. 
Cordeiro anuncia a Gilda e 
Eliza que Dino fugiu.

Sexta – Eliza convida 
Gilda para morar com ela, e a 
mãe promete pensar. Débora 
acusa Cassandra de nunca 
ter se importado com seus 
sentimentos. Cassandra ter-
mina seu relacionamento 
com Fabinho por causa de 
Débora. Gilda decide se 
mudar para o Rio de Janeiro 
com seus filhos. Carolina se 
despede de sua equipe e é 
aplaudida pelos funcionários. 
Lorena anuncia que é a nova 
diretora de redação da Total-
mente Demais.

Sábado – Lorena comu-
nica a Pietro que irá mantê-lo 
em sua equipe. Lili diz a Eliza 
que sente orgulho dela. Dé-
bora afirma que Cassandra 
não precisava ter terminado 
com Fabinho por sua causa. 
Arthur informa a Max que ele 
será assistente de Carolina. 
Eliza e Gilda decidem pro-
curar um bar para alugar no 
Bairro de Fátima. Carolina 
pergunta a Arthur se Eliza 
sabe da aposta feita entre 
os dois.

 Fina Estampa
Globo – 21h15
Segunda – Tereza Cris-

tina pede socorro a Antenor. 
Patrícia decide usar seu celu-
lar antigo para que Alexandre 
não possa mais contatá-la. 
Daniel ouve Álvaro e Íris fa-
lando sobre um outro segre-
do de Tereza Cristina, e conta 
para Antenor. Tereza Cristina 
marca um encontro com Pe-
reirinha. Os comparsas de 
Ferdinand seguem Antenor. 
Pedro Jorge ouve Danielle e 
Beatriz conversando sobre 
Vitória. Antenor é sequestra-
do, e Daniel alerta Griselda.

Terça – Griselda se 
desespera por notícias de 
Antenor. Pedro Jorge implora 
que Danielle o tire da casa 
de Celina. Vilma comenta 
com Letícia que acredita que 
Chiara será desmascarada. 
Wallace elogia Dagmar para 
Leandro. Danielle revela a 

Esther que Beatriz e Guilher-
me são os pais biológicos 
de Vitória. Mônica avisa 
a Teodora que Quinzinho 
pode dormir com ela. Pedro 
Jorge fala para Henrique 
que ele tem uma irmã. Ce-
lina confronta Beatriz sobre 
sua relação com Guilherme. 
Ferdinand e seus comparsas 
libertam Antenor, mas atiram 
em direção ao rapaz.

Quarta – Antenor cai 
em um precipício. Griselda 
tem um mau pressentimen-
to. Caçadores encontram 
Antenor, e avisam a Patrícia. 
Beatriz fala para Celina que, 
antes de denunciar Danielle, 
quer conversar com Pedro 
Jorge e Esther. Márcia critica 
a atitude de Paulo ao falar do 
estado da ex-mulher. Daniel-
le descobre que Mônica usou 
a doença de Henrique para 
conseguir a guarda de Pedro 
Jorge. Celina garante para o 
marido que acabará com a 
carreira de Danielle. Esther 
decide ficar na Fio Carioca.

Quinta – Griselda cuida 
da internação de Antenor e 
faz graves acusações contra 
Tereza Cristina. Juan afirma 
a Vilma que descobrirá se 
Chiara tentou enganá-lo. 
Beatriz procura Esther. Zu-
leika avisa a Wallace que 
sua lesão diminuiu, e ele 
decide voltar a lutar. Joana 
vê a foto de Tereza Cristina 
no computador e a associa 
com a loura misteriosa. Fer-
dinand combina com um de 
seus comparsas para entrar 
no hospital. Patrícia se de-
clara para Antenor, que lhe 
pede perdão. Guaracy fala 
para Esther que vai atrás 
de Beatriz. Tereza Cristina 
se assusta ao ver Joana em 
sua casa.

Sexta – O comparsa 
de Ferdinand é impedido de 
invadir o quarto de Antenor. 
Beatriz avisa a Esther que fi-
cará com Vitória. Griselda fla-
gra o comparsa de Ferdinand 
no hospital. Joana mostra a 
foto da loura misteriosa para 
Tereza Cristina. Vanessa 
deixa Paulo sozinho no Bra-
sileiríssimo, e pede ajuda a 
Patrícia para conseguir seu 
emprego de volta com Renê. 
Danielle liga para Esther. 
Celina leva Beatriz para falar 
com Beto Junior e Gouveia. 
Jackeline se oferece para 
trabalhar no Tupinambar. 
Guaracy constata que Esther 
foi embora com Vitória.

Sábado – Gouveia ex-
plica para Beatriz e Celi-
na como será o processo 
que enfrentarão. Beto entra 
em contato com Esther, e 
Guaracy fica perplexo ao 
saber que Beatriz denunciou 
Danielle. Alice estranha a 
depressão de Íris. Pereirinha 
dispensa Tereza Cristina, 
que fica furiosa. Griselda 
consola Guaracy, e os dois 
acabam se beijando. Esther 
chega com Vitória a uma 
casa de campo. Juan fica 
impressionado com a dispo-
sição de Wallace no treino. 
Guaracy revela a Paulo que 
Esther fugiu porque a mãe 
biológica de Vitória quer 
afastá-la da filha.

Os resumos dos capí-
tulos das novelas são de 
responsabilidade de cada 
emissora – Os capítulos que 
vão ao ar estão sujeitos a 
eventuais reedições.

Horóscopo para  os dias 01 e 02/08
DIA 01/08/2018
ÁRIES - Não é um mo-

mento totalmente favorável 
para tratar de assunto amoroso. 
Mas, muito bom para enta-
bular 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 pra-
ticar qualquer esporte aquático. 
Cuide da sua saúde. Não viaje.

CÂNCER - Suas boas 
qualidades e habilidades in-
fluenciarão de maneira bené-
fica, pessoas importantes para 
você, principalmente se estas 
forem pessoas amigas. O tra-
balho, as empresas e o amor 
estão em bom aspecto.

LEÃO - Evite desaven-
ças, questões e desarmonias 
na vida doméstica. Por outro 
lado, terá sucesso nos negó-
cios relacionados com minas, 
construção e com metais de um 
modo geral e será bem sucedi-
do profissionalmente.

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

LIBRA - Momento favo-
rável para reencontrar com os 
amigos de trabalho, com os 
familiares e com a pessoa ama-
da. O sucesso profissional, bem 
como as novas empresas e em-
preendimentos 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 huma-
nas e honestas. Tranquilidade 
com a pessoa amada. Saúde 
estável.

SAGITÁRIO - Sua ener-
gia atual, aliada a sua persis-
tência, poderá lhe proporcionar 
vantagens reais. Evite depen-
der dos demais tomando suas 
próprias iniciativas. Até amanhã, 
estará no melhor período para 
apostar nos jogos ou loterias.

CAPRICÓRNIO - Flu-
xos 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 colabora-
ção dos amigos, vizinhos e dos 
superiores poderá realizar seus 
desejos. Ótimo para o amor. 
Tudo que fizer refletirá sobre 
a família.

PEIXES - 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.

HORÓSCOPOS 
PARA O DIA 02/08/2020
ÁRIES - Este é um ótimo 

período para tratar com pes-
soas de alta posição, perso-
nalidades governamentais e 
administrativas. Lucrará nos 
negócios relacionados com 
navegação, no comércio de 
atacado ou em grande escala.

TOURO - Momento em que 
enfrentará algumas oposições 
e dificuldades impostas por 
parentes, familiares e vizinhos. 
Não se preocupe, pois com au-
toconfiança e inteligência sairá 
vencedor. Bom ao casamento.

GÊMEOS - Evite, neste 
período, qualquer ação, que 
possa afetar seu equilíbrio 
nervoso. Por outro lado, sua 
saúde melhorará totalmente, 

suas chances de sucesso geral 
também serão evidentes. Pode 
viajar que será bem sucedido.

CÂNCER - Excelente fase 
para tratar com agricultores, 
agropecuários, feirantes e agrô-
nomos. Terá sucesso nos negó-
cios imobiliários e muito poderá 
progredir, profissionalmente. 
Fluxo neutro.

LEÃO - Êxito e ótimos lu-
cros, no comércio e na indústria 
de líquidos, de modo geral, e 
de produtos químicos para a 
lavoura e a veterinária. Todavia, 
terá algumas dificuldades, mas, 
se agir com otimismo e inteli-
gência, sair-se-á bem.

VIRGEM - Período em que 
haverá disputas, dificuldades, 
que só serão abatidas com mui-
to otimismo e força de vontade. 
Evite os perigos de acidentes de 
trânsito, a precipitação nos ne-
gócios e discussões no campo 
profissional.

LIBRA - Este é um bom 
período do ano para você levar 
avante negócios e empreen-
dimentos. Os presságios para 
esta fase são mais promissores 
para empréstimos, realização 
de negócios lucrativos, compra 
e venda de objetos e imóveis.

ESCORPIÃO - Procure 
compreender o seu valor pro-
fissional, relacionando-o ao 

bem que poderá causar ao 
seu semelhante no futuro. Leia 
mais penetre nas coisas para 
realmente melhorar e valorizar 
o seu intelecto e sua persona-
lidade.

SAGITÁRIO - Melhora de 
saúde e das chances de suces-
so geral. Aja com inteligência 
e com perícia que conseguirá 
chegar onde pretende nesta 
fase. Êxito pessoal, social, 
elevação do caráter e felicidade 
íntima e amorosa. 

CAPRICÓRNIO - Período 
positivo que o beneficiará muito 
e de modo decisivo. Notícias 
agradáveis. Não de crédito a 
rumores e boatos que possam 
surgir. Data positiva para fazer 
mudanças ou viajar.

AQUÁRIO - Com prudência 
e reserva você chegará onde 
deseja. Propício no plano pro-
fissional, financeiro e amoroso. 
Fase favorável para jogos, 
loteria sorteios e casamento. 
Grandes projetos e realizações. 
Pessoas estranhas poderão 
ser úteis

PEIXES - Alguma prudên-
cia é bastante aconselhável, 
uma vez que afastará a possi-
bilidade de se perder em peque-
nos negócios ou assuntos, prin-
cipalmente se não aniversariou. 
Influências benéficas.
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SILENE  OLIVEIRA
  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social

F a z e r  a n i v e r s á r i o  n ã o  é  f i c a r  m a i s  v e l h o ,  m a s  a g r a d e c e r  a  D e u s  p o r  m a i s  u m  a n o  b e m  v i v i d o .  F a z e r  a n i v e r s á r i o  é  r e c e b e r  o  c a r i n h o 
e  a f e t o  d o s  a m i g o s  e  f a m i l i a r e s .  F a z e r  a n i v e r s á r i o  é  u m a  d á d i v a ,  é  s i m p l e s m e n t e  d i z e r  q u e  a  v i d a  é  b e l a  e  v a l e  m u i t o  a  p e n a  s e r 
v i v i d a .  A o s  a n i v e r s a r i a n t e s   d o  m ê s  d e  j u l h o ,  d e s e j a m o s  q u e  o  s e u  i n t e r i o r  a l c a n c e  a  p a z ,  q u e  s u a  f é  n u n c a  s e  a b a l e ,  q u e  s u a  e s p e r a n ç a 
n ã o  s e  e s m o r e ç a ,  q u e  n u n c a  l h e  f a l t e  i n s p i r a ç ã o  e  s o b r e t u d o  q u e  D e u s  c o n t i n u e  a b e n ç o a n d o  i m e n s a m e n t e  s u a  v i d a ,  m o s t r a n d o  o
m e l h o r  c a m i n h o  e  t e  f a z e n d o  m e r e c e d o r  d e  g r a n d e s  r e a l i z a ç õ e s .  P a r a b é n s !

João de Oliveira Barbosa (24/07) e Lucia Maria Bar-
bosa (28/07).

Maria Aparecida da Silva (21/07).
Gabriel Mendonça Geraldo da Silva -  9 anos (23/07).

Maria Luíza da Silva (28/07) Luiz Gustavo Aparecido de Souza (29/07)
O casal Márcio Donizete da Silva e Fernanda Mendon-
ça Geraldo da Silva, completaram 1 ano de casados 
(06/07). Que Deus continue abençoando essa união por 
muitos e muitos anos. Felicidades!!
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SILENE  OLIVEIRA
  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 

Iniciamos  a coluna dos aniversariantes do mês de agosto com o Padre Ubirajara Gonçalves, que 
amanhã (02/08) completará mais um ano de vida. Que Deus o abençoe imensamente. Parabéns!
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Professora da Rede Municipal conquista 
o Prêmio Destaque Educação 2020
Suéller Costa, que leciona Língua Inglesa, ficou em 1º lugar na categoria Ensino Fundamental I com projeto realizado com turmas da EM Profª Célia Leonor Lopes Lunardini

A pandemia gerada 
pelo novo coronavírus 
provocou transformações 
em inúmeros setores, 
dentre eles, o educacio-
nal. Educadores de todo 
o Brasil foram desafia-
dos a se reinventar e se 
aventurar no universo 
tecnológico, para dar con-
tinuidade ao seu trabalho, 
manter o vínculo com os 
seus alunos e manter 
o processo de ensino e 
aprendizagem. Inúmeras 
experiências têm sido re-
latadas no ensino remoto, 
que, apesar das dificulda-
des, como o não acesso 
de todos os estudantes 
ao novo formato de estu-
dos, há ações positivas a 
serem elencadas.

As práticas neste sen-
tido foram evidenciadas 
no Prêmio Destaque Edu-
cação 2020, que integra 
o Evento Educa Week, 
que ocorre anualmente 
e relata experiências na 
educação brasileira. Nes-
te ano, a iniciativa des-
tacou ações realizadas 
no ensino remoto, para 
enaltecer o trabalho que 
vem sendo realizado por 
educadores das redes 
pública e privada.

A Rede Municipal de 
Guararema foi represen-
tada. O projeto “Corona-
vírus Around the World”, 
realizado pela professora 
de Língua Inglesa Suél-
ler Costa, com as suas 
turmas do 1º ao 5º ano 
da Escola Municipal Pro-
fessora Célia Leonor Lo-
pes Lunardini, foi um dos 
selecionados. Depois de 
passar por várias etapas, 
chegou aos dez finalistas, 
e, por fim, conquistou o 1º 
lugar na categoria Ensino 

Fundamental I.
O Projeto foi realizado 

em várias etapas e envol-
veu tanto os alunos como 
os familiares. Teve como 
objetivo abordar, na lín-
gua inglesa, os sintomas, 
hábitos de higiene, orien-
tações e recomendações 
acerca do coronavírus. 
Tendo em vista que os 
protocolos de higiene são 
essenciais e serão primor-
diais no retorno às aulas, 
estes foram os pontos 
mais destacados. Outro 
aspecto enfatizado foi o 
compartilhamento, entre 
todos, de uma mensa-
gem positiva, para que 
todos pudessem se sentir 
acolhidos neste período 
delicado. “It’s Gonna be 
Okay”, que foi tema de 
uma produção realizada 
em conjunto com todas 
as turmas, tornou-se um 
mantra, semeando a men-
sagem que, assim como 
relata a frase em inglês, 
inspirada em uma música, 
“Tudo ficará bem”.

O processo envolveu 
várias fases, e a participa-
ção dos alunos e o incen-
tivo das famílias contribu-
íram para o sucesso das 
atividades. Primeiramen-
te, foram realizadas video-
aulas com o vocabulário 
referente à Covid-19.  Em 
seguida, os alunos pro-
duziram atividades para 
explorar este vocabulário 
e fizeram um desenho 
com uma frase de apoio 
para combater o vírus.  
Com base no conteúdo 
introdutório, a Professora 
produziu o e-book “Coro-
navirus Around the World”, 
que traz uma história so-
bre o vírus, sua viagem 
pelo mundo, as formas de 

prevenção e orientações 
importantes acerca da 
Covid-19. A publicação é 
dividida em duas partes: 
“The Invisible Enemy” e 
“Let’s Win This Fight”. Ela 
foi escrita com base no 
repertório das crianças, 
tendo como personagem 
principal o vírus causador 
de tantas transformações 
na rotina escolar. Logo 
após a leitura, os alunos 
responderam a um quiz 
sobre a publicação.

            Em uma ou-
tra etapa, a temática foi 
ampliada com uma nova 
videoaula sobre o vocabu-
lário e a produção de qua-
tro jogos on-line, cada um 
referente às expressões 
estudadas, que enfatiza-
ram os seguintes aspec-
tos: sintomas, prevenção, 
orientação e recomenda-
ções.  Para finalizar, os 
alunos foram incentivados 
a escolher uma das frases 
estudadas ao longo de 
todo este processo e pro-
duziram vídeos. Falando 
em Inglês, os estudantes 
compartilharam suas per-
formances ressaltando 
os protocolos de higiene. 
A ideia é promover uma 
campanha de conscien-
tização. Os vídeos estão 
sendo compartilhados 
entre as salas de aula, 
para engajar as turmas 
e ressaltar estes hábitos 

que conduzirão nossas 
condutas.

Para encerrar o projeto 
“Coronavirus Around the 
World”, as famílias de 
todas as turmas foram 
convidadas a participar 
do vídeo “It’s Gonna Be 
Ok”. Juntos, em seus la-
res, produziram cartazes 
com a mensagem em 
Inglês, com o objetivo de 
compartilhar boas ener-
gias, além de esperança e 
positividade, acreditando, 
que, independentemente 
das dificuldades, esta fase 
vai passar e “tudo ficará 
bem”. As imagens, junto 
aos desenhos produzidos 
pelos alunos no início 
das ações, foram unifica-
das para a produção do 
vídeo, que a professora 
produziu como forma de 
agradecer o apoio que 
tem recebido das famílias 
ao longo deste período. 
Segundo a Educadora 
Suéller Costa, sem os 
familiares qualquer prática 
pedagógica seria inviável 
neste momento. Eles têm 
sido papel primordial na 
dinâmica pedagógica, 
e, com o incentivo aos 
filhos, apoio aos educa-
dores, parceria com toda a 
equipe, tem permitido dar 
continuidade à formação 
dos estudantes, que têm 
mostrado seu compro-
misso com o aprendizado.

Students Esther e Gabriel Scheibe e sua family (1º e 3º ano)

Student Arthur Mukaida e family (2º Ano) Student Davi Torres e family (3º Ano)

Student Sofia Bailer e family (1º Ano)

Teacher Suéller Costa

Student Esteffany de Moraes (5º Ano)

Student Gabriel Leite e family (4º Ano)

Fantoches ajudaram na abordagem da temática, 
que inspirou a produção de um e-book com uma 
história, na linguagem infantojuvenil, sobre o Covid-19
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Quinzinho: Editor de Imagens

Artistas em destaque no Gazeta de 26/07 A 01/08/2020

Por: Caroline Borges 

       Revelação final
                      (BAND, SEG, DIA 3, ÀS 9H)

Mariana Godoy estreia na programação da Band no 
comando do novo matinal da emissora. A produção criada 
por Zeca Camargo contará com a opinião do público. Os 
telespectadores irão escolher o nome do projeto. São 
quatro opções: “Vem com a Gente”, “Nossa Manhã”, “Bom 
Te Ver” e “Melhor Agora”. A decisão será revelada na es-
treia do matinal, que substituirá o extinto “Aqui na Band”

       Crime na cidade
                  (GLOBO, TER, DIA 4, ÀS 22H30)

Em “Cine Holliúdy”, Olegário provocará uma confusão 
na fictícia cidade de Pitombas. Para ganhar tempo e evi-
tar uma greve geral, o prefeito tem uma ideia: armar um 
assalto no banco da cidade. Mas Francis, que só queria 
um empréstimo, vai se complicar nessa história. A série 
conta com Letícia Colin, Edmilson Filho, Heloísa Périssé 
e Matheus Nachtergaele.

          Novo normal
                        (GNT, TER, DIA 4, ÀS 22H30)

Fábio Porchat reestreia a segunda temporada do 
“Que História é Essa, Porchat?”, do GNT. A produção 
havia interrompido os trabalhos por conta das medidas 
de isolamento social. Em virtude da pandemia do novo 
coronavírus, o programa volta ao ar de forma remota. Em 
novo cenário, o apresentador estará nos estúdios e os 
convidados participarão através de chamadas de vídeo. 
A temporada contará com as participações de Rodrigo 
Hilbert, Érico Brás, Emílio Dantas, Leandro Hassum, Fafá 
de Belém e Sandra Annenberg.

          Doce disputa
                      (BAND, TER, DIA 4, ÀS 22H45)

A cozinha do “Masterchef Brasil” está recebendo os 
mais variados talentos ao longo da temporada. No novo 
episódio, oito concorrentes buscam ganhar o cobiçado 
troféu das mãos de Ana Paula Padrão. Os participantes 
terão de enfrentar a temida confeitaria durante a disputa 
da semana. Além disso, no desafio final, eles irão preparar 
um peixe para Érick Jacquin, Paola Carosella e Henrique 
Fogaça.

          Fim das férias
                           (MTV, QUI, DIA 6, ÀS 22H)

Após muitos namoros, polêmicas e confusões, a 
temporada do “De Férias com o Ex Brasil” chega ao 
fim. Com 12 episódios, a produção foi gravada em uma 
mansão em Jericoacoara, no Ceará. A emissora planeja 
uma nova edição para o próximo ano. O “reality show” 
é um projeto da MTV realizado pelo VIS (ViacomCBS 
International Studios) em parceria com o Amazon Prime 
Video e produzido pela Floresta Produções .

        Vida brilhante
                     (GLOBO, QUI, 6, ÀS 22H30)

O público revisita a trajetória de Hebe Camargo no 
segundo episódio da série “Hebe”. Na trama, o desem-
prego preocupa Hebe em dois momentos de sua vida: em 
1985, quando está fora da tevê, e nos anos 40, quando 
tenta a sorte e acaba virando cantora de uma boate. A 
série é protagonizada por Andrea Beltrão. Marco Ricca, 
Gabriel Braga Nunes, Danton Mello, Ângelo Antônio, Caio 
Horowicz, Flávio Migliaccio, Daniel de Oliveira e Emílio 
de Mello também integram o elenco.

       Melhores risadas

Antes da estreia da nova temporada, o “Zorra” exibe um 
especial que reúne os melhores momentos do programa ao 
longo do ano passado. A edição especial terá a apresentação 
dos novos integrantes do humorístico: Marisa Orth, Diogo Vilela, 
Karina Ramil, Victor Lamoglia e Robson Nunes. O programa 
tem direção geral de Mauro Farias e redação final de Gabriela 
Amaral, Martha Mendonça e Nelito Fernandes.

            Dança final

O SBT encerra a temporada de sete episódios do “Fábrica 
de Casamentos”. Com apresentação de Chris Flores e Carlos 
Bertolazzi, a produção realiza a missão de organizar cerimô-
nias completas em apenas sete dias. Por conta do avanço da 
pandemia do novo coronavírus, o programa precisou inter-
romper as gravações. A equipe de especialistas é composta 
pela decoradora Mari Dedivitis, o maquiador Junior Mendes, o 
cabeleireiro Robson Jassa, o estilista Lucas Anderi e a “chef” 
confeiteira Beca Milano

                            (SBT, SAB, DIA 8, ÀS 22H30)
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Vende-se loja

Local: Avenida Dona Laurinda nº 625 centro 
Guararema. Contato - Cel: (11) 96373-5523

Motivo mudança

Moradores reclamam de fezes 
de animais nas calçadas

Alguns moradores 
da cidade estão cha-
teados e aborrecidos, 
devido alguns tutores 
e cuidadores de cães, 
não recolherem as 
fezes dos seus cães, 
deixando-as nas cal-
çadas. 

Fatos como este 
acontecem diariamen-
te nas calçadas de 
algumas residências 
nas imediações da 
Praça Dona Deoclé-
sia de Almeida Mello, 
onde com frequência 
são vistos  tutores e 
cuidadores passean-

do com os animais de 
estimação, sendo que 
alguns deles chegam 
a soltar as guias dos 
cães para eles faze-
rem cocô no passeio 
público. 

“Infelizmente, a falta 
de educação de algu-
mas pessoas tem feito 
das ruas um verdadei-
ro campo minado de 
cocô, tendo o pedestre 
que ficar atento para 
não estragar seu dia 
por pisar no resultado 
da falta de consciência 
do tutor do animal. 
São poucos os que 

tem consciência e car-
regam consigo saqui-
nhos para recolher as 
fezes deixadas”, disse 
um morador.

Devido a gravidade 
quanto aos riscos de 
contaminação que es-
sas fezes podem cau-
sar, seria muito impor-
tante que a Câmara 
Municipal, através dos 
seus 11 vereadores, 
pudessem elaborar 
uma lei para disciplinar 
esta questão. Além de 
evitar a contamina-
ção, evitaria também 
a  dor de cabeça para 

Escolhido para ilustrar a cédula de R$ 200, lobo-guará 
sofre com o avanço do desmatamento no cerrado 

As cédulas são uma das 
maiores divulgadoras da fau-
na brasileira. Desde 1994, 
com o surgimento do real, 
elas trazem estampados os 
animais que povoam a bio-
diversidade do país. Agora, 
para a anunciada nota de 
R$ 200, que o Banco Central 
colocará em circulação em 
agosto, a imagem escolhida 
é a do Lobo-Guará, o maior 
canídeo sul-americano e típico 
do Cerrado.

“O lobo-guará é talvez 
a espécie mais icônica do 
bioma Cerrado. É um animal 
sempre associado à imagem 
dos vastos campos e savanas 
permeados pelas belíssimas 
veredas que compõem as 
paisagens especiais do Brasil 
Central. É muito importante 
associarmos nosso patrimônio 
natural a símbolos de valor, 
mas isso precisa vir associado 
à consciência de que para 
sobreviverem necessitam 

que seu habitat natural esteja 
preservado”, alerta Reuber 
Brandão, membro da RECN 
– Rede de Especialistas em 
Conservação da Natureza e 
professor associado da Uni-
versidade de Brasília.

Elegante e discreto, o 
lobo-guará (Chrysocyon bra-
chyurus) é o maior canídeo 
silvestre da América do Sul. 
Números estimados apontam 
que no Brasil há cerca de 24 
mil indivíduos, com a maior 
parte deles vivendo no Cerra-
do. Eles podem ser encontra-
dos ainda, em menor número, 
na Mata Atlântica, no Pantanal 
e no Pampa.

O lobo-guará figura na lista 
de espécies ameaçadas do 
Ministério do Meio Ambiente, 
na categoria de vulnerável, e 
depende da preservação de 
seus ambientes naturais para 
continuar existindo. O compro-
metimento dos seus habitats 
está associado ao cresci-

mento das chamadas áreas 
antropizadas (onde a natureza 
sofre a ação do homem). Além 
da degradação do meio afetar 
diretamente a manutenção 
da vida nessas localidades, 
o avanço desordenado de 
atividades humanas sobre o 
Cerrado e centros urbanos 
proporcionam a perda de há-
bitats, o aumento da caça, de 
atropelamentos e da dissemi-
nação de doenças a partir do 
contato com cães domésticos.  

Estima-se que cerca da 
metade da área original do 
Cerrado já tenha sido destruí-
da. Incêndios florestais, obras 
de infraestrutura para energia 
hidrelétrica e demanda por 
carvão vegetal para a indústria 
siderúrgica também ameaçam 
o bioma.

“Precisamos entender que 
existe diferença entre valor e 
grandeza. Apesar da escolha 
da espécie para ilustrar as 
novas cédulas de real ser po-
sitiva, o valor destes organis-
mos e da natureza brasileira é 
imensamente superior ao va-
lor nominal do dinheiro. Nesse 
caso, a grandeza se traduz por 
meio de medidas efetivas pela 
proteção do patrimônio natural 
imenso, insubstituível e único. 
É atribuir valor à conservação 
da biodiversidade, do bioma 
Cerrado, das Unidades de 
Conservação de Proteção In-
tegral e ao icônico e elegante 
lobo-guará”, avalia Brandão.

 O lobo-guará
O lobo-guará (Chrysocyon 

brachyurus) pode atingir até 
um metro de altura e pesar 30 
quilos. Sua pelagem laranja 
avermelhada, além da beleza, 
lhe confere alguns apelidos, 
como lobo-de-crina e lobo-
-vermelho. Sua gestação dura 
pouco mais de dois meses, 
com média de dois filhotes. 
Livre na natureza, vive cerca 
de 15 anos. Além do Brasil, é 
encontrado na Argentina, Bolí-
via, Paraguai, Peru e Uruguai.

Tem comportamento dis-
creto, solitário e pouco ofen-
sivo, preferindo se manter 
distante dos humanos. Ge-
ralmente, pode se alimentar 
de animais de grande porte, 
como os veados campeiros, 
ou pequeno porte , como roe-
dores, tatus e perdizes, além 
de frutos típicos do Cerrado, 
como o araticum (Annona 
crassiflora) e a lobeira (So-
lanum lycocarpum), também 
atuando como importante 
dispersor de sementes.

 
Sobre a Rede de Espe-

cialistas 
A Rede de Especialistas 

em Conservação da Nature-
za (RECN) reúne cerca de 
80 profissionais de todas as 
regiões do Brasil e alguns 
do exterior que trazem ao 
trabalho que desenvolvem a 
importância da conservação 

da natureza e da proteção 
da biodiversidade. São ju-
ristas, urbanistas, biólogos, 
engenheiros, ambientalistas, 
cientistas, professores uni-
versitários – de referência 
nacional e internacional – que 
se voluntariaram para se-
rem porta-vozes da natureza, 
dando entrevistas, trazendo 
novas perspectivas, gerando 
conteúdo e enriquecendo 
informações de reportagens 
das mais diversas editorias. 
Criada em 2014, a Rede é 
uma iniciativa da Fundação 
Grupo Boticário de Proteção à 
Natureza. Os pronunciamentos 
e artigos dos membros da Rede 
refletem exclusivamente a opi-

nião dos respectivos autores. 
 
Informações para a imp-
rensa
Fundação Grupo Boticário
Tamer Comunicação (www.
tamer.com.br)
Claudia Leone – 11 3031-
2388 - ramal 247 – 11 
99482-7556 (claudialeone@
tamer.com.br)
Renato Santana – 11 
3031-2388 - ramal 225 – 11 
99996-6388 (renato.san-
tana@tamer.com.br)
Direção de Núcleo:
Ana Claudia Bellintane – 11 
3031-2388 - ramal 238 – 11 
998495628 (anaclaudia@
tamer.com.br)

muitos moradores que 
constantemente são 
surpreendidos pisan-
do nas fezes destes 
animais. 

Importante salien-
tar que Guararema é 
uma cidade turística, 
e como tal poderia se-
guir o exemplo de di-
versas onde já existem 
leis que proíbe que 
tutores ou cuidadores 
de cães deixem essa 
sujeira nas calçadas, 
obrigando-os a sem-
pre a ter em mãos sa-
quinhos para recolha 
das fezes. 

“O lobo-guará Escolhido para ilustrar a cédula de R$ 200
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Promoção válida de 02/03/2020 a 21/12/2020. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais em www.poupareganharsemparar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU 
CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.900504/2019-55. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala -  0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. Ouvidoria Icatu - 0800 286 0047.

Fale com um de nossos gerentes,
saiba mais e participe! 

(11) 4693-1085

www.poupareganharsemparar.com.br

A cada 
R$ 100,00
ganhe um
número
da sorte.

www.poupareganharsemparar.com.br

AAAA cccadadada a a 
R$ 100,0
ganhe u
núm
da so

Poupe pelo
aplicativo
sem sair da
sua casa.

Poupe pensando
em cuidar do
seu futuro.
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O Prefeito Adriano de 
Toledo Leite, vem reali-
zando várias obras nos 
quatro cantos da cida-
de, e recentemente a 
equipe da Prefeitura 
de Guararema iniciou 
obras de calçamento 
na região conhecida 
como pontilhão. 

A obra é de grande 
importância para a po-
pulação, fruto de uma 
parceria entre poder 
público e a empresa 

Vereador Gonda agradece o prefeito Adriano Leite pela 
realização de obras no pontilhão que interliga dois bairros

MRS Logística, res-
ponsável pelo trans-
porte de carga na via 
ferroviária.

Em atendimento à 
solicitação dos mora-
dores, que também 
reivindicou guias no 
Bairro Itaóca, os locais 
recebem estas novas 
melhorias, garantindo 
a acessibilidade e se-
gurança dos pedestres 
e ciclistas que utilizam 
o caminho que liga o 

bairro Itapema à re-
gião central.

O Prefeito Adriano 
Leite ressaltou a im-
portância da melhoria: 
“Há algum tempo os 
moradores reivindica-
vam por isso. Tivemos 
algumas tratativas 

com a MRS e agora 
pudemos atender esse 
pedido, com a união 
das duas frentes, pen-
sando no melhor à 
população”.

Agradecimento 
Exce len t í ss imo 

Senhor Prefei to 
A d r i a n o  L e i t e -
Com os meus cumpri-
mentos, sirvo-me do 
presente para agrade-
cer a Vossa Excelência 
pelas obras que estão 
sendo realizadas no 
trecho que margeia a 
malha ferroviária e in-
terliga dois bairros des-

te Município, sendo ele 
o que interliga a Rua 
Dr. Falcão (Estação 
de Trem Central) até 
a passagem de nível 
com a Rua Dr. Roberto 
Feijó, fato que causava 
grandes transtornos 
aos pedestres, turistas 
e ciclistas, por não ha-
ver pavimento no local.

 Sei do empenho 
que Vossa Excelên-
cia teve em mais essa 
conquista para Guara-
rema, pois entendemos 
que a construção de 
uma calçada regular 
que segure as pedras 
da linha férrea e que 
permita caminhar sem 
obstáculos, mesmo em 
dias de chuva, é a me-
lhor alternativa para 
sanar o problema que 
ocorre no local, sendo 
que no ano de 2019 
enviei um ofício já soli-
citando tais melhorias.

Assim, agradeço as 
obras que estão sendo 
realizadas, na certeza 
de que isso trará inú-
meros benefícios à po-
pulação guararemense 
que diariamente utiliza 
o local. 

Vereador: Eduardo 
Maia da Silva (Gonda)


