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Calçadão de Guararema  
va i  ganhar  novo  p iso
O investimento dos trabalhos  é de mais de R$ 200 mil, e tem como objetivo de  melhorar o escoamento de água pluvial do local e deixar o espaço mais atrativo para turistas 

A Prefeitura de Guararema deu 
início no dia  21/10, à execução 
das obras de troca de piso e dre-
nagem do Boulevard Major Paula 
Lopes, o Calçadão. 
O objetivo dos trabalhos rea-
lizados em um dos principais 
pontos turísticos do município é 
melhorar o escoamento de água 
pluvial do local, além de tornar 
o espaço mais atraente para tu-
ristas, aumentando o movimento 
de visitantes. 
Por meio de carta e de anúncio 
nas redes sociais da Adminis-
tração Municipal, os empresá-
rios que possuem comércio no 
Calçadão de Guararema foram 
comunicado sobre o início dos 
serviços.
Durante o período das obras, 
programado em 4 meses, não 
haverá interdição total da passa-
gem de pedestres ou da entrada 
dos estabelecimentos. Os traba-
lhos serão divididos em partes, 
com objetivo de deixar sempre 
uma via para a passagem de 
pessoas.
“A obra de troca de piso do Cal-
çadão de Guararema vai trazer 
benefício para pedestres, tu-
ristas, empresários e para os 

comércios do local”, explica o 
prefeito Zé. “Vamos continuar 
investindo na melhoria dos pon-
tos de grande movimento da 
cidade, sempre pensando no 
melhor para Guararema e sua 
população”, completa. 
A Administração Municipal de 
Guararema liberou recentemente 
a instalação de mesas no Bou-
levard Major Paula Lopes para 
os comércios de gastronomia. 
Com as obras de troca de pisos, 
a Prefeitura prepara o Calçadão 
para que, em breve, o Merca-
do Municipal seja reformado e 
reativado. 
 
Obras de contenção
Em paralelo às obras no Calçadão, 
a Prefeitura também executa a obra 
de recuperação do talude em tre-
chos da Avenida Antônio Teixeira 
Muniz, no bairro Ipiranga. 
Com a proximidade do período de 
chuvas, a obra é fundamental para 
prevenir deslizamentos e oferecer 
mais segurança para quem trafega 
na via.
Os serviços estão programados 
para acontecer em 3 meses, com 
investimento de mais de R$ 200 mil.
Fonte: Prefeitura de Guararema 

Fotos; Quinzinho
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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

TREINOS SUBMÁXIMOS SÃO NECESSÁRIOS SIM

O  A condição física, nas di-
ferentes modalidades espor-
tivas, necessita de estímulos 
diferentes para subir de nível 
e uma boa estrutura de treino 
é composta por fases distintas 
que devem ser respeitadas e 
executadas, mas sempre com 
a condição de uma abertura, 
uma flexibilização. A rigidez de 
um treinador ou a resistência a 
mudanças do atleta não são sau-
dáveis para um bom resultado. 
Ou pior ainda: podem causar 
estresse desnecessário já que, o 
esforço e empenho em qualquer 
um dos lados e circunstâncias 
não serão recompensados ao fi-
nal da periodização, do ciclo de 

treinamento. Portanto, logo de 
início o treinador deve entender 
que não é o dono da verdade 
e não deve se fechar num mo-
delo engessado de treinamento 
bem como o atleta deve estar 
sempre disposto a experimentar 
estratégias diferentes de treino, 
métodos, horários e dialogar 
o máximo possível com seu 
treinador, passando-lhe suas 
sensações e ponderações so-
bre a estrutura proposta. Des-
sa maneira haverá crescimento 
técnico, físico, mental e emo-
cional. Em geral o treino deve 
conter fases de ritmo (ritmo de 
prova do atleta) e ritmo da prova 
específica (com variações por 
terreno, altimetria, condições 
adversas, etc) e uma das estra-
tégias para isso é o intervalado. 
Além disso, intervalados de alta 

intensidade e base. Essa é uma 
estrutura ótima de treino para 
qualquer modalidade de endu-
rance. Já treinos submáximos 
devem ser executados em toda 
a estrutura, ou seja, submáxi-
mo de intervalados intensos, de 
ritmo e de base. Seria trabalhar 
até 4% abaixo do parâmetro 
usado em cada fase e trocar 
essa redução do esforço físico 
por atenção ao gesto técnico, à 
postura, à execução dos movi-
mentos feitos naquele dado mo-
mento. Nada de ouvir música, 
conversar, apreciar paisagem... 
é um treino muito importante 
visando qualidade total e que 
lá na frente trará ótimos re-
sultados quando a intensidade 
aumentar e o esforço físico for 
mais exigido. O treino submá-
ximo não é simplesmente trei-

nar “fraquinho”. É analisar por 
todo o tempo cada ação, desde 
postura, até a forma de respirar 
e entender os sinais do corpo 
em determinadas situações do 
treino. É conhecer e se aprofun-
dar no entendimento do core, 
necessário em toda modalida-
de esportiva, base de força dos 

José Marcos - Educador 
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movimentos e responsável pelo 
equilíbrio corporal, pelo enga-
jamento dos grupos musculares 
e eficiência motora. Paciência 
e concentração também são 
muito exigidas tanto num treino 
submáximo quanto em provas. 
E naquele momento de esfor-
ço submáximo pode ser feita 

uma auto análise sobre toda a 
ação buscando um novo posi-
cionamento, experimentando 
variações que poderão mudar 
a forma de execução, tornando 
o esforço físico mais eficiente: 
economia de energia com bom 
desempenho.  
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Halloween: Trem do Horror vai 
circular dia 30/10,em Guararema 
“Viagem aterrorizante” vai acontecer a partir de 18 horas, entre Guararema e Luis Carlos, antecedendo uma festa do Dia das Bruxas em casa noturna da cidade

Darwin Valente . O Diario de Mogi 

O Trem Azul   de 
Guararema, conhe-
cido por trafegar no 
percurso entre Gua-
rarema  ao Bairro 
de Luis Carlos, na 
div isa com Mogi, 
vai se transformar 
no Trem do Horror, 
no início da noite 
de sábado, dia 30 
de outubro, véspera 
do Dia das Bruxas 
(Halloween). 

A “viagem aterro-
rizante”, prometida 
pelos organizado-
res,  vai  começar 
às 18 horas, com a 
saída do trem rumo 
a Luis Carlos, onde 
haverá uma rápida 
parada e o retorno 
para Guararema, 
para continuidade 
do evento na Casa 
Nordestina, ao lado 
da estação ferrovi-
ária, até às 23h59. 
Valor do ticket: R$ 

154,00, com direito 
a  viagem, comidi-
nhas, um dr inque 
especial e mais um 
brinde. 
Pessoas de 10 a 
17 anos, só pode-
rão par t ic ipar  se 
acompanhadas dos 
pais. Valor do meio 
ticket (até 10 anos): 
R$ 77,00.
Segundo os organi-
zadores, o passeio 
vai  acontecer  no 
Trem Azul,  como 

Neste Sabado:  1º Encontro de Ferromodelismo do Alto Tietê acontecerá na Estação 
de Trem de Guararema O evento é gratuito e estará acontecendo das 9h às 17h
O 1º Encontro de Ferromodelismo 
do Alto Tietê, organizado pela 
A s so c iaç ão  B r as i l e i r a  de 
Preservação Ferroviária (ABPF). 
Evento gratuito que reúne os amantes 
das miniaturas dos modelos do 
transporte ferroviário vai ocorrer na 
Estação de Trem de Guararema, 
em 23 de outubro.
No encontro, que conta com a par-
ceria da Prefeitura de Guararema, 
haverá maquetes, fotos, dioramas, 
l o j a s  e  o u t r o s  a t r a t i v o s . 
Na oportunidade, a Locomotiva 353 
estará aberta para visitação dos in-
teressados. Haverá também a reali-
zação de sorteio de brindes e de um 
passeio na cabine da C-30 Quintela.  
A estação de trem de Guararema 
fica na rua Dr. Falcão, 04, no Centro. 
O 1º Encontro de Ferromodelismo 
do Alto Tietê vai acontecer das 9 
às 17 horas. 
Ferromodelismo
O ferromodelismo é um hobby que 
consiste na construção de modelos 
de transporte ferroviário (trens, bon-
des, automotrizes, cenários etc.), 
em escala reduzida.
Considerado um dos hobbies mais 
antigos do mundo, o ferromodelis-
mo surgiu no auge do transporte 
ferroviário. As primeiras miniatu-
ras de trens foram fabricadas por 
volta do ano de 1830, por artesãos 
da Alemanha. No Brasil, a prática 
contribui para a manutenção da 
memória. Atualmente, empresas 
do mundo todo se dedicam a fazer 
os modelos que são comprados, 
montados e colecionados pelos 
apreciadores deste hoby.

vem sendo chama-
da  a locomotiva 
à diesel, que está 
substituindo a an-
tiga locomotiva do 
t ipo Mar ia Fuma-
ça, 353, a “Velha 
Senhora”, que está 
passando por re -
paros na oficina da 
Associação 
Brasileira de Pre-
servação Ferrovi-
ária, na cidade de 
Cruzeiro, no Vale 
do Paraíba.

Foto: Quinzinho 

 A Locomotiva 353 Maria Fumaça estará aberta para visitação
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Escritório Síntese 
Contabilidade 

Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, 

Dep. pessoal, Imposto de Renda, diversos serviços de Es-

critório, e conta com uma equipe excelente de profissionais 

pronta para assessorar a sua Empresa. 

Faça uma visita e conprove! . Rua Barão de Jaceguai, 627 - 

Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200

   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES - Dia pouco indicado para os negócios e aos assuntos sociais. Evite, também, as 
questões extraconjugais e os perigos de acidente e tudo que possa prejudicar sua tranqui-
lidade no lar, moral e saúde.

TOURO - Notícias pouco alvissareiras poderão vir hoje. Tome cuidado também com os 
inimigos ocultos e opositores, pois estes estarão prontos a prejudicá-lo em algum sentido. 
Bom, porém as pesquisas, investigações e ao amor.

GÊMEOS - - Excelente estado mental. Ótima intuição e bastante gosto para as coisas 
novas. Há favorabilidade para importações e exportações

CÂNCER -- Neste dia, maiores serão as possibilidades de se realizar materialmente, 
através dos bons negócios e pelo esforço no trabalho. Fluxo favorável também ao amor 
e paixão. Aproveite.

  LEÃO -- Espetacular influência astral para o seu signo. Poderá realizar grandes e lucrativos 
negócios, ter sua situação financeira elevada e receber dinheiro considerado perdido. Pode amar.

VIRGEM-  A partir de hoje tudo tende a melhorar sensivelmente para você. A personalidade 
ira elevar-se bastante, suas condições sociais se exaltarão e a saúde também. Contudo, evite 
abusos e precipitações.

LIBRA -Bom para novos empreendimentos e aos negócios ao mesmo tempo. 
Habilidade literária e mente fértil, penetrante e influente. Viagem e amor favorecidos.

 ESCORPIÃO -Muita coisa melhorará consideravelmente no que diz respeito às 
finanças. Contudo, não deverá descuidar-se da saúde, evitando a precipitação nos 
negócios. Fluxo neutro para o romance e o amor.

 SAGITÁRIO - Fase propícia com oportunidades de aprimoramento pessoal, mental 
e espiritual. Evite assumir compromissos com desconhecidos. Bom para o amor e 
para cuidar da casa.

CAPRICÓRNIO - - Um pequeno obstáculo, desgosto ou atrito passageiro poderá 
surpreendê-lo nas primeiras horas de hoje. Esteja prevenido a fim de evitar qualquer 
complicação. Influência positiva para os estudos, associações e amizades.

PEIXES --Se você realizou um negócio ousado nos últimos dias, terá possibilidades 
de ouvir elogios e conquistar amigos influentes. Dia indicado para iniciar viagens 
longas. Cuidado com o amor e a paixão.

AQUÁRIO -Dia dos mais benéficos para tratar com o sexo oposto, padres, pastores, 
políticos e militares. Poderá, também, se for livre de compromissos, iniciar um ro-
mance. Melhora de saúde.

                                       PARA O DIA 24 DE OUTUBRO 2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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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

Guararema atinge marca de 70% dos moradores com imunização completa contra a Covid-19
Já são 20.341 pessoas que receberam as duas doses da vacina contra o coronavírus, além de outras 853 que foram imunizados em dose única

Guararema atingiu a marca de 
70% da população geral com 
a imunização completa contra 
a Covid-19 – primeira e segun-
da dose, ou dose única. Já são 
20.341 pessoas que receberam 
as duas doses da vacina contra 
o coronavírus, além de outras 
853 que foram imunizados em 
dose única. 
Ao todo, a Secretaria Munici-
pal de Saúde já aplicou 48.080 
doses da vacina, sendo 26.119 
primeira dose; 20.341 segunda 
dose; 767 terceira dose; e 853 
dose única.
Em Guararema, podem rece-
ber a primeira dose da vacina 
pessoas com mais de 12 anos. 
Já a segunda dose é destinada 
àqueles que já cumpririam o in-
tervalo da primeira: Coronavac, 
28 dias; Pfizer, 21 dias – aos 
maiores de 18 anos; AstraZe-
neca, 12 semanas. Vale ressaltar 
que o intervalo entre as doses da 
Pfizer foi reduzido novamente, 
sendo estabelecido, atualmente, 
em 21 dias para o público com 
mais de 18 anos. 
Já idosos com mais de 60 anos 
e profissionais da Saúde da rede 
pública que tomaram a segunda 
dose há 180 dias podem receber 
a dose de reforço (terceira dose).
“Esta é mais uma importante 
marca para a vacinação contra 
a Covid-19 em Guararema”, pon-
tua o prefeito Zé. “Atingir a marca 
de 7 a cada 10 guararemenses 
imunizados representa que a po-
pulação de Guararema entende 
a importância da vacina, buscou 
e está buscando se imunizar con-

tra a doença”, completa. 
Os dados sobre a vacinação em 
Guararema constam no Boletim 
Epidemiológico, divulgado de se-
gunda a sexta-feira nas redes 
sociais da Prefeitura de Guara-
rema. O balanço completo sobre 
a vacinação está disponível no 
site da Administração Municipal, 
no link Informações Coronavírus. 
A campanha de vacinação contra 
a Covid-19 teve início em 21 de 
janeiro em Guararema e, desde 
então, vem seguindo rigorosa-
mente os planos estadual e fe-
deral de imunização.
A Prefeitura de Guararema, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Saúde já realizou quinta edições 
do Dia D da vacinação que acele-
raram ainda mais o processo de 
imunização no município.
Antecipação segunda dose Pfi-
zer – 21 dias
A Prefeitura de Guararema anun-
ciou nesta terça-feira (19) que 
vai aderir à antecipação de 8 se-
manas para 21 dias o intervalo 
de aplicação da segunda dose 
da vacina da Pfizer em adultos 
(acima de 18 anos). O prazo está 
indicado na bula do imunizante 
e amplia a proteção dos já va-
cinados, além de aumentar a 
cobertura vacinal no município.
A medida começa a valer a partir 
desta quarta-feira (20) e a re-
lação completa com as novas 
datas está disponível no site da 
Prefeitura (guararema.sp.gov.
br) no link Cadastramento para 
Vacinação da Covid-19.
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SILENE  OLIVEIRA
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social 

O dia do casamento merece uma cerimônia que seja especial e emocionante. 
Conduzida pelo Padre Valdenilson Pedro (18/09), o enlace matrimonial de Artur 
e Andressa tocou profundamente no coração dos presentes. O momento dos 
votos, onde os noivos declararam o seu amor, tornou ainda mais comovente a 
cerimônia. Desejamos ao casal que o Senhor esteja para sempre entre eles, 
abençoando essa união e fortalecendo a família. Que os frutos deste enlace 
sejam igualmente abençoados para as futuras gerações. Felicidades !

Guilhermina, mãe do noivo, não conteve a emoção ao contemplar a felicidade do filho.
A noiva (produzida por TAMY’ STÚDIO HAIR)  estava linda e radiante,  e foi condu-
zida ao altar por sua querida mãe Araminta, que também estava muito emocionada.
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

Após a cerimônia, os padrinhos  recepcionaram os noivos em grande estilo. Sob os olhares atentos dos convidados, os noivos se abraçaram e dançaram ao 
som da música preferida.

A noiva prestou uma linda homenagem, fixando em seu buquê um relicário com 
a foto do seu amado e saudoso pai Lauro  de Souza Melo (in memorian).

Os noivos aproveitaram o lindo cenário do Mirante do Gerbásio para registrar o 
inesquecível momento.
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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

Iniciativa visa estimular e valorizar pequenas ações e atitudes cotidianas que certamente fazem a diferença para um mundo mais sustentável

Guararema: Educação entrega prêmio do concurso 
interno: “Sustentabilidade: Um desafio diário!”

A Escola da Natureza Francisca 
Lerario realizou, em outubro, a 
entrega do prêmio do concurso 
Sustentabilidade: Um desafio di-
ário, idealizado a partir a partir 
de uma das temáticas desenvol-

vidas durante a VIII Jornada da 
Educação.
Foram convidados a participar os 
profissionais da Rede Municipal 
de Ensino indicados como públi-
co-alvo do Workshop “Sustenta-

bilidade: Um desafio diário”, pro-
movido pela Secretaria Municipal 
de Educação em parceria com a 
Secretaria de Meio Ambiente.
A pauta principal do encontro, o 
descarte adequado dos resíduos 

sólidos produzidos e as ações 
diárias que podem minimizar o 
impacto de uma vida moderna no 
meio ambiente, abriu uma janela 
de oportunidade para o compar-
tilhamento de ideias e experiên-
cias por meio de vídeos caseiros 
gravados pelos colaboradores.
Neste sentido, a promoção do 
concurso de vídeos de 1 minu-
to: “Sustentabilidade: um desafio 
diário” visou estimular e valorizar 
pequenas ações e atitudes co-
tidianas que certamente fazem 
grande diferença para um mundo 
mais sustentável. O mesmo está 
em consonância com o Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável 
da ONU número 12: assegurar 
padrões de produção e de con-
sumo sustentáveis.
O prêmio, uma bicicleta aro 
26, doada pela empresa par-
ceira “Irmão Marques” e cuja 
montagem foi checada pela 
bicicletaria “Marques Bike”, foi 
entregue à vencedora Mayra 
Sivieri Possebom, analista de 
saúde (fisioterapeuta) da Esco-
la de Educação Complementar 
Adibe Sayar Daher, que mostrou 
em seu vídeo que é possível, a 
partir de materiais recicláveis, 
construir ferramentas eficazes 
para o desenvolvimento de ha-
bilidades motoras.

Cultura divulga projetos selecionados para o programa de incentivo Mostra Virtual Arte Viva
Lista com os nomes dos participantes habilitados está disponível no site da administração municipal
A Secretaria Municipal de 
Cultura, Esportes e Lazer de 
Guararema divulgou a relação 
de projetos habilitados, inabi-
litados e desclassificados par-
ticipantes do Programa Mos-
tra Virtual Arte Viva. A relação 
com o número dos projetos, 
bem como seus idealizado-
res, está disponível no site da 
administração municipal, no 
link: http://www.guararema.
sp.gov.br/1175/mostra+virtu-
al+arte+viva/.  
Para incentivar o desenvol-
vimento cultural e artístico e 
minimizar os impactos cau-
sados aos trabalhadores do 
setor cultural gerados pela 
pandemia da Covid-19, a Se-
cretaria de Cultura Esportes e 
Lazer de Guararema lançou 
em agosto o programa Mostra 
Virtual Arte Viva.
Por meio do programa, a 
Administração Municipal 
destinará o montante de até 
R$ 250 mil como prêmio aos 
artistas e pessoas envolvidas 

com a Cultura de Guararema, 
mediante a apresentação de 
projetos culturais nas mais 
variadas categorias.
Serão três categorias de 
premiação pelos projetos 
apresentados: três parcelas 
de R$ 600 (para aqueles que 
comprovarem mais de cinco 
anos de atividades nas áreas 
de Arte e Cultura); três parce-
las de R$ 400 (para aqueles 
que comprovarem entre 12 
meses a cinco anos de ati-
vidades nas áreas de Arte e 
Cultura); e três parcelas de 
R$1,2 mil (para mulheres de 
família monoparental que es-
tão apresentando um projeto 
ou participem de algum).
Mostra Virtual Arte Viva
Puderam ser inscritos pro-
jetos nas áreas de música, 
artes cênicas ou circo, lite-
ratura, artes plásticas, dan-
ça, audiovisual e fotografia 
e manifestações populares 
(Folclore, Patrimônio Histórico 
e Cultural e afins). 

foto: Divulgação

foto: Vitoria Mikaelli
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Segunda 25/10 
Maurílio se prepara para 

surpreender José Alfredo. 
Maria Marta decide visitar 
Silviano. Xana ouve Antô-
nio dizer para Naná que se 
atrasará para o encontro 
com a diretora da casa de 
acolhimento. Danielle dis-
cute com José Pedro. Maria 
Clara acerta com Cláudio os 
preparativos para sua festa 
de casamento. Téo afirma 
a Érika que publicará todo 
o conteúdo da entrevista de 
Silviano. Elivaldo e Tuane 
criticam Cristina por aceitar 
ser a madrinha de casamento 
de Maria Clara. Xana finge 
ser Antônio para a diretora da 
casa de acolhimento. Severo 
confirma a Magnólia que eles 
estão falidos. Magnólia não 
consegue pedir dinheiro para 
Maria Ísis. Maurílio observa 

José Alfredo ao lado um 
acompanhante misterioso. 
Cristina vê Maurílio apontar 
sua arma para José Alfredo.

 

Terça 26/10
Maurílio acusa Marcão 

de ser seu cúmplice. José 
Alfredo orienta Maria Marta a 
dar continuidade a seu plano. 
Danielle tenta abrir o cofre 
de Maurílio. Pereira avisa ao 
delegado Tadeu que Marcão 
é cúmplice de Maurílio. Maria 
Marta procura Bruna. Marcão 
é preso. Bruna ajuda José 
Alfredo a abrir o cofre de 
Maurílio. Téo pensa em pu-
blicar a entrevista de Érika 
sobre Salvador. Salvador 
comemora a venda de seus 
quadros. Carmem entrega a 
Jonas o cheque de Orville. 
Maurílio revela para Da-
nielle a senha de seu cofre. 
José Alfredo abre o cofre de 
Maurílio. Etevaldo diz a Xana 
que Míriam que ver seu ca-
samento com Naná. Antônio 
se aconselha com Vicente. 
José Alfredo avisa a Maria 
Marta que Maria Ísis dormirá 
com ele na mansão. Silviano 
procura Merival. Cristina con-
ta para Elivaldo que Marcão 
era informante de Maurílio. 

Carmem ateia fogo à loja de 
Jonas, mas acaba presa en-
tre as chamas. Silviano fala 
com Maurílio na delegacia.

 

Quarta 27/10
Silviano pensa em pedir 

para Merival libertar Marcão. 
Carmem tenta falar com 
Orville. Danielle vai para 
a delegacia e Bruna conta 
para Maria Marta. Merival 
pergunta se Silviano é Fabrí-
cio Melgaço. Danielle avisa a 
Maurílio que seu cofre estava 
vazio. Maria Ísis se recusa 
a aceitar a decisão de José 
Alfredo. Maria Marta decide 
ir para Petrópolis. Magnólia 
e Severo esperam Noely 
chegar em casa. Enrico pede 
para cozinhar com Vicente. 
Orville ouve o recado de 
Carmem e se desespera. 
José Alfredo pensa na prisão 
de Maurílio. Marcão decide 
contar o que fez a mando de 
Maurílio. Xana é irônico com 
Maria Clara. Ismael manda 
Lorraine devolver o presente 
que ganhou de Silviano. 
Orville constata a morte de 
Carmem, e Helena acalma 
Salvador. Lorraine vê José 
Pedro deixar o prédio de 
Silviano.

 
Quinta 28/10
Maurílio conversa com 

um carcereiro. Xana conver-
sa com Cristina sobre Maria 
Clara. Amanda e José Pedro 
discutem. Magnólia repreen-
de Severo. Orville e Helena 
desconfiam da viagem re-
pentina de Jonas. Enrico e 
Cláudio se despedem. Maria 
Clara liga para Enrico. Maria 
Marta se prepara para viajar 
para Petrópolis. Lorraine lê 
um bilhete misterioso que 
está na casa de Silviano. Ma-
ria Ísis aceita dormir na casa 
de José Alfredo. Lorraine vai 
até a joalheria Império com 
Ismael. Danielle liga para 
Érika. Silviano conversa 
com Merival sobre a prisão 
de Maurílio. Maria Marta e 
Brigel chegam a Petrópolis. 
Maria Clara mostra a José 
Pedro e João Lucas os de-
senhos da sua nova cole-
ção. José Alfredo questiona 
José Pedro. José Alfredo se 
encontra com Maria Marta 
e eles descobrem quem 
comprou a mansão de Petró-
polis. José Alfredo desconfia 
do fato da piscina da casa 
estar coberta.

 

Sexta 29/10
José Alfredo e Maria Mar-

ta ficam extasiados com o 
que encontram na piscina. 
Maria Clara acerta os deta-
lhes de seu vestido de casa-
mento. Maria Clara e João 
Lucas questionam Cristina 
sobre o paradeiro de José 
Alfredo. José Alfredo liga 
para Antoninho. Maurílio faz 
uma ligação misteriosa. Vi-
cente faz a prova do fraque. 
Maria Clara diz para Maria 
Ísis que José Alfredo está 
em Petrópolis com Maria 
Marta. Du conversa com 
Maria Ísis. Magnólia pensa 
em vender o apartamento. 
Robertão fica feliz com a 
notícia que recebeu de Téo 
e Érika. José Alfredo e Josué 
saem de Petrópolis e viajam 
para outra cidade. Silviano 
vai até a joalheria Império. 
Xana procura por Cristina na 
joalheria. Silviano faz um pe-
dido a Maria Marta. Silviano 
faz uma ligação misteriosa e 
viaja para Petrópolis. Salva-
dor pinta um quadro do rosto 
de Orville. Cláudio conversa 
com Leonardo.

 

Sabado 30/10
José Alfredo chega à 

Globo -19h15 
Segunda 

Resumos dos capítulos das novelas de 25 a 30/10
casa de Jesuína e tenta 
convencê-la a conversar 
com ele. Maria Marta provo-
ca Maria Ísis. Aécio e Daniel 
resolvem voltar para o sítio. 
Silviano chega à mansão 
de Petrópolis. José Pedro 
ouve Maria Marta contando 
para Maria Ísis que o José 
Alfredo viajou para buscar 
informações sobre Fabrício 
Melgaço. Os filhos de José 
Alfredo demonstram preo-
cupação com a sua viagem 
repentina. Silviano se assus-
ta com o que vê na mansão. 
José Alfredo e Jesuína se 
enfrentam. Silviano enfrenta 
Daniel e Aécio. Bruna liga 
para Maria Marta. Maria 
Marta conversa com Merival 
sobre a prisão de Maurílio. 
Danielle se encontra com 
Merival. Maria Clara acerta 
os detalhes do casamento. 
Xana e Naná conversam 
sobre Vicente. Tuane dá 
conselhos para Cristina. 
Vicente pensa em Cristina. 
Amanda e José Pedro pen-
sam em se casar. Maria Ísis 
se irrita com José Alfredo. 
Maurílio recebe o alvará de 
soltura. José Alfredo e Josué 
invadem a casa de Silviano.

globo- 18H20
Segunda 25/10
 
Zayla comemora sua 

descoberta, e Madame 
Lambert se preocupa. Eu-
doro diz que sentiu sauda-
des de Dolores. Isabel es-
colhe se casar com Gastão, 
e Teresa culpa Luísa. Cân-
dida conforta Guebo. Mauá 
parabeniza o trabalho de 
Samuel. Pilar estranha 
a tosse de Eudoro. Lota 
acredita que Batista tenha 
morrido, e Nélio se irrita 
com as atitudes da mãe. 
Quinzinho ajuda Batista 
e Lupita. Isabel anuncia 
sua decisão por Gastão, e 
Augusto se recusa a casar 

com Leopoldina. Leopol-
dina sofre pela rejeição 
de Augusto e implora que 
Luísa a ajude. Samuel e 
Pilar combinam seu casa-
mento. Zayla afirma a Pilar 
que entregará Samuel a 
Tonico, caso a médica não 
se afaste dele. 

   
Terça 26/10

Zayla ameaça Samuel 
para Pilar. Cândida des-
confia de Zayla. Dolores 
conforta Nélio pela suposta 
morte de seu pai, e Eudoro 
nota o carinho do rapaz por 
sua filha. Pilar se esconde 
de Samuel. Pedro conversa 
com Teresa sobre o casa-
mento de Isabel. Teresa 
confronta Isabel sobre sua 
relação com Luísa. Pilar 
desabafa sobre as amea-
ças de Zayla com a Madre. 
Augusto tenta se explicar 
para Leopoldina. Gastão 
beija Isabel. Tonico provo-

ca Samuel ao falar sobre 
Zayla. Lota decide fazer 
um velório simbólico para 
Batista. Teresa expulsa 
Luísa da Quinta.

 
Quarta 27/10

Teresa afirma que Luísa 
não poderá mais entrar em 
sua casa, e Pedro, Isabel e 
Leopoldina ficam atônitos. 
Samuel exige que Zayla se 
afaste de Tonico. A Madre 
questiona Pilar sobre as 
verdadeiras intenções de 
Zayla. Dumas desconfia 
que Teresa tenha um mo-
tivo secreto para expulsar 
Luísa da Quinta. Isabel 
diz à Leopoldina que, se 
Augusto lhe amar verda-
deiramente, enfrentará sua 
família para ficar com a 
irmã. Zayla pressiona Pilar. 
Eudoro gosta de ver que 
Dolores aprendeu a ler. Lu-
ísa afirma que conseguirá 
unir Augusto a Leopoldina. 

Pilar garante a Samuel que 
não pode se casar com ele.

 
Quinta 28/10
Pilar inventa uma men-

tira, e Samuel a confronta. 
Cândida não acredita que 
Zayla tenha perdoado Sa-
muel e Pilar. Pedro pede 
perdão a Teresa. Samuel 
conversa com Guebo e 
afirma que descobrirá o 
que Pilar está escondendo. 
Isabel pede que Teresa 
reconsidere suas atitudes. 
Eudoro repreende o com-
portamento de Tonico com 
Dolores. Tonico vê quando 
Eudoro cospe sangue após 
uma crise de tosse. Vitória 
acredita ver o fantasma 
de Batista. Augusto e Le-
opoldina se reaproximam. 
Lupita impede Vitória de 
reconhecer Quinzinho em 
seu disfarce. Teresa pede 
que Luísa reassuma suas 
funções. O bando de Gue-
bo invade a Câmara, e To-

nico atira contra ele. Guebo 
se revela para Isabel. 

 
Sexta 29/10

Isabel protege Guebo. 
Samuel insiste que Pilar 
lhe conte a verdade. Zayla 
chantageia Pilar e exige 
que ela arrume um namora-
do para afastar Samuel. Te-
resa conversa com Luísa. 
Cândida confronta Zayla. 
Mauá aconselha Samuel 
a pressionar Pilar. Eudoro 
confessa a Dolores que 
não se perdoará por tê-la 
feito se casar com Tonico. 
Samuel procura Pilar e re-
age ao vê-la conversando 
com Diego. Pedro pede 
perdão a Luísa. Quinzinho 
vence as apostas sobre 
o casamento de Isabel. 
Augusto beija Leopoldina. 
Nélio conta a Pilar sobre a 
doença de Eudoro. Pedro 
comenta com Teresa sua 
preocupação com a rea-

ção de Solano Lopez ao 
casamento de Isabel. Nino 
revela a Tonico que Solano 
visitou Pedro.

 
Sábado 30/10
Tonico usa as informa-

ções de Nino para armar 
contra Pedro. Pilar pede 
que Nélio a ajude a ver 
Eudoro. Pedro e Isabel 
conversam sobre o bando 
de Guebo. Teresa e Luísa 
se unem para aproximar 
Augusto de Leopoldina. 
Tonico ameaça Zayla. Pe-
dro desabafa com Caxias 
sobre seu amor por Luísa 
e Teresa. Pilar vai ao en-
contro de Eudoro, que pede 
perdão à filha. Samuel 
e Augusto compartilham 
suas dores de amor. Do-
lores agradece o carinho 
de Nélio. Zayla tenta beijar 
Samuel, e Guebo vê. Au-
gusto pede Leopoldina em 
casamento.

Produção : TV Globo

Segunda 25/10
Arlete diz a Pedrinho 
que acredita ter sofrido 
um atentado a mando de 
Athaíde. Pedrinho vai à 
casa de Athaíde e o acu-
sa de ter tentado atropelar 
Arlete. Malagueta confessa 
a Júlio, Agnaldo e Sandra 
Helena que Timóteo era 
seu pai. Antônia e Domêni-
co se surpreendem quando 
Siqueira afirma que Timó-

teo é o quarto ladrão do 
hotel. Eric repreende Sa-
bine por ter levado Bebeth 
a Genebra sem consultá-
-lo. Antônia avisa a Arlete 
que o julgamento de Júlio 
acontecerá em breve. Lí-
gia paga um homem por 
ter feito o que ela lhe pediu: 
atropelar Arlete. 
Terça 26/10

Eric comenta com Maria 
Pia que teme perder o 
amor de Bebeth. Bebeth e 
Maria Pia se encontram na 
empresa e se enfrentam. 
Nelito percebe um clima 
entre Cíntia e Lourenço. 
Bebeth pede a Sabine 
que demita Maria Pia e 
lhe ensine sobre os negó-
cios. Douglas não aceita o 

pedido de demissão de Tâ-
nia. Antônia procura Lígia 
querendo saber o motivo 
que a levou a ter uma crise 
nervosa quando soube que 
Mirella havia morrido. 
Quarta 27/10

Lígia não gosta de saber 
que Antônia sabe sobre 
sua internação. Cíntia e 
Nelito conversam e deci-
dem continuar sendo ape-
nas amigos. Sabine visita 
Malagueta de surpresa, 
obrigando Maria Pia a se 
esconder da empresária. 
Sabine observa um anel de 
brilhantes na sala de Ma-
lagueta e se enfurece ao 
descobrir que é de Maria 
Pia. Sabine demite Maria 
Pia, e diz que contará a 

Eric sobre o romance da 
executiva com Malagueta. 
Lourenço avisa a Eric que 
foram encontradas fotos 
que comprometem Maria 
Pia. 
Quinta 28/10

Eric fica chocado ao cons-
tatar que Maria Pia o traiu. 
Antônia diz a Júlio que vol-
taria a confiar nele caso 
revelasse a identidade do 
quarto ladrão. Luiza vai 
com Lourenço ao encontro 
de uma prima de Malague-
ta e descobre que Timó-
teo é pai do vilão. Júlio, 
Sandra Helena e Agnaldo 
vão à delegacia denunciar 
Malagueta. Maria Pia fica 
surpresa ao ver que o ter-
ceiro convidado do jantar 

com Eric é Malagueta. 
Sexta 29/10
Eric mostra a foto para 
Maria Pia, comprovando 
que Malagueta é o quarto 
ladrão do hotel e que ela é 
cúmplice do bandido. Luiza 
conta a Antônia que Timó-
teo era pai de Malagueta. 
Os policiais dão ordem de 
prisão a Malagueta, que se 
atira da janela tentando fu-
gir. Malagueta se esconde 
em um alçapão, mas acaba 
preso. Pedrinho fica saben-
do por Luiza sobre o quarto 
ladrão. Sabine fica horrori-
zada ao saber da prisão de 
Malagueta. Eric pressiona 
Maria Pia a confessar que 
nunca foi ameaçada por 
Malagueta e que não o de-
nunciou porque não quis. 

Sabado 30/10
Maria Pia confessa a Eric 
que não entregou Malague-
ta em interesse próprio, e 
ele fica horrorizado ao sa-
ber do plano da moça para 
conquistá-lo. Sabine diz a 
Malagueta que quer vê-lo 
apodrecer na prisão. Júlio 
procura Antônia para dizer 
que deu a prova de seu 
amor por ela entregando 
Malagueta e pede perdão 
à policial. Antônia explica 
a Júlio que, para ficar com 
ele, terá que abrir mão da 
sua carreira. Nina conta 
a Athaíde que Maria Pia 
visitou Malagueta na pri-
são. Mariazinha Pires de 
Saboya deixa escapar que 
Sabine adotou Dom de for-
ma ilegal. 
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Conscientização: Guararema inicia campanha
sobre risco de contaminação por carrapatos
Moradores de regiões próximas a rios e cursos d’água começaram a ser orientados sobre as doenças transmitidas por carrapatos

A Prefeitura de Guararema, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Saúde junto à Diretoria de Meio 
Ambiente, deu início nesta sema-
na à ações de conscientização 
sobre o risco de contaminação 
por carrapatos.
Moradores de regiões próximas 
a rios e cursos d’água come-
çaram a ser orientados sobre 
as doenças que os carrapatos 
podem transmitir, às medidas 
necessárias de prevenção e a 
importância em não ter contato 
com animais silvestres, como as 
capivaras, que ocasionalmente, 
servem como hospedeiros de 
carrapatos transmissores de 
doenças.
A Secretaria Municipal de Saú-
de está comunicando presen-
cialmente, via redes sociais, 
folders e instalando placas de 

sinalização nos pontos turísti-
cos, para informar a população 
de Guararema sobre as medidas 
necessárias para evitar que ca-
pivaras não tenham contato com 
as pessoas e animais domésti-
cos, como os cães.
“Estamos dando início a esta 
ação para que a população tenha 
ciência das doenças que podem 
ser transmitidas por carrapatos, 
cuidados preventivos e as me-
didas que devem ser tomadas 
se tiverem contato”, explica a 
secretária municipal de Saúde, 
Adriana Martins. “Começamos 
com a comunicação de pessoas 
que moram perto a rios e cursos 
d’água e vamos expandir a ação 
para locais de grande incidência 
de capivaras”, completa.
Recomendações
Dentre as recomendações emi-

tidas pela Prefeitura de Guara-
rema para a população, desta-
cam-se: Evite que as capivaras 
tenham acesso ao seu quintal.
- Lembre-se que qualquer bar-
reira deve ser construída de 

forma reforçada para que esses 
animais tenham dificuldade de 
passagem. -Cercas de arame, 
tela fina, de metal ou de tecido 
não são suficientes para conter 
as capivaras.

- Cuidado com a contaminação 
de animais de estimação (cães 
e gatos).
- Ao visitar pontos turísticos do 
município, os frequentadores 
devem usar as trilhas ou cami-

nhos existentes, andar sempre 
calçados e evitar sentar ou deitar 
no gramado, próximo à folhas 
secas.
-Nunca maltrate as capivaras ou 
qualquer animal silvestre.

Professora de Guararema é vencedora em premiação 
nacional com projeto voltado à temática socioemocional
Educadora Suéller Costa se destacou na categoria “Medidas para mitigar as questões emocionais entre alunos e professores”

Com um projeto desenvolvi-
do com as turmas do 1º ao 
5º ano da Escola Municipal 
Presidente Getúlio Vargas, 
a professora Suéller Costa 
venceu o Prêmio CpE na Sala 
de Aula, realizado pela Rede 
Nacional de Ciência para a 
Educação.

O projeto “It’s Okay to Feel 
your Feelings”, que significa 
“Tudo Bem Sentir os Seus 
sentimentos”, foi pensado 
visando os aspectos socio-
emocionais dos alunos após 
o isolamento social por conta 
da Covid-19.
A educadora se destacou na 

categoria “Medidas para Miti-
gar as Questões Emocionais 
entre Alunos e Professores”, 
que procurou elencar propos-
tas realizadas em todo o Bra-
sil para acolher a comunidade 
no novo ano escolar ainda no 
momento pandêmico. Segun-
do a organização, a equipe 

recebeu mais de 200 relatos, 
e coube à Comissão Julgado-
ra a escolha dos vencedores.
O projeto se destacou por 
mostrar a atenção, e, ao 
mesmo tempo, preocupação 
em como receber os alunos 
após um ano de isolamento 
social. Após conhecer as tur-

mas, a professora começou a 
desenvolver a proposta com 
o objetivo de ouvir as crian-
ças, para saber como elas 
estavam e o que passaram 
ao longo da quarentena. Por 
lecionar língua inglesa, explo-
rou os sentimentos no idioma 
estrangeiro, e, ao contextuali-
zá-los com o período pandê-
mico, atingiu sua missão: a 
aproximação dos alunos, por 
meio da escuta ativa, e, em 
especial, a afetividade e so-
lidariedade a todos, em vista 
do que vivenciaram junto às 
suas famílias em um período 
tão delicado.
Segundo a professora Suél-
ler, os relatos construíram um 
precioso enredo, envolven-
do histórias tristes e felizes. 
“Em alguns momentos, tive de 
conter a emoção, e os alunos, 
a comoção. Isso porque ou-
vimos relatos fortes, como a 
perda de entes queridos. Para 
se ter uma ideia, entre dez 
crianças, cerca de oito viven-
ciaram o luto. Por outro lado, 
houve registros alegres, como 
a oportunidade de ficarem 
mais tempo com os pais, pois 

a maioria trabalha o dia todo, 
e o período junto aos filhos é 
sempre curto. Então, para as 
crianças, esta convivência foi 
significativa”, destaca. 
Os alunos foram desafiados 
a transformar os textos orais 
para os escritos e ilustrativos. 
A linguagem dos quadrinhos 
foi a escolhida para o tra-
balho, pois as crianças são 
familiarizadas com o estilo. 
Após explicar as característi-
cas desse gênero, elas trans-
creveram suas experiências 
pelos balões e desenhos. 
Todos fizeram as produções 
em duas versões, na língua 
portuguesa e, em seguida, 
inglesa. 
Toda esta experiência resul-
tou na revistinha intitulada “It’s 
Okay To Feel Your Feelings”, 
que reuniu mais de cem his-
tórias reais. 
“Esta foi uma atividade com a 
qual eu pude entrar na casa 
de cada um e conhecer um 
pouquinho o que eles viven-
ciaram em um período tão 
dedicado”, completa a pro-
fessora Suéller.
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ELEIÇÕES 2022
Bolsonaro intensifica negociações para se filiar ao PL de Valdemar Costa Neto
Flávio Bolsonaro diz que a chance do atual mandatário na legenda é ‘animadora’.
Fonte: Agência O Globo
À procura de um partido há qua-
se dois anos, o presidente Jair 
Bolsonaro intensificou as nego-
ciações com o PL, um dos pilares 
do centrão, presidido pelo ex-
-deputado Valdemar Costa Neto. 
O próprio titular do Palácio do 
Planalto já tratou sobre seu pos-
sível ingresso na legenda com o 
cacique da sigla.
Parte da cúpula do PL discutiu 
o assunto durante um jantar, na 
última quarta-feira, no aparta-
mento do senador Wellington 
Fagundes (PL-MT), com a de-
putada Bia Kicis (DF), nome de 
confiança do Palácio do Planalto. 
Além dela e do anfitrião, estavam 
presentes Valdemar Costa Neto 
— condenado no mensalão, ele 
depois foi beneficiado com um in-
dulto —, a ministra da Secretaria 
de Governo, Flávia Arruda (DF), 
os senadores Jorginho Mello 
(SC) e Carlos Portinho (RJ), as-

sim como o vice-presidente da 
Câmara, Marcelo Ramos (AM).
Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) 
confirma as conversas, mas 
deixa claro que seu pai conti-
nua dialogando com o PP, outra 
legenda do centrão, comandada 
pelo ministro da Casa Civil, Ciro 
Nogueira. O senador diz que a 
chance da ida de Bolsonaro é 
“animadora”.
Para ingressar no PL, o presi-
dente Bolsonaro exige algumas 
condições que podem inviabilizar 
o entendimento. Uma delas seria 
levar consigo para o partido boa 
parte de seus aliados.  Bolsonaro 
também estaria exigindo prefe-
rência para escolher os candi-
datos ao Senado e ao governo  
em estados-chave, como são os 
casos de São Paulo  e Rio de 
Janeiro.  Para Valdemar, segun-
do alguns aliados, o ingresso de 
Bolsonaro  seria a oportunida-
de de fazer seu partido ganhar 

musculatura no Congresso , 
independente do resultado da 
disputa pela presidência. Para 
isso, estaria fazendo um cálculo: 
se a legenda eleger 45 deputa-
dos, o próximo presidente, seja 
ele quem for, terá de se sentar 
com o PL para negociar.
As exigências de Bolsonaro, 
no entanto, tiram de Valdemar 
o poder de negociação e es-
colha de candidatos em locais 
importantes. Em São Paulo, por 
exemplo, o PL já havia acertado 
uma aliança com o vice-gover-
nador Rodrigo Garcia (PSDB), 
apoiado pelo governador João 
Doria (PSDB), um dos maiores 
inimigos  políticos do titular do 
Palácio do Planalto. Ainda não há 
solução definida para a questão.
Há ainda alguns  impasses à vis-
ta pelo histórico de Costa Neto 
ser um ex-aliado de Lula.
Para entrar no PL, Bolsonaro terá 
de recuar em alguns pontos de 

seus planos para se ajustar ao 
partido de Costa Neto, o que 
não é nada fácil. A principal 
exigência seria a de assumir o 

controle nacional do partido. O 
presidente, no entanto, já sina-
lizou para Valdemar  que abriria 
mão do plano de comandar a 

sigla. Caso contrário,seria pra-
ticamente impossível o cacique 
aceitar o ingresso do presidente 
da República.

Projeto de Lei da Vereadora Vanessa Martins promove a conscientização sobre o Autismo
Projeto de Lei que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo foi aprovado, por unanimidade de votos, na última Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guararema.

O Projeto de Lei nº 39/2021, 
de autoria da Vereadora 
Vanessa Martins, tem o 
propósito de conscientizar 
a sociedade sobre o Trans-
torno do Espectro Autista 
(TEA). O TEA é um dis-
túrbio do neurodesenvol-
vimento caracterizado por 
dificuldades de interação 
social, deficiências verbais 
e físicas e padrões restritos 
e repetitivos de comporta-

mento que costuma se de-
senvolver na infância.
A Semana Municipal de 
Conscientização sobre o 
Autismo deverá ser come-
morada, anualmente, na 
primeira semana do mês 
de abril pois é no dia 02 
desse mês que celebra-se 
o Dia Mundial de Conscien-
tização do Autismo. A data 
foi instituída pela Organi-
zação das Nações Unidas 

(ONU) e é comemorada em 
todo mundo desde 2008. 
No Brasil, a data foi oficia-
lizada pela Lei Federal nº 
13.652/2018.
O objetivo da Semana Mu-
nicipal de Conscientização 
do Autismo é informar, 
orientar e conscientizar a 
população sobre a síndro-
me do Autismo, a importân-
cia do diagnóstico precoce, 
as formas de tratamento, 

os serviços de apoio à fa-
mília e respeito ao cidadão 
autista.
“As pessoas com Trans-
torno do Espectro Autista 
devem ter garantidos os di-
reitos à autodeterminação, 
à independência, à autono-
mia, bem como ao acesso 
à educação e ao mercado 
de trabalho.”, diz a Verea-
dora Vanessa Martins.

Vereadora Vanessa Martins

De cada 10 guararemenses 9 já receberam ao menos uma dose da vacina contra Covid-19
26.293 pessoas já foram imunizadas, segundo a plataforma VaciVida
 

Guararema chegou a 90% 
da população geral vaci-
nada com pelo menos uma 
dose  contra a Covid-19. São 
26.293 pessoas imunizadas 
com a primeira dose ou dose 
única, segundo a plataforma 
VaciVida, do Governo do Es-
tado de São Paulo. A marca 
foi atingida nesta quinta-fei-
ra (21/10), quando a campa-
nha de vacinação completou 
9 meses na cidade. 
Ainda nesta semana, o mu-

nicípio atingiu a marca de 
70% da população geral – de 
todas as idades – com o es-
quema vacinal completo - as 
duas doses dos imunizantes, 
ou com a dose única. 
“9 a cada 10 guararemenses 
já receberam ao menos uma 
dose da vacina. Estamos 
contentes em atingir essa 
marca e estamos perceben-
do há semanas uma redução 
dos indicadores por conta da 
vacinação”, pontua o prefeito 

Zé. “Isso não muda em nada 
o fato de termos que continu-
ar nos esforçando para pre-
venir o contágio da doença, 
com o distanciamento social, 
uso de máscaras dentre ou-
tras medidas”, completa. 
Em Guararema, podem re-
ceber a primeira dose da 
vacina pessoas com mais 
de 12 anos. Já a segunda 

dose é destinada àqueles 
que já cumpririam o intervalo 
da primeira: Coronavac, 28 
dias; Pfizer, 21 dias – aos 
maiores de 18 anos; Astra-
Zeneca, 12 semanas. Vale 
ressaltar que o intervalo 
entre as doses da Pfizer foi 
reduzido novamente, sendo 
estabelecido, atualmente, 
em 21 dias para o público 
com mais de 18 anos.
Idosos com mais de 60 anos 

e profissionais da Saúde da 
rede pública que tomaram a 
segunda dose há 180 dias 
podem receber a dose de 
reforço (terceira dose).

O balanço completo sobre a 
vacinação está disponível no 
site da Administração Muni-
cipal, no link “Informações 
Coronavírus”
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Aponte a 
câmera do
celular e 
abra sua
conta.

Escolha o Sicredi, 
onde o dinheiro rende um mundo melhor.

Existe alternativa.

Existe o consumo consciente.
Existe o desenvolvimento sustentável.
Existe a cooperação.

SAC - 0800 724 7220     Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.

O Sicredi é a alternativa para você, 
sua empresa ou seu agronegócio. 
Aliamos as suas necessidades 
financeiras com a economia local, 
a educação e o desenvolvimento 
das regiões em que atuamos. 
É com esses valores que queremos 
construir uma sociedade mais 
próspera. Que valores tem o seu 
dinheiro?

(11) 4693-1085
R. Francisco Freire, 25, Guararema/SP


