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Guararema recebe equipamentos
da Defesa Civil do governo do Estado

Outros setes municípios também receberam os itens em evento realizado no Mirante Prefeito Gerbásio Marcelino
A Prefeitura de Guararema
e de outros sete municípios
da região receberam na
manhã desta quinta-feira
(02) os veículos pick-up e
outros equipamentos do
governo do Estado, por
meio da Secretaria de Estado da Casa Militar.
Os equipamentos entregues para cada cidade
tinham valor aproximado
de R$100 mil e contavam
com um veículo pick-up,
motosserras, capacetes,
holofotes, tripés para holofotes, geradores elétricos
e, no caso de Guararema,
duas balsas inflável. O
encaminhamento destes
equipamentos foi pensado
de acordo com a necessidade, características e a
atuação da Defesa Civil no
município.
A cerimônia de entrega

ocorreu no Mirante Prefeito Gerbásio Marcelino,
em Guararema e contou
com a presença de representantes dos municípios
contemplados: Jacareí,
Lagoinha, Natividade da
Serra, Queluz, Roseira,
Salesópolis e Santa Branca, do deputado estadual
André do Prado e do secretário chefe da Casa Militar
e coordenador estadual de
Proteção e Defesa Civil, o
coronel Alexandre Monclus
Romanek. Representantes
da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, vereadores, representantes da
Defesa Civil e secretários
dos municípios contemplados também fizeram parte
da cerimônia de entrega e
foram mencionados pelas
autoridades. Continua na
página 03

Guararema oficializa decisão de cancelamento do Carnaval 2022
Medida já havia sido discutida e aprovada em conjunto com a maioria dos municípios da região
Após reunião com representantes da Associação Comercial
de Guararema, a Prefeitura
confirmou o cancelamento do
Carnaval 2022 no município,
seguindo o posicionamento do
Comitê Administrativo Extraordinário Municipal Covid-19.
A medida já havia sido discutida e aprovada em conjunto
com a maioria dos municípios
do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto
Tietê (Condemat) e, após ouvir
o posicionamento dos blocos
de carnaval, a Administração
Municipal ratificou a decisão.

A medida tem caráter preventivo
com o objetivo de desestimular
potenciais eventos que possam
gerar aglomerações no município.
Na tarde dia 01/12, o prefeito
Zé esteve com o presidente
da Associação Comercial de
Guararema, Silvio Nunes, o
vice-presidente, Renato Condesso e do diretor de turismo
da entidade, Marcelo Mistroni,
para ratificar a decisão e ouvir o posicionamento destas
lideranças. Na mesma tarde,
Zé também se reuniu com o
presidente do Conde de Matutóia, um dos principais blo-

cos de Carnaval do município,
Everton Paglia.
Após as reuniões, o prefeito
afirmou que houve consenso
pela não realização do Carnaval em 2022 e que estão sendo
estudadas formas online para
realização de ações sobre o
tema.
“Não é uma decisão fácil de
ser tomada, pois sabemos que
o desejo de todos é voltarmos
à normalidade. Mesmo com o
bom andamento da vacinação
em Guararema a pandemia se
mostra ativa nos municípios da
região e faz com que fiquemos

em alerta”, explica o prefeito Zé.
Para que a normalidade citada
seja alcançada o quanto antes,
a vacinação contra a Covid-19
segue avançando em Guararema. De acordo com os dados
desta quarta-feira (01), o município já aplicou 54.485 doses de vacina, sendo 26.535
primeira dose, 24.246 de segunda dose, 853 doses únicas,
e 2.851 de terceira dose. Isso
representa que 90,8% da população tomou ao menos uma
dose ou dose única e 83,2%
já está com esquema vacinal
completo em Guararema.

foto: Vitoria Mikaelli

Momento da reunião com representantes da Associação
Comercial de Guararema,
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REPOSIÇÃO ELETROLÍTICA NOS TREINOS
José Marcos - Educador

É de conhecimento
geral de quem pratica
esportes seja qual for o
objetivo, da importância
da hidratação adequada e nutrição durante
treinos de média e longa duração. A média de
hidratação varia entre
150 a 300 ml a cada
15/20 minutos. Essa
margem existe porque
algumas coisas influenciam o ritmo da hidratação como o clima, a
intensidade do esforço
físico, umidade do ar,
tipo de atividade física
desenvolvida, composição física, pré hidratação, etc. Nessa época

do ano, com temperaturas subindo, alternância
de dias secos e úmidos,
é necessário aumentar
a atenção à hidratação
para não causar prejuízos à saúde, especialmente. É contraditório
treinar em busca de
mais saúde, melhora
da qualidade de vida,
performance, e por um
descuido, ao invés de
colher benefícios com a
atividade física ter o organismo e o bem estar
comprometidos. A má
hidratação pode causar
desde câimbras intensas que inviabilizam
muitas vezes a própria
prática esportiva, como
prejudicar diretamente a
homeostase (condição

de estabilidade da qual
o organismo necessita
para realizar suas funções adequadamente
mantendo o equilíbrio
do corpo) e o transporte
de energia. Em situação de desidratação
leve a frequência cardíaca sobe, a troca de
temperatura fica prejudicada, dores estomacais começam a marcar
presença e a absorção
de nutrientes fica mais
difícil. Basicamente a
água é essencial, mas
hoje há produtos que
podem auxiliar melhor
a hidratação como os
repositores eletrolíticos
e bebidas isotônicas.
É importante ter muito
cuidado com isotônicos

em pó que precisam ser
diluídos em água, pois
um erro para mais na
proporção pó x água
pode trazer problemas gástricos sérios,
com dores imediatas.
Existe como ponto de
partida, valores de referência para hidratação
e alimentação durante
um pedal, uma corrida,
uma trilha, ou até uma
maratona aquática, mas
é importante entender
que é apenas uma referência. Cada um deve
desenvolver o próprio

sistema ideal de hidratação e alimentação em
seus treinos, testando
em diferentes situações
(frio, calor, sol, chuva,
distância maior, intensidade menor, enfim)
substâncias que melhor se encaixem em
suas características.
Algumas pessoas podem se dar muito bem
com Gatorade, por
exemplo, e outras se
sentirem melhor com
água e cápsulas de sal.
Finalizando, em treinos
mais longos é comum a

primeira urina ser mais
concentrada imediatamente após o término
do esforço físico. A segunda já deve ser mais
clara. Caso haja demora em sentir vontade
de urinar logo após o
treino ou se a segunda
vez ainda estiver concentrada, pode ser um
sinal de desidratação
e providências devem
ser tomadas imediatamente, como também
anotadas para que no
próximo treino essa situação não ocorra.

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

Imunizados com a vacina da Janssen já estão recebendo dose adicional
Para este público não é necessário realizar cadastro, basta comparecer na Cevac com documentos
A Secretaria Municipal de Saúde
de Guararema iniciou, dês do
dia 30/11 a aplicação da dose
adicional de vacina contra Covid-19 para todas as pessoas
que receberam a dose única
do imunizante da Janssen. Em
Guararema, 853 pessoas foram
vacinadas com a vacina Janssen
e já podem completar o esquema
vacinal.
Para este público que irá receber a dose adicional não é
necessário realizar cadastro,
basta comparecer na Central
de Vacinação do Coronavírus
(Cevac), no bairro do Nogueira,
com a carteira de vacinação e
documento com foto, das 8 às
18 horas.
Importante destacar que os
imunizantes disponíveis na rede
pública de Saúde são seguros,
eficazes e podem ser utilizados
nesta estratégia vacinal. Assim,

foto: Vitoria Mikaelli

em Guararema o imunizante para
a dose de reforço será aquele
que estiver disponível no posto
de saúde: Pfizer, Coronavac e
até mesmo Astrazeneca.
“É fundamental que todas as 853
pessoas que tomaram a dose
única da Janssen retornem a
partir desta terça-feira à Cevac
para receber a dose adicional”,
destaca a secretária municipal
de Saúde, Adriana Martins. “Todos os imunizantes utilizados na
Campanha de Vacinação Contra
a Covid-19 são seguros e eficazes e vamos utilizar a vacina que
estiver disponível, conforme as
recomendações do governo Federal e Estadual”, completa.
A nova orientação do Plano Estadual de Imunização (PEI), que
vem sendo cumprido pela Secretaria Municipal de Saúde, segue
a diretriz do Programa Nacional
de Imunização (PNI).
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Prefeito de Guararema recebe equipamentos da Defesa Civil do governo do Estado
Outras setes Cidades da região também receberam os itens em evento realizado no Mirante Prefeito Gerbásio Marcelino
fotos: Vitoria Mikaelli

... Durante a cerimônia, o prefeito
de Guararema, Zé, fez questão
de reforçar o quão importante
os equipamentos serão, especialmente para as ações de prevenção e contenção de riscos
durante o período de chuvas que
se inicia.
“Sabemos que esses equipamentos serão fundamentais para
desempenharmos as ações em
bairros que têm potencial para
inundações ou incidentes causados pela chuva”, ressalta Zé.
“Esses itens só foram conquistados graças ao trabalho do nosso
governador João Doria, do nosso
vice-governador Rodrigo Garcia
e principalmente dos nossos deputados, Marcio Alvino e Andre
do Prado que incluíram nossos
municípios na lista de contemplados”, completa.
Já o deputado estadual André

do Prado ressaltou a dificuldade
em conseguir os recursos para
a compra destes equipamentos
e que este é o papel dos representantes estaduais dos municípios: conseguir benefícios para
as cidades.
“Fizemos uma consulta com os
municípios para que a gente
destinasse os equipamentos
certos para os municípios que
mais precisam deste tipo de aparato. Conseguimos distribuir os
equipamentos de forma justa,
de acordo com as necessidades
de cada cidade e com a certeza de que eles serão muito bem
utilizados nas ações da Defesa
Civil”, disse o deputado André
do Prado.
Por fim, o coronel Alexandre
Romanek reforçou a parceria
entre o governo do Estado e
os municípios. “O governo vem

prestando esse suporte às cidades de São Paulo e essa parceria
resulta sempre em benefícios à
população que é nosso objetivo
final”, disse.
Convênio celebrado em junho
Em junho, o governo do Estado
confirmou que a Defesa Civil de
Guararema seria contemplada
com cerca de R$ 100 mil em
equipamentos por meio de convênio celebrado junto ao governo
do Estado de São Paulo.
A atuação da Defesa Civil em
Guararema tem como principal
objetivo a redução de riscos e
de desastres. Dentre as ações
desempenhas pelo órgão em
Guararema, destacam-se as de
prevenção, mitigação, mobilização, articulação de sistemas de
alertas e de resposta em circunstâncias de desastres.
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CÂNCER - Esmero e capricho demasiados poderão resultar em perda de tempo.
Cuidado com o período de escândalo e até de sedução que terá de passar. Faça o
que têm a fazer com brevidade. Terá boas chances de viajar. Cuidado com acidentes.
LEÃO -Tudo indica que você alcançará sucesso em tudo que empreender ou imaginar. Dê
continuidade ao que têm que fazer. Faça-o com o máximo de entusiasmo e otimismo. Deixe de
lado a melancolia e o pessimismo. Cuide de sua aparência.

"Sailor
(?)",
anime
japonês

Normas

SAGITÁRIO - Você esta predisposto a ter um episódio amoroso neste dia, que lhe
dará no futuro muitos aborrecimentos. Evite, portanto, qualquer coisa neste sentido.
Cuide da saúde, da sua reputação e não faça novos negócios.

Boletim de
Ocorrência
(sigla)
Chuva,
em inglês
Ondinha
no oceano

Recipiente
derivado
do odre
"Missa
do (?)",
conto de
Machado
de Assis

Estômago
das aves
Polícia
dos EUA

O conjunto das
células do
ser vivo

Parte mais
profunda da psique
"(?) de Ascensão",
composição de Bach

Móvel do
conjunto
da sala
de estar
Liga metálica das
primeiras
espadas
De tamanho
superior
Artigo
contratual

(?)
palavras:
afirmações
evasivas

O Amigo da (?),
criação do chargista
Péricles

Obrigação
social
"National",
em "NBA"
Sentimento estimulado na
caserna

BANCO

Opõe-se
a "d.C.",
em datas
históricas
Parecer
do perito
Grosseiro;
boçal
Instância
superior
da Justiça
eleitoral
Utiliza
(?) da Argentina,
etapa sul-americana
do WRC (Autom.)

"Totem e
(?)", livro
de Freud
Roda

Modismo
quase
obrigatório
(ingl.)

Tem função
isolante
na garrafa
térmica
Flor associada ao
verão no Feng Shui
(?)-shirt: camiseta
de malha (ingl.)

Ligado,
em inglês
Transpiram

Cidade suméria (Ant.)
Césio
(símbolo)
(?) Power,
cantora
dos EUA

2/on. 3/cat. 4/moon — must — rain — soma. 6/beócio.

ESCORPIÃO - As oposições e críticas frequentes deverão ser evitadas, juntamente
com as ações violentas. Terá sucesso financeiro, profissional e social e bastante
felicidade, na vida sentimental e amorosa. Pode vir a obter lucros em jogos e loterias.
Tudo o que é bom e agradável, está ao seu alcance hoje.

Situação
em que
hábitos e
ideias do
indivíduo
não são
modificados

Muito
agressivo
Sufixo de
"etanol"

O mais
famoso de
Charles
Chaplin é
o Vagabundo

VIRGEM- Faça de tudo para aumentar seu círculo de amizades. Sucesso no trato com
pessoas idosas, patrões ou empregados e lucros nos negócios relacionados com líquido,
também está previsto. Prenúncios de lucros reais em negócios que digam respeito ao luxo
ou a algo que esteja ligado a sua própria vaidade.

LIBRA -- Alguma chance de êxito financeiro deverá surgir e você poderá aproveitá-la com sua capacidade de ação e inteligência. Procure controlar de modo
rápido e objetivo, as oposições e obstáculos que possam surgir. Faça prevalecer
seu otimismo e receberá reais benefícios.

O espaço
explorado
pela Nasa
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Solução

CAPRICÓRNIO -As ações corretivas, discussões demoradas, demandas e toda e
qualquer questão que se ligue aos seus direitos, devem ser tratadas com cautela e
coragem. Conte com os amigos. Evite fazer inimigos ainda que isto lhe custe algumas
concessões.
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AQUÁRIO -Nem tudo sairá conforme seus planos, neste hoje. Mas não se aborreça, pois
tudo, dentro em breve, mudará para melhor para você. Continue sendo cauteloso com seu
dinheiro, com sua saúde e com sua moral. Notícias negativas.

PEIXES - Mantenha-se calmo e tranquilo ao invés de ficar nervoso e inquieto por
qualquer coisa que possa não lhe agradar. Saiba, pois, que você está vivendo uma
fase bastante positiva. Deverá evitar quaisquer ações impensadas. Está na hora de
você encarar seriamente o seu trabalho.

N

GÊMEOS - - Aproveite para colocar em dia as obrigações referentes ao seu trabalho e
invista na compra de aparelhos e demais equipamentos. Na saúde, é necessário estar
prevenido, pois tanto terá a possibilidade de curar-se de um mal passageiro como poderá
sofrer um rápido declínio da resistência física.

© Revistas COQUETEL

Ali, em Condição
relação ao do braço
profeta com uma
Maomé
tala

(?) da Onça, bloco
do Carnaval carioca

O
L

TOURO - - Neste dia, tome cuidado com problemas envolvendo finanças. Seja cauteloso em
especial se forem conjuntas. Evite decisões importantes. Sensualismo exagerado. Cuidado com
o nervosismo. Uma pessoa do sexo oposto continuará merecendo a melhor das suas atenções.

Atividade do jogador
na concentração
Cantora de “Do
Cóccix até o Pescoço”

F
B
I

ÁRIES - ÁRIES - Muita atividade profissional e êxito nos negócios e novos empreendimentos
sociais e familiares, estão previstos para você neste dia. Ótimo estado mental o que lhe dará
mais rapidez ao ter que tomar decisões importantes.

www.coquetel.com.br
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PARA O DIA 05 DE Dezembro 2021

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Horóscopo
Por: Omar Cardoso

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 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
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Presidente Jair Bolsonaro se filiou

ao PL, Partido de Valdemar Costa Neto
BRASÍLIA — Após dois
anos sem partido e meses de tratativas, o presidente Jair Bolsonaro
selou no dia, 30/11, sua
volta ao Centrão ao se
filiar ao Partido Liberal (PL) pelas mãos do
ex-deputado Valdemar
Costa Neto, presidente
da sigla
A cerimônia de filiação
simbolizou um esboço
da aliança eleitoral que
o Palácio do Planalto
costura para 2022. Estiveram presentes a cúpula do Progressistas e do
Republicanos, partidos
com os quais o presidente também negociou. Ao
discursar, Bolsonaro disse que “nenhum partido
será esquecido” e que
irá compor nos Estados
para indicar candidatos
a senador e governador.
Flavio Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto e Jair Bolsonaro

A SUZANO
PLANTA O
FUTURO COM O
PAPEL USADO NA
PRODUÇÃO
DE SACOLAS
BIODEGRADÁVEIS.
As árvores deixam até as nossas compras mais
sustentáveis. Delas vem Greenbag, o papel que
nasceu para virar sacolas reutilizáveis, recicláveis
e de ﬁbras biodegradáveis.
Plantar o futuro é para o planeta.
É para as futuras gerações. É para ontem.
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Colunista Social

SILENE
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

O enlace matrimonial de Diego e Catarina foi realizado pelo
Padre Jonatas Diniz, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo,
Sabaúna.

A daminha Lara, fruto dessa linda união, entregou as alianças
aos noivos.

Josefa, mãe da noiva e Sueli, mãe do noivo, recebem o carinho da
netinha Lara.

A emoção da noiva traduz a realização de um sonho.

A noiva, ladeada pelas irmãs Dinha e Ana Paula, homenageia
o pai Paulo Ismael dos Santos Sobrinho (Lakão) (em memória).

Os noivos compartilham o momento tão especial na companhia dos padrinhos.
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OLIVEIRA
Cel: (11) 99607.8329 - Fone: (11) 4 6 9 3 . 4 7 7 1

Estilo e bom gosto marcaram a inauguração da Lince Conceito, uma loja voltada para o público feminino e masculino com marcas
super conceituadas de vestuários, calçados e acessórios. Clientes, amigos e parentes foram prestigiar as sócias Andréia Monteiro e
Caroline Fiorda. (Rua Cel. Ramalho 113).Parabéns!

As sócias Andréia e Caroline -Fiorda comemoraram o sucesso da
inauguração.

Inaugurado recentemente pelos sócios Chef Donizete, Sil Azevedo e Guto Lima, o Angulí Restaurante, com um espaço super agradável, cardápio variado e
saboroso é mais uma opç ão gastronômic a em Guararema. Vale a pena conhecer e experimentar.Parabéns aos sócios e muita prosperidade.
( Rua Professor Raul Brasil, 170- Centro).
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Guararema adere à redução de 5 para 4 meses no intervalo da terceira dose
Dose adicional está liberada para toda a população com mais de 18 anos
Foto: Vitoria Mikaelli

Seguindo a recomendação do
Comitê Científico do Coronavírus do Estado de São Paulo e diante do atual cenário
epidemiológico da doença no
mundo, a Prefeitura de Guararema aderiu à redução de
5 para 4 meses no intervalo
da dose adicional da vacina
de Covid-19, anunciada nesta semana pelo governo do
Estado de São Paulo.
A medida vale para todas

as pessoas que tomaram as
duas doses dos imunizantes
Coronavac, AstraZeneca e
Pfizer e tem como objetivo
aumentar a quantidade de
pessoas totalmente imunizadas contra a doença.
A dose adicional está liberada
em Guararema para toda a
população com mais de 18
anos, desde que completados
quatro meses a partir do recebimento da segunda dose.

A aplicação ocorre na Central
de Vacinação do Coronavírus,
no bairro do Nogueira, das
8 às 18 horas, de segunda
à sábado. Não é necessário
agendamento para o recebimento desta dose.
“Guararema tem condições
logísticas e técnicas para aderir à determinação do governo
do Estado e, assim, ampliar
a proteção da população
contra a Covid-19”, detalha

a secretária municipal de
Saúde, Adriana Martins. “É
fundamental também que as
pessoas que tomaram apenas
a primeira dose retornem à
Cevac e tomem a segunda
dose da vacina. É aquele
lema: proteção pela metade,
não é proteção”, completa.
Nesta terça-feira (30), a Secretaria Municipal de Saúde
de Guararema iniciou a aplicação da dose adicional de

vacina contra Covid-19 para
todas as pessoas que receberam a dose única do imunizante da Janssen, também
com o objetivo de aumentar
a proteção dos imunizados
com a vacina desta marca.
Em Guararema, 853 pessoas
foram vacinadas com Janssen e já podem completar o
esquema vacinal.
Mais de 90% da população
imunizada
A vacinação contra a Co-

vid-19 segue avançando em
Guararema. De acordo com
os dados desta quinta-feira
(02), o município já aplicou
54.724 doses de vacina,
sendo 26.540 primeira dose,
24.298 de segunda dose, 853
doses únicas, e 3.033 de terceira dose. Isso representa
que 90,8% da população tomou ao menos uma dose ou
dose única e 83,4% já está
com esquema vacinal completo em Guararema.

Saúde, sorriso e bem-estar!
A combinação perfeita para sua vida saudável.

Medicina
Cardiologia
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Clínico Geral
Dermatologia
Endocrinologia
Fisioterapia/
Acupuntura
Fisiote
Fonoaudiologia
Ginecologia e Obstetrícia
Nutricionista
Ortopedia e Traumologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psicologia
Psiquiatria
Urologia

Odontologia

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

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

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

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

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

@unnaexcelenciaemsaude
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Resumos dos capítulos das novelas de 06 a 11/12

Globo - 21 H

Segunda 06/12
UM LUGAR AO SOL

Christian/Renato deixa
o restaurante assim que
avista Anchieta com Túlio.
Túlio sonda Anchieta sobre o ex-funcionário que
se parece com Christian/
Renato. Bárbara liga para
Ravi do celular de Lara.
Christian/Renato avista o
número de Lara tocando
no celular de Ravi e acusa
o amigo de estar falando
com sua ex-namorada
às escondidas. Christian/
Renato pede desculpas a
Ravi, que afirma que Lara
deve estar à procura de
Renato. Érica se sente
culpada pelo infarto de
Santiago. Cecília deixa
claro para Ilana que só faz
a campanha publicitária
se Rebeca não participar.
Ruth mostra a Túlio uma

Globo -19h15
Segunda 06/12
Osvaldo se preocupa com Neném. Carmem convida o ex-jogador para a inauguração de seu
creme. Celina percebe o olhar de
Joana para Rose e Guilherme.
Soraia se insinua para Tigrão,
e Tina fica enciumada. Flávia
arruma um emprego de garçom
para Juca na Pulp Fiction. Neném encoraja Osvaldo a sair
com Nedda. Flávia ajuda Beti-

globo- 18H20
Segunda 06/12

Pilar teme que se instale
uma epidemia de cólera na
cidade. Começa a noite para
damas no cassino. Samuel
afirma para Olu que desconfia de que Tonico esteja
envolvido no sequestro a
Pedro. Tonico comenta com
Nino que Samuel pode ser
amigo do assassino de seu
pai. Borges confronta Luísa.
Batista sofre por conta de
Lupita, e Nélio garante que
a mulher ama o pai. Mais
pessoas ficam doentes, e

foto que encontrou na
carteira de Ravi, em que o
motorista está abraçado a
Christian/Renato em frente ao abrigo Caminhos do
Amanhã. Túlio resolve viajar com Ruth para Goiás.
Terça 07/12
Túlio e Ruth fingem ser
um casal interessado em
adotar uma criança. Túlio
fica intrigado com o fato
de Ravi conhecer Renato.
Avany desconfia de Túlio
e Ruth e manda uma foto
para Ravi, se certificando
de que o casal está mentindo. Inácia aconselha
Joy a dar mais valor a
Ravi. Bárbara pede ajuda
a Janine para escrever
uma carta a Santiago.
Lara consegue um emprego de cozinheira e convence Mateus a se mudar
para o Rio. Nicole resolve
fazer um teste de dublagem. Breno e Ilana discutem. Cecília tem um bom
desempenho na sessão
de fotos para a campanha.
Cecília se sente atraída

na a conseguir o emprego como
dançarina. Celina faz intriga de
Rose para Guilherme. Flávia reencontra Murilo. Marcelo afirma
a Paula que não sabe qual será
a homenagem que Carmem fará
para o seu marido. Guilherme
não consegue falar com Rose
pelo celular de Joana e fica furioso. Neném chega ao local da
inauguração.
Terça 07/12
Neném vê Rose, mas Carmem o
intercepta antes de ele se aproximar da ex-modelo. Acontece
uma emergência na clínica, e Joana deixa Rose sozinha na festa.
Paula descobre que Carmem fez
uma proposta para Neném. Soraia e Tigrão se beijam. Carmem
começa a homenagem a Celso.
Odete vai atrás de Juca na Pulp
Fiction. Carmem humilha Paula
e revela a Neném a paixão da
rival por ele. Deusa beija Oda-

por Breno. Christian/Renato consegue fazer uma
cópia da chave de Ruth, e
invade a casa da amante
de Túlio. Ravi encontra
fotos de Ruth com Túlio.
Christian/Renato investiga
o computador de Ruth.
Quarta 08/12
Christian/Renato conta
a Ravi que encontrou os
orçamentos superfaturados apresentados para
a Redentor. Christian/
Renato avisa a Ravi que
irá esperar Santiago deixar o hospital para contar
sobre as falcatruas de
Túlio. Santiago recebe
alta do hospital. O médico avisa que Santiago
não deve sofrer nenhum
tipo de estresse, o que
faz com que Christian/
Renato seja obrigado a
adiar o comunicado ao
sogro sobre a conduta de
Túlio e Ruth na Redentor.
Ilana faz o procedimento
de fertilização ao lado de
Breno. Bárbara pede ajuda a Nicole ao saber que

ílson. Neném intimida Marcelo.
Carmem acusa Paula pela morte
de Celso. Joana leva Guilherme
ao local do lançamento. Rose e
Neném se encontram. Neném se
declara para Rose.
Quarta 08/12
Rose vai embora e deixa Neném
sozinho. Guilherme encontra a
esposa, e os dois se beijam. Paula tem uma alucinação, e Neném
a leva para casa. Carmem e Marcelo se beijam. Rose e Neném
pensam um no outro. Tigrão confessa a Soraia que gosta dela
e de Tina. Betina conta para
Jandira sobre seu novo trabalho. Ingrid e Tuninha estranham o
comportamento de Paula. Celina
provoca Rose, e Guilherme repreende a mãe. Nedda não deixa
Osvaldo entrar em casa. Celina
acusa Rose de traição e ameaça
a nora. Guilherme pede para ter

Pilar confirma a epidemia de
cólera. Louzada não acredita
em Pilar, que pede ajuda a
Teresa. Tonico deduz que
Samuel estava presente no
dia da invasão à fazenda de
Ambrósio.

casa. Lupita e Batista reatam.
Caxias anuncia que Solano
invadiu Uruguaiana. Jamil
adoece, e Guebo socorre o
amigo. Guebo confronta Justina. Louzada dispensa Pilar
da Ordem Terceira.

Terça 07/12
Nino se preocupa com a
revolta de Tonico. Teresa e Pilar afirmam a Louzada que é
preciso decretar epidemia na
cidade. Com a ajuda de Nélio,
Batista descobre que Lota se
aliou a Borges para afastá-lo
de Lupita. Lota confessa que
Bernardinho não é filho de
Batista. Augusto comemora a
notícia da gravidez de Leopoldina. Bernardinho abandona
Lota, que expulsa Nélio de

Quarta 08/12
A Madre assegura a Louzada que Pilar não será substituída. Gastão e Augusto rendem um soldado paraguaio
que observava a comitiva de
Pedro. Nélio e Dolores planejam agir contra Tonico. Vitória
acredita que deve fechar o
cassino, mas Quinzinho se
recusa. Zayla provoca Guebo
e Justina ao vê-los juntos.
Justina alerta Zayla sobre
Tonico. Pedro decide ajudar

Christian/Renato inscreveu o conto de Janine em
um concurso de literatura
em seu nome. Christian/
Renato faz uma ligação de
vídeo para Túlio, e Lara vê
a imagem do ex.
Quinta 09/12
Lara tenta pegar o celular de Túlio e acaba
expulsa do estádio. Túlio
vai atrás de Lara, que
conta que foi noiva de
Christian. Túlio afirma a
Ruth que vai desmascarar
Christian/Renato. Paco reconhece Nicole no estúdio
de dublagem e faz elogios
à atuação dela no teatro.
Bárbara fica surpresa ao
ver Cecília chegar para o
aniversário de Santiago.
Noca pede demissão do
restaurante. Túlio diz a
Ruth que acha que Christian/Renato sabe que eles
estiveram em Goiânia.
Túlio e Ruth conseguem
as imagens da câmera
do prédio onde Renato
aparece ao lado do irmão.
Túlio e Ruth confirmam o
horário da morte de um

outro filho com Rose. Neném
torce o pé e se desespera.
Quinta 09/12
Osvaldo leva Neném e a família
para o hospital. Cabeça e Dênis
provocam Tigrão, e Guilherme
defende o filho. Nedda faz as
pazes com Osvaldo. Joana
desconfia do comportamento
de Guilherme ao falar sobre seu
projeto com Rose. Roni conhece
Cora. Rose fala com uma mãe
sobre o projeto que vão criar na
clínica para crianças. Paula discute com Ingrid. Tina e Soraia
se desentendem na sala de aula
e são suspensas do time de futebol. Rose pensa em Neném.
Tina se aconselha com o pai sobre Tigrão. Osvaldo consegue
um teste para Neném, e Nedda
se preocupa com a lesão do filho. Joana questiona Guilherme
sobre o seu projeto na clínica.

dos gêmeos e concluem
que Christian assumiu a
identidade de Renato.

Christian/Renato chocado
ao chamá-lo de Christian
dos Santos.

Sexta 10/12
Túlio diz a Ruth que
vai desmascarar Christian/Renato. Bárbara diz
a Nicole que ela traiu sua
confiança. Breno decide
voltar para o Rio para ajudar o pai, e Cecília pede
carona a ele. Breno aconselha Cecília a conversar
com Rebeca. Júlia jura a
Felipe que parou de beber
e pede ajuda financeira
para gravar seu CD. Ana
Virgínia aconselha Felipe
a não dar dinheiro para Júlia. Ravi aproveita distração de Túlio e parte com
o carro, deixando o executivo no meio da estrada.
Bárbara joga o celular de
Christian/Renato na piscina. Túlio consegue um
carro para seguir viagem.
Breno fotografa Cecília.
Santiago diz a Christian/
Renato que ficaria muito
zangado se ele traísse
sua confiança. Túlio deixa

Sábado 11/12
Christian/Renato ameaça Túlio de revelar suas
falcatruas a Santiago.
Ravi confirma a Christian/
Renato que Túlio sabe
a verdade sobre o amigo. Christian/Renato se
surpreende ao chegar à
Redentor e saber que sua
mesa foi transferida para
a sala de Túlio. Christian/
Renato avisa a Ravi que
vai ter que cumprir as ordens do Túlio e demiti-lo.
Ana Virgínia procura Júlia
para pedir que ela não
prejudique Felipe. Nicole
avisa a Bárbara que conseguiu alugar a cobertura
que era da mãe delas.
Elenice avisa a Alípio que
eles terão que se mudar.
Túlio avisa a Christian/
Renato que ele assumirá as irregularidades do
executivo. Lara aborda
Christian/Renato na saída
da Redentor.

Sexta 10/12
Guilherme confirma a Joana que
não bancará o projeto e pede que
ela não conte para Rose. Neném
não consegue ficar de pé e todos
se preocupam. Flávia tem um pesadelo, e Murilo tenta acalmá-la.
Osvaldo consegue adiar o teste
de Neném. Cora manda Leco e
Neco procurarem Flávia. Paula
tem uma ideia para seus cremes,
e Marcelo conta para Carmem.
Flávia decide voltar a dançar e
Murilo fica enciumado. Daniel
sente um mal-estar, e Guilherme
se preocupa. Paula combina com
Ingrid de ir ao cemitério. Flávia
discute com Murilo, e Leco e
Neco seguem a dançarina. Guilherme tenta impedir Rose de
falar com Joana.

Rose. Neném faz um gol durante o teste, e Trombada manda
Chicão machucá-lo. Neco e
Leco obrigam Flávia a aceitar
participar de um novo plano de
Cora. Cora tem um encontro íntimo com Roni. Soraia vê Tigrão
marcando de ver Tina na pista
de skate. Joana descobre que
as mães estão à espera na nova
ala para crianças na clínica e
fica apreensiva. Rose arruma
as malas para a viagem com
Guilherme. Tina chega à pista
de skate e vê Soraia e Tigrão
se beijando. Murilo não consegue impedir Flávia de sair com
Leco e Neco, e Betina avisa a
Neném. Joana liga para Rose
no aeroporto, e Guilherme se
desespera.

Sabado 11/12
Celina encoraja Joana a contar
a verdade sobre o projeto para

o soldado paraguaio. Nino
descobre que Samuel tinha
uma irmã. Luísa passa mal
nos braços de Pilar.

adoece, e Lupita cuida de
seu amor. Nino e Tonico são
rendidos pelos paraguaios.
Solano confronta Tonico.

Quinzinho e Vitória estão
juntos. Tonico vê uma marca
no braço de Samuel e deduz
que ele é Jorge.

Quinta 09/11
Pilar afirma que Luísa
está com cólera, mas que irá
se recuperar. Bernardinho
se recusa a perdoar Lota.
Gastão sente inveja da felicidade de Augusto por ser pai.
Teresa cuida de Luísa. Nélio
aconselha Bernardinho a
perdoar Lota. Batista negocia
com Borges pela liberdade de
Lupita. Pilar sofre com a perda de vidas para a doença,
e a Madre a incentiva a continuar. Tonico e Nino armam
para encontrar Solano antes
de Caxias e Pedro. Batista

Sexta 10/11
Solano afirma que não
precisa da ajuda de Tonico.
Vitória e Quinzinho não permitem que Batista fique no hotel
do cassino. Luísa começa a
se recuperar e agradece o
cuidado de Teresa. A Madre
exige que Pilar descanse. Solano liberta Nino e pede que o
rapaz avise a Pedro sobre a
detenção de Tonico. Augusto
confessa a Gastão que está
com medo da guerra. Tonico
é abandonado em um incêndio por Solano, e Samuel o
resgata. Lota descobre que

Sábado 11/11
Tonico disfarça a tensão
para Samuel. Lota se revolta
com Quinzinho e Vitória,
acreditando que os dois são
irmãos. Tonico afirma a Nino
que se vingará de Samuel,
e pede permissão a Pedro
para se retirar da guerra.
Batista sofre com a doença,
e Dolores conforta Nélio.
Pilar alerta Bernardinho para
o estado grave de Batista.
Augusto informa que o exército paraguaio está batendo
em retirada. Solano garante
a Elisa que não se renderá.
Globo Rio de Janeiro
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Coleta seletiva Porta a Porta é expandida para três novos bairros de Guararema

Itapema, Jardim Itapema e Itaóca se juntam às seis localidades que já eram assistidas pelo programa

A Diretoria de Meio Ambiente
da Prefeitura de Guararema
anunciou nesta semana a
ampliação da Coleta Seletiva
Porta a Porta para três novos
bairros do município. A partir
de 7 de dezembro os bairros
Jardim Itapema, Itapema e
Itaóca contarão com o serviço de retirada de recicláveis
na porta de casa. Nos novos
locais, o serviço ocorrerá às

terças-feiras.
As novas localidades se
juntam com outras 6 que já
contam com o serviço - D’Ajuda, Ipiranga, Morro Branco,
Centro, Nogueira e Dona
Anísia. Vale lembrar que os
recicláveis devem ser colocados na rua até as 13 horas
do dia em que o caminhão
da reciclagem vai passar (no
caso destes novos bairros, às

terças-feiras).
Por conta da pandemia da
Covid-19, a coleta chegou a
ser suspensa e retornou em
maio deste ano. O serviço
seguiu nos mesmos dias e
bairros em que eram atendidos antes da pausa: D’Ajuda
(às terças-feiras), Ipiranga
(às quartas-feiras) e Centro
e Nogueira (às quintas-feiras).
Com a retomada, o Morro

Branco começou a ser atendido, no mesmo dia em que
o Ipiranga (quartas-feiras).
Vale ressaltar que no dia da
Coleta Seletiva o caminhão
da Coleta Comum não passa
no bairro.
“A coleta seletiva porta a porta é um serviço de extrema
importância que estamos expandindo para novos bairros
da cidade. Nosso objetivo é
expandir constantemente o
alcance deste serviço”, expli-

ca o assessor da Prefeitura
de Guararema, Ricardo Moscatelli.
Para informar a população
sobre a expansão do serviço, a Administração Municipal
realizou a comunicação nos
bairros inseridos no programa. Carros de som, comunicados nas redes sociais e a
distribuição de flyers foram
alguns dos mecanismos utilizados pela Diretoria de Meio
Ambiente para informar a po-

pulação sobre o tema.
Recomendações
A Secretaria de Meio Ambiente de Guararema solicita os materiais destinados à
reciclagem estejam limpos,
secos e separados, para
facilitar a retirada dos itens
pelos agentes da cooperativa. Podem ser reciclados
vidros, materiais, plásticos,
isopor, papéis, papelão e óleo
de cozinha (este último bem
fechado para não vazar).
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Guararema sedia etapa da Copa São Paulo de Ginástica Rítmica
As apresentações serão exibidas ao vivo pelo canal do Youtube da Federação Paulistafotos:
deDivulgação/PMG
Ginástica
Guararema recebe neste sábado
(04), a partir das 8 horas, a etapa
da Copa São Paulo de Ginástica
Rítmica. É a primeira vez que o
município sedia o evento organizado pela Federação Paulista
de Ginástica.
Com a presença de cerca de
200 atletas, a etapa da Copa
São Paulo conta com o apoio da
Secretaria de Cultura, Esportes
e Lazer de Guararema.
Por conta da pandemia da Covid-19, as apresentações não
terão público e serão exibidas
ao vivo pelo canal do Youtube
da Federação Paulista de Ginástica através do link: https://bit.ly/
FPG_GMA
“É uma honra para Guararema
receber um evento deste porte
que atrai atletas de todo o Estado. Nos sentimos muito privilegiados em sediar esta etapa da
Copa São Paulo de Ginástica
Rítmica”, explica o secretário
municipal de Cultura, Esporte
e Lazer de Guararema, Sidnei
Leal. “Vamos ofertar todo suporte para os ginastas e suas equipes e fazer um belíssimo evento.
E conto com a torcida de todos
para os atletas guararemenses”,
completa o titular da Pasta.
Promovida pela Federação
Paulista de Ginástica, a Copa
São Paulo de Ginástica Rítmica
é um dos principais eventos da
modalidade e percorre dezenas
de cidades por todo o Estado.

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 profissionais pronta para assessorar a sua Empresa, faça uma visita e conprove! . Rua
Barão de Jaceguai, nº 627- Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200
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ANUNCIE NO JORNAL QUE DÁ RESULTADOS

GAZETA DE GUAR AREMA
A informação ao alcance de todos

Fones: 4693 4771 - 4693 5600 - cel: 972170673
Visite o site: www.gazetadeguararema.com.br

