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Educação de Guararema lança
Programa “Comer bem, que mal tem?”
Programa conta com uma série de vídeos com o passo a passo de 16 receitas saudáveis, gravados pela nutricionista Karina Fernandes, da Rede Municipal de Ensino
No dia 18/03, durante evento
na Escola da Natureza Francisca Lerario, a Secretaria
Municipal de Educação lançou oficialmente o Programa
“Comer bem, que mal tem?”,
uma série de vídeos com o
passo a passo de 16 receitas saudáveis, gravados pela
nutricionista Karina Fernandes. O evento contou com
a participação do prefeito
Zé, do vice-prefeito Odvane
Rodrigues e dos servidores
lotados na sede da Secretaria
de Educação.
A nutricionista Karina Fernandes, responsável técnica pela
alimentação escolar das escolas da Rede Municipal de
Ensino de Guararema, gravou
as 16 receitas, contendo opções de refeições equilibradas de café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar,
com base no livro “Receitas
para preparar com a turminha

em casa”, desenvolvido pelo
Instituto Mauricio de Sousa,
em parceria com o Programa
Meu Pratinho Saudável.
A junção dos vídeos deu vida
ao DVD “Comer bem, que
mal tem?”, que foi lançado
no evento. Na ocasião, os
participantes apreciaram a
deliciosa Torta Integral Salgada, umas das receitas gravadas pela nutricionista Karina
e especialmente preparada
para o evento, pelas Auxiliares de Alimentação Jucelene
Simões e Ana Flávia Lemes.
Todas as Escolas Municipais
já receberam o DVD, um
material interessante para
desenvolvimento dessas
atividades culinárias com as
crianças, incentivando uma
alimentação mais saudável
e tornando os momentos de
aprendizado mais divertidos.
Em breve, os vídeos também
serão divulgados na página

oficial da Prefeitura Municipal.
Vale ressaltar que as escolas têm extrema importância
na formação dos hábitos alimentares de seus alunos e,
a partir de aulas de culinária,
o professor pode apresentar
vários alimentos às crianças. Além disso, é possível
desenvolver habilidades de
variados campos de experiências e componentes curriculares, tornando as relações
de ensino e aprendizagem
significativas e eficazes.
Durante o evento, também
foram entregues squeezes
e almanaques da Turma da
Mônica para a equipe da Secretaria, ambos com a temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como
estratégia de disseminação
dos ODS e cumprimento da
Agenda 2030.

Foto: Tiago Morais

CSI de Guararema identifica carro clonado com peças modificadas
e moto com placa adulterada circulando pelo município
Ações ocorreram nesta semana e foram apresentadas à polícia
O Centro de Segurança Integrada (CSI) de Guararema,
da Secretaria Municipal de
Segurança Pública, identificou nesta quarta-feira (23)
um veículo clonado circulando no município. Após abordagem da PM, foi comprovado o crime e, além disso,
também foi constatado que
o veículo, uma caminhonete
era produto de roubo.
Durante patrulhamento na
área central de Guararema,
a Polícia Militar foi informada
por meio do monitoramento
por câmeras do CSI que um
veículo que estava na área
central possivelmente seria

veículo clonado do Estado de
Minas Gerais.
De imediato, o veículo foi
abordado pelos policiais
militares que comprovaram
o crime. Havia também, no
código de identificação do
motor, uma adulteração, feita com uma pequena placa
de aço. Com isso, ao consultar o número do motor com
a numeração adulterada,
constava de um veículo regularizado, entretanto, quando
consultado o número original
do motor, foi comprovado que
o motor era de um veículo similar que havia sido roubado
em 4 de setembro de 2021.

“Essa ocorrência é mais uma
que contou com o suporte do
CSI e da PM para que houvesse êxito em retirar das
ruas um veículo clonado, muitas das vezes utilizado para
a prática de roubos e furtos”,
explica o secretário municipal
de Segurança Pública, Edson
Roberto Pinto de Moraes.
A ocorrência foi apresentada
à delegacia de Guararema,
onde foi aberto um Boletim
de Ocorrência por receptação
de veículo. O carro foi apreendido e o condutor ficou à
disposição da Justiça.
Moto com placa adulterada

Também nesta semana, o
CSI visualizou uma motocicleta transitando pelo centro
da cidade com a placa adulterada. A PM foi acionada e,
na abordagem, foi constatado que o primeiro numeral da
placa havia sido alterado de
“6” para “8” com um pedaço
de fita isolante.
A motocicleta estava com a
documentação irregular e o
condutor não é habilitado.
Diante da irregularidade, foi
conduzido para a delegacia,
que recolheu a motocicleta
para ser periciada, e o condutor responderá pelo crime de
adulterar sinal identificador

Foto:CSI

de veículo.
“É muito comum os criminosos adulterarem as placas
dos veículos que usam para
cometer furtos, roubos, gol-

pes em geral, pois isso dificulta que as polícias descubram quem cometem os
crimes”, informa o secretário
Edson.
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EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e e F i t n e s s > > >
E XCESSO DE TREINAMENTO – OVERTR AINING

José Marcos - Educador

Uma situação comum,
principalmente com atletas
amadores, é o excesso de
treinamento, o overtraining.
Se tem uma coisa que
atleta amador teima em
fazer é treinar em excesso e alguns sinais do corpo podem ser alertas que
ajudarão a prevenir essa
quase doença do treinamento. Mas antes de falar
sobre esses sinais, alguns
gatilhos podem também resultar no overtraining, como

uma má alimentação à noite, insuficiente para repor
o estoque de glicogênio e
na manhã seguinte treinar
forte, dormir mal seguidamente e manter dias de
treinamento intenso, pular
ou não fazer os dias de regenerativos, desrespeitar a
programação elaborada em
função de um companheiro
de treino mais forte, pular
ciclos de treinamento, compensar sessões perdidas,
manter o corpo em desgaste físico em períodos que
seriam para descansar e
recuperar. O excesso de
treinamento pode ser tão
prejudicial ao condiciona-

mento físico quanto não
treinar pelo simples fato de
que não há recuperação
do esforço físico e assim,
a consequente super compensação fisiológica não
ocorre, resultando em perda de performance e condicionamento. A redução
da perda de capacidade
de manter níveis de concentração e motivação no
treinamento, cria um ciclo
vicioso de queda de rendimento geral. Um sinal claro
é quando não é possivel
atingir os níveis de frequência cardíaca programados
para determinada fase do
treinamento, mesmo che-

Horóscopo
Por: Omar Cardoso
PARA O DIA 27 de Março de 2022
ÁRIES - Muita habilidade literária mente clara e penetrante e tendência aos assuntos elevados
é previsto para você hoje devido à benéfica influência de Júpiter. Fase favorável para todas
as formas de diversões culturais que aumentem seu romantismo.

gando ao limite de tolerância dos músculos. Isso
pode ser explicado pelo
fato do cardio recuperar
muito mais rápido do que a
fadiga muscular, e os músculos de tão esgotados,
perdem capacidade de recuperação e tolerância ao
esforço. Outro sinal pode
ser a falta de vontade de
treinar repentina e que se
torna crônica rapidamente.
Quando percebe já foram

semanas sem treinar. Dia
de treino leve é leve de verdade. Tem que respeitar a
planilha para não haver prejuízo futuro. No treino leve,
regenerativo, é que o corpo
vai assimilar o esforço do
treino intenso e ficar pronto
para os próximos desafios.
Um ultimo sinal de excesso
de treinamento é alteração
no estado de humor sem
causa aparente. Irritabilidade muito grande, sono con-

turbado e ansiedade devem
ser investigados para evitar
ou reverter quadros de excesso de treinamento. Todo
atleta, amador ou não que
quer atingir seus objetivos,
melhorar a performance de
forma segura e duradoura
deve respeitar as diretrizes
do treinamento e atentar
para sinais de excesso de
treinamento. Caso haja necessidade, uma correção
de rota ajudará muito.

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

LIBRA - Excelente intuição e êxito nos assuntos religiosos, colegiais legais está
previsto para você. Favorável para novos negócios e êxito no trato com pessoas
de alto nível social e de inteligência. Muita movimentação no setor profissional.
ESCORPIÃO -- O sucesso que obtiver será repetido nos próximos dias, pois terá
a colaboração de amigos e pessoas bem situadas financeiramente. Fará viagens
agradáveis que redundarão em lucros. Êxito no campo profissional. Possibilidade de
flertes e oportunidades no amor.

TOURO - Boas indicações de esperanças que se concretizarão num futuro próximo. Ainda
hoje ou amanhã você estará favorecido no que diz respeito ao amor. Início de um bom período
no campo profissional e financeiro. Algumas incertezas e adaptações de situações.

SAGITÁRIO - - Desde as primeiras horas do dia procure evitar atritos com pessoas de temperamento forte. Compreensão em tudo para aproveitar dos benefícios
deste dia. Sucesso nas questões financeiras. Você estará entrando numa fase de
modificações muito benéficas em sua vida.

GÊMEOS - Dia em que terá muito sucesso ao tratar com autoridades civis e na solução de
seus problemas profissionais, financeiros e pessoais. Êxito religioso. Iniciativas bem mais
favorecidas e sorte em geral. O dia para você é favorável para cursos, concursos e para a
vida espiritual.

CAPRICÓRNIO - Cuidado com brigas na vida conjugal se for casado. Benéfica influência
astral para tratar de questões sociais pendentes, para lucrar em negócios iniciados anteriormente e para sua prosperidade profissional. Ótima oportunidade no setor comercial.

CÂNCER - Seus empreendimentos serão prósperos. Terá sucesso na defesa de
seus direitos e triunfará em todos e quaisquer assuntos legais. Seja mentalmente
independente e mais firme em suas crenças. Será, também, um dia no qual deverá
evitar acidentes.
LEÃO - Nada de imprevidência. Poderá estragar suas possibilidades de ser bem sucedido
neste dia. Quando a lua se encontra em bom aspecto como hoje, você deve analisar as boas
chances. Uma viagem agradável está favorecida.

VIRGEM- Tenha um pouco de cautela com a saúde, principalmente com a garganta. Fase
delicada para a saúde. Será preciso cuidar mais do organismo bem como dos interesses da
família, do lar e da sua estabilidade. Algumas alterações em seus planos.

AQUÁRIO -- Novo plano para elevação de cargo e de conhecimentos profissionais
deverá ser estudados agora. De resto, a influência será ótima a vida amorosa e familiar e para tratar com amigos e personalidades. Bom dia também, para assuntos
familiares e sentimentais.

Peixe- Indícios favoráveis nos seus assuntos pessoais e profissionais. Obtenção de
segredos importantes. Continue tendo confiança em si mesmo. A partir de hoje você
estará se encaminhando para um melhor período no setor profissional
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Nanci Lara divulga as ações da
Casa da Amizade de Guararema
A presidente da Casa da Amizade de Guararema, (gestão
2021/2022). Nanci de Campos
Lara junto com a sua equipe de
trabalho vem realizando diversas
ações em prol da comunidade
de Guararema e das famílias
carentes assistidas pela Casa
da Amizade de Guararema.
No dia 18 do corrente mês, nas
dependências da Casa da Amizade de Guararema ,
durante a visita da Coordenadora
Distrital, Denise Becker, a Presidente da Casa da Amizade de
Guararema Nanci Lara em trabalho conjuto com a sua equipe,
realizou a doação de 10 kits completos de enxovais para recém
nascidos com 38 peças cada um
para mães cadastradas no Centro Espírita Natalício de Jesus.
Nanci Lara, durante o evento se
congratulou com a coordenadora

Distrital, Denise Becker e agradeceu o apoio de todos, suas
participações e envolvimento na
realização destas ações.

Fotos:Casa da Amizade

Homenagens
Em clima festivo a Casa da
Amizade serviu um chá para os
presentes e realizou a entrega
de uma Comenda Eda Collo da
gestão 21/22 .
O ponto alto da tarde foi quando a Companheira e Presidente
19/20, 20/21, Ana Tamaki fez
uma homenagem aos nossos
queridos Laila e Claudio Ferraraz, que receberam cada um a
Comenda Eda Collo pelo acolhimento à Co. Ana e a todos os
anos de dedicação e carinho às
causas da Casa da Amizade de
Guararema.
Confira algumas fotos

As associadas e a coordenadora se reuniram na casa da Amizade para reunião de alinhamento e o chá da tarde.

Leu Cauvilla fez a divulgação e entrega da Cartilha da
Amizade, elaborada por ela mesma, com todas as informações
sobre o que é a Casa da Amizade, porque se associar e as
funções de cada associado.

A Coordenadora Distrital, Denise Becker, gestão 21/22

Nanci Lara, recebeu a Comenda Eda Collo pela gestão
21/22 como Presidente da Casa da Amizade de Guararema

Entrega oficial dos kits ao Centro Espírita. Da esquerda para a direita, Giselda, Leu Cauvilla,
Denise Becker, Célia Sterse, Nanci Lara, Maria Angela, Odete e Donizete (representantes
do Centro Espírita) e Isabel Grant.

Centro Espírita recebeu 10 kits com 38 peças de enxoval
cada um.

Homenagem ao casal Laila e Claudio com a entrega de uma Comenda Eda Collo para cada um
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Atividades presenciais de convivência para crianças
e adolescentes estão de volta em Guararema
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação se prepara para retomada do serviço em abril
Como parte da retomada das
atividades presenciais nos espaços públicos de Guararema,
a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação vai retomar os serviços
presenciais de convivência e
fortalecimento de vínculo para
crianças e adolescentes de 6
a 17 anos.
O objetivo é fortalecer vínculos familiares e incentivar
a socialização e convivência
comunitária. Para isso, serão
desenvolvidas diversas oficinas e atividades gratuitas nas
unidades do CSE Parateí (rua
Francisca da Cunha, 2.470), no
CSE Guanabara (Rua Austrália, 203) e no Centro de Convivência do Adolescente (rua
Benedita Fonseca Freire, 87,
no Centro).
Com projeção de retomada do serviço em abril, serão duas turmas,
no período da manhã e tarde, de
segunda a sexta-feira. Dentre as
atividades que estarão disponíveis
para as crianças, estão diversas
oficinas como informática, música,
dança, dentre outras.
“Vamos oferecer ações para
fortalecer as relações pessoais, familiares e sociais de
crianças e adolescentes de
Guararema para dar oportunidades para todas as pessoas
do nosso município”, explica
o secretário municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Eduardo Moreira. “Nos
estruturamos e preparamos os
espaços para essa retomada, e
temos certeza que esse projeto
será fundamental para integrar
crianças na sociedade e dar

opção para elas no período
que não estiverem nas escolas”, completa.

Fotos: PMG

Especialistas apontam que a
convivência entre crianças fora
da escola é fundamental para
o desenvolvimento de habilidades sociais importantes como
a capacidade de cooperar,
compartilhar, o senso de pertencimento entre outras. Tanto
na escola como em ambientes propícios para esse tipo de
convivência, como o caso do
programa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, essas habilidades são
amadurecidas e estas crianças
desenvolvem importantes mecanismos sociais.
Os pais e responsáveis devem
realizar as inscrições presen-

cialmente nas unidades do
CRAS ou pelos telefones
4693-1271 ou 4693 2213.
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO RESIDENCIAL PONTE DE PEDRA
CNPJ: 08.378.063/0001-98
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária - 26 de março de 2022
Ficam os Srs. Associados da Associação dos Proprietários de Lotes do Residencial Ponte de Pedra
convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 26/03/2022, às 09h00
1ª convocação e às 09h30 2ª convocação, na Rua Álvaro Campagnoli, Nº 01 – Bellard
– Guararema/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação das contas do
exercício de 2021, 2) Aprovação da previsão orçamentária para 2022, 3) Deliberação e aprovação
para contratação de zelador, 4) Deliberação e aprovação de novas regras para o fundo de reserva
e organização das
contas; 5) Deliberação e aprovação de rateio para Fundo de Obra da nova portaria e Segurança
eletrônica; 6) Deliberação e aprovação em Regimento interno, de regras para locação do imóvel por
temporada; 7) Deliberação e aprovação para alterar o Artigo 65 do Regimento Interno, prevendo a
limpeza do lote em terreno com edificação em obra inacabada; 8. Eleição da nova Diretoria para
o biênio 2022-2024; 9. Outros assuntos de interesse da Associação. Guararema, 22 de fevereiro
de 2022. Odilon Mendes Ribeiro Neto - Presidente da Associação dos Proprietários de Lotes do
Residencial Ponte de Pedra.

22 anos de tradição

C a l - F e r r o A r e i a - P e d r a - C i m e n t o - F o n e s : ( 1 1 ) 4 6 9 3 4 6 2 7 - Cel: (11) 99970 9843
Bairro Nogueira - Guararema /SP - e - m a i l : c r i s c a i p i r a 7 @ g m a i l . c o m

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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Novos uniformes e equipes de alto rendimento: Secretaria
de Esporte e Lazer apresenta novidades para 2022
Evento trouxe apresentações de modalidades, projeção de novos investimentos, apresentação de novos uniformes que serão utilizados pelas modalidades e muito mais
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Guararema realizou
nesta sexta-feira (18) um evento
para apresentar novidades referentes às modalidades disponíveis na secretaria, do Programa
VOAR e SESI.
Com a presença do prefeito
Zé, do secretário municipal de
Esportes e Lazer, Sidnei Leal
(Gordo), de vereadores, dos
representantes do SESI e da
equipe da Secretaria, o evento
trouxe apresentações de modalidades, ajustes técnicos, investimentos que serão despendidos
para a Secretaria de Esporte e
Lazer e apresentação dos novos
uniformes que serão utilizados
pelos atletas que representarão
Guararema nos torneios locais e
intermunicipais.
No Ginásio Poliesportivo Lázaro
Germano, o evento contou com
um desfile de representantes
de diversas modalidades, entre
elas: futsal masculino e feminino, e suas respectivas categorias de base (Sub-9, Sub-11,
Sub-13, Sub-15 e Sub-17), voleibol adulto (masculino e feminino)
e de suas respectivas categorias
de base, ginástica títmica, ca-

noagem e das modalidades de
Lutas, o Taekwondo, Capoeira,
Judô e Karatê.
O evento também contou com
a apresentação da equipe de
competição de nossas jovens
atletas de Ginástica Rítmica, que
abrilhantaram o evento. Houve
também a apresentação de Kata
da modalidade de Karatê.
Outro ponto relevante do evento foi a apresentação oficial do
novo projeto da equipe de Futsal
masculino da categoria Sub-20,
que irá representar pela 1ª vez
na história, o município na “Liga
Paulista de Futsal” já neste 1º semestre, contra fortes equipes do
Alto Tietê, Minas Gerais, equipes
de SP/Capital e interior paulista.
“Fico muito feliz em ver o trabalho
da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer com as diversas
modalidades que oferecemos em
Guararema”, disse o prefeito Zé.
“Estamos ampliando o acesso
ao esporte como ferramenta de
saúde e lazer para nossa população. Estamos investindo em
equipamentos e suporte para
a realização das atividades em
diversos pontos do município”,

completa.
Time de Guararema é campeão
O time de Guararema se consagrou campeão da Copa Mantiqueira de Futsal Sub-19, torneio
que foi itinerante e percorreu
diferentes cidades de Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Vale do
Paraíba e Litoral Norte.
No sábado (19), Guararema venceu seu confronto na semi-final
por 6x1 de uma das equipes de
Campos de Jordão. Já no domingo, o time do município enfrentou
a 2ª equipe dos donos da casa,
também de Campos do Jordão,
e se consagrou campeão pelo
placar de 2x0.
“É um orgulho para Guararema
termos trazido o troféu de campeão pra casa, logo na primeira
participação da equipe neste torneio”, disse o secretário Sidnei
Leal. “Fico muito feliz que nosso
trabalho vem dando resultado
e que pudemos cumprir a missão que era de ser campeões
da Copa Mantiqueira e elevar
o nome do município no cenário esportivo como uma grande
potência. Parabéns aos nossos
atletas e toda nossa comissão”,
completou.

Projeto de Lei busca conscientização
dos autores de violência contra a mulher
Foi aprovado, na última Sessão
Ordinária da Câmara Municipal
de Guararema, o Projeto de Lei
nº 08/2022 que institui o Programa “Tempo de Despertar”.
Aprovado por unanimidade de
votos, o Projeto é de autoria da
Vereadora Vanessa Martins e
dispõe sobre a reflexão, conscientização e responsabilização dos autores de violência
doméstica e grupos reflexivos
de homens.
“O objetivo principal desse Programa é buscar a conscientização dos autores de violência
contra a mulher, bem como
prevenir, combater e reduzir
os casos de reincidência de
violência doméstica contra as
mulheres.”, declara a Vereadora Vanessa Martins.
Para incentivar os homens a
participarem do Programa, objetiva-se a diminuição da pena
no caso de eventual e futura
condenação, como atenuante
genérica prevista no Artigo nº
66 do Código Penal, desde que
frequentem o programa no tempo estipulado, salvo ausência
devidamente justificada.
Os homens (autores de violência) que poderão participar do
Programa serão encaminhados
pelo Ministério Público e pelo
Poder Judiciário. Nos grupos
reflexivos será promovida a
integração entre Município, Ministério Público, Poder Judiciário e Sociedade Civil, para discutir as questões relativas ao
tema, visando sempre o enfrentamento à violência praticada
contra a mulher, efetuando-se
um trabalho psicossocial de reflexão e reeducação promovido
por profissionais habilitados.
Poderão participar do Pro-

Projeto de Lei de autoria da Vereadora Vanessa Martins
grama os homens autores de
violência doméstica contra a
mulher e que estejam com inquérito policial, procedimento
de medida protetiva e/ou processo criminal em curso. Os
que não poderão participar
são os que: estejam com sua
liberdade cerceada; sejam acusados de crimes sexuais; sejam
dependentes químicos com alto
comprometimento; sejam portadores de transtornos psiquiátricos e/ou sejam autores de
crimes dolosos contra a vida.
“Eu acredito que com o ‘Tem-

po de Despertar’ haverá uma
oportunidade de reflexão e de
transformação desses comportamentos aprendidos ou
desenvolvidos, rompendo com
a cultura de violência contra as
mulheres, em todas as suas
formas e intensidades de manifestação e desconstruindo as
ideias que se originam na cultura do machismo. Desta forma,
poderemos evitar a evolução
dos crimes e prevenir feminicídios.”, finaliza a Vereadora
Vanessa.

Fotos Tiago Morais
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Colunista Social

SILENE

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Fa zer aniver sár io não é f ic ar mais velho, mas agradec er a D eus por mais um ano bem vivido. Fa zer
aniver sár io é uma dádiva, é simplesmente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Aos
aniver sar iantes do mês de març o (segunda quinzena) desejamos que o seu inter ior alc anc e a pa z, que
sua fé nunc a se abale e jamais perc a a esperanç a. Q ue D eus c ontinue abenç oando imensamente sua
vida mostrando o melhor c aminho e te fa zendo merec edor de grandes realiz aç ões. Parabéns!

Conceição Nogueira (16/03)

Jair Bala (16/03)

Maria Helena Pieri (17/03)

Orlando Alves Pereira (17/03)

Paulo Henrique Claudino da Cunha (19/03)

Ronaldo Souza (20/03)
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OLIVEIRA

Cel: (11) 99607.8329 - Fone: (11) 4 6 9 3 . 4 7 7 1

Sebastião Luciano Junior (21/03)

Priscila Silva de Oliveira 23/03)

Messias Aparecido Ferreira (25/03)

Laila Daher Ferraraz ( 27/03)

Jonathan Alves (24/03)

Dolores de Mello (31/03)
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Escola Profissionalizante de Guararema inicia retomada de atividades com cursos
do Senai. Comitiva guararemense realizou visita técnica ao Senai de Jacareí
A Escola Profissionalizante Sebastião Alvino de Souza está preparando sua retomada das atividades com um cronograma de cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).
Fotos: Felipe Antonelli

No primeiro semestre de 2022,
serão disponibilizados cursos de
assistente de modelagem industrial de roupas, previsão de início
em abril, e o de costureiro de
máquina reta e overloque, com
previsão de início em junho. As
inscrições serão abertas em
breve e a Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico
será responsável por auxiliar o
Senai no processo.
Visando a retomada das atividades, no dia 22/03, o vice-prefeito e secretário municipal de

Emprego e Desenvolvimento
Econômico Odvane Rodrigues
liderou uma comitiva da Secretaria guararemense para uma visita
técnica ao Senai de Jacareí. No
local, a equipe foi recebida pelo
diretor da unidade, Tales Justino,
que reforçou o entusiasmo da
instituição em estreitar a parceria
com Guararema.
A comitiva guararemense visitou todos os espaços do Senai
Jacareí e também se colocou
à disposição para futuras parcerias. “Estamos trazendo para

Guararema estes cursos e retomando o circuito para novas
formações, que também devem
ser iniciadas em 2022”, afirmou o
vice-prefeito Odvane. “Sabemos
da qualidade dos cursos Senai e
da importância de termos essa
formação para nossa população.
Estamos abertos para trazermos
cada vez mais opções de qualificação aos jovens e adultos de
Guararema”, completou.
O Senai é referência nacional no
apoio à tecnologia e inovação em
empresas industriais de todos

os portes e segmentos. Há 4
décadas, oferta cursos de iniciação profissional, graduação e
pós-graduação tecnológica para
colaboradores de 28 áreas da
indústria brasileira.
Além da confirmação do cronograma para o primeiro semestre,
a equipe da Secretaria Municipal
de Emprego e Desenvolvimento
Econômico dialogou sobre outras parcerias futuras envolvendo
o Poder Público guararemense,

o Senai e a iniciativa privada.
O objetivo é gerar qualificação
profissional para as empresas
que se instalarem em Guararema, como explica o vice-prefeito
Odvane.
“Para atrair mais empresas para
Guararema e gerar mais empregos para os nossos munícipes
temos que qualificar nossos jovens. Temos que ter uma mão de
obra de fácil acesso para essas
empresas e de qualidade, para

que eles não precisem buscar
essa mão de obra em outros
municípios”, explicou.
Cursos confirmados
Também no prédio da Escola
Profissionalizante estão confirmados os cursos de programador de produção, analista da qualidade, assistente de controle de
qualidade, auxiliar de produção e
auxiliar de almoxarife, ainda sem
data prevista para início.

50 oportunidades de emprego em Guararema com diferentes graus de escolaridade
A mediação está sendo feita pela Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico de Guararema, por meio do Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT)
Fotos: Tiago Morais

SAT divulga vagas de empre-

go em Guararema com mais
de 50 oportunidades
Serviço de Atendimento ao
Trabalhador está mediando diversas oportunidades
profissionais com diferentes
graus de escolaridade

A Secretaria de Emprego e
Desenvolvimento Econômico
de Guararema, por meio do
Serviço de Atendimento ao
Trabalhador (SAT), atualizou
a lista de vagas de trabalho
na cidade. Nesta semana, o
SAT está mediando 50 opor-

tunidades profissionais com
diferentes graus de escolaridade.
As vagas que exigem Ensino
Fundamental completo são
para vendedor/atendente,
auxiliar de limpeza, ajudante
geral, auxiliar de manutenção,

ajudante geral/produção, caseiro casal (duas vagas), auxiliar de manutenção, padeiro,
ajudante geral, confeiteiro/ajudante de confeiteiro, roçador,
auxiliar de recepção, camareira/auxiliar de serviços gerais,
ajudante geral, controlador de
acesso (duas vagas), caseiro
e costureira.
Já as vagas com exigência
de Ensino Médio são para
estoquista, encarregado de
conferência, assistente fiscal,
torneiro mecânico, auxiliar de
serviços gerais, auxiliar de
produção, operador e programador de CNC, ajudante de
cozinha, recepcionista, auxiliar de reservas, ajudante de
pizzaiolo, cumin, assistente
comercial, auxiliar de eventos,
vendedor interno e auxiliar de
expedição.
Para quem ainda cursa o Ensino Superior há vaga para
estágio em engenharia, estágio administrativo, estagiário
em Educação Física e auxiliar

administrativo (duas vagas).
Para quem já concluiu o Ensino Superior há vaga para
técnico de desenvolvimento
de embalagens, auxiliar de
contabilidade, auxiliar administrativo, professor de
Educação Física, assistente
administrativo e laboratorista.
Há ainda uma vaga com
escolaridade indiferente de
doméstica/passadeira, outra
para empregada doméstica e
outra para diarista.
Em razão da pandemia da

Covid-19, os candidatos podem se candidatar às vagas
pelos telefones 4693-1717
e 4693-1432 e para quem
ainda não possui cadastro
ou está desatualizado basta
acessar o link disponível no
site da Prefeitura de Guararema (guararema.sp.gov.br) ou
comparecer na Secretaria de
Emprego e Desenvolvimento
Econômico de segunda a sexta-feira das 8 horas às 11h30
e das 13 horas às 16h30.
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Domingão de Vacinação: Guararema vai vacinar
contra Covid-19 e Influenza neste domingo (27)
Ação ocorre na Unidade Nogueira de vacinação, no período da manhã
A Prefeitura de Guararema, por
meio da Secretaria Municipal de
Saúde, realiza neste domingo
(27) o Domingão de Vacinação,
ação especial para imunizar os
públicos-alvo contra a Covid-19
e o vírus Influenza (gripe).
A ação ocorre na Unidade Nogueira de vacinação, no período
da manhã (das 9 às 12 horas)
e será organizada e realizada
pela Pasta municipal com doses
encaminhadas pelo Governo do
Estado.
A vacinação contra a Covid-19
será apenas para dose adicional:
terceira dose para quem recebeu
a segunda há 4 meses e quarta
dose para pessoas a partir de 80
anos, que receberam a terceira
dose há 4 meses.
Já o início da vacinação contra o
vírus Influenza será para pessoas a partir de 80 anos, conforme
cronograma do Plano Estadual
de Imunização. Para esta ação,
não é necessário agendamento,
basta comparecer na unidade
com documentação.
A novidade para esta ação é
a possibilidade da imunização
simultânea contra as duas doenças: a Covid-19 e a gripe, no
mesmo dia. Caso o cidadão seja
público alvo das duas campanhas de vacinação, ele poderá
receber a proteção contra as
duas doenças. A possibilidade
de vacinação simultânea consta

Foto:PMG

no Documento Técnico da 24ª
Campanha de Vacinação Contra a Influenza, elaborado pela
Secretaria Estadual da Saúde e
foi aderida pela Secretaria Municipal de Guararema.
“A possibilidade da vacinação
contra a Covid-19 e Influenza de
forma simultânea é a novidade
do Domingão de Vacinação que
será realizado em Guararema”,
explica a secretária municipal de
Saúde, Adriana Martins. “Esperamos que os idosos com mais
de 80 anos venham para a Unidade Nogueira e recebam ambas
vacinas e retornem para suas
casas protegidos contra essas
doenças”, completou.
A vacinação contra a gripe estará
disponível nos postos de Saúde
de Guararema a partir da próxima segunda-feira (28).

Antecipação da vacinação contra
a gripe
O governo do Estado anunciou
nesta semana a antecipação da
campanha de vacinação contra
a gripe. Os idosos acima dos 80
anos poderão receber a vacina
contra a Influenza já a partir
deste domingo (27) durante o
Domingão da Vacinação.
De acordo com o governo do Estado, nesta semana, o Instituto
Butantan entregou as doses da
vacina contra a gripe para São
Paulo, o que permitiu a antecipação em uma semana da campanha estadual. A vacina contra a
influenza é trivalente, composta
pelos vírus H1N1, a cepa B e o
H3N2, do subtipo Darwin, que
causou os surtos localizados no
final do ano passado.

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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Circuito de Lazer em Guararema será realizado

neste domingo (27) no Jardim Dulce
Em parceria com a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, serão disponibilizadas atividades recreativas e de esportes, gincanas, danças, dentre outras ações
Fotos:Tiago Morais

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer realiza, neste
domingo (27), mais um Circuito de Lazer, com diversas
opções de diversão e atividades para as crianças.
Em parceria com a Secretaria
de Esportes do Estado de SP,

serão disponibilizadas atividades de esportes como frescobol, mini basquete, badminton
adaptado, além de atividades
recreativas, como gincanas,
futebol de botão, danças, dentre outras para os pequenos.
Com apoio da Secretaria Mu-

nicipal de Esportes e Lazer,
que estará no local com sua
equipe, o evento ocorre na
Quadra Poliesportiva Otávio
Leite Barbosa, na Rua Princesa Isabel (antiga quadra da
Escola Emília Leite), no Jardim Dulce, das 9 às 13 horas.

“Vamos fazer um evento bem
bacana para nossa população,
com diversas atrações para
que as crianças do Jardim
Dulce e região, tenham um
dia de lazer a atividades”, diz
o secretário municipal de Esporte e Lazer, Sidnei de Leal.

De acordo com a Secretaria
de Esportes do Estado de
SP, o Circuito de Lazer 2022,
tem por objetivo proporcionar
aos participantes atividades
de lazer, em locais públicos
(ruas, praças, ginásios, centro
esportivo e outros) reviver e

resgatar práticas de brincadeiras, jogos de salão e outros, como forma de atividade
física, recreativa, visando integração, interação e inclusão
social, estimulando aptidões
físicas e mentais, valorizando
a cultura, folclore regional e
sua história.

Escolas Municipais recebem exemplar do livro “Rua das Borboletas, número 4”, da escritora Luciana Godoi

Os livros passam a integrar o acervo das salas de leitura de todas as escolas municipais
Fotos: PMG

A Secretaria Municipal de

diretoras da Rede Munici-

crianças a lidar com suas

Educação recebeu uma

pal, na última quarta-feira

emoções e estabelecer

doação de exemplares do

(16), passam a integrar o

vínculo com as pessoas

livro “Rua das Borboletas,

acervo das salas de lei-

do seu convívio.

número 4” da escritora e

tura de todas as escolas

Lindamente ilustrado pela

moradora de Guararema,

municipais, enriquecendo

artista Natalia Veras, o li-

Luciana Godoi.

o repertório dos peque-

vro traz uma história leve,

Os livros, distribuídos às

nos leitores e ajudando as

sensível e cheia de doçura

para falar sobre um as-

a ver com as pessoas que

sunto comum a todos nós:

nos acompanham, do que

memórias afetivas das ca-

o lugar que se deixa ou

sas que fizeram parte das

para onde se vai.

nossas vidas e o nosso

Os livros doados pela au-

encontro com o verdadei-

tora serão valorizados no

ro lar, que tem muito mais

ambiente escolar e utiliza-

dos em práticas pedagógicas variadas, auxiliando
no desenvolvimento intelectual e socioemocional
dos pequenos leitores do
município.
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Resumos dos capítulos das novelas de 28/03 a 02/04/2022

Globo - 21 H

Segunda – 28/03
Joventino leva sua
comitiva e ensina seu
filho José Leôncio, ainda
criança, a ser um peão.
Pequena passagem de
tempo. José Leôncio chega ao Pantanal com sua
comitiva e Joventino decide ficar e comprar suas
terras. Chico incentiva
os sitiantes a lutarem por
suas terras. Joventino
e José Leôncio caçam
marruás para a fazenda.
Um touro bravo derruba
o peão Anacleto e foge.
Joventino sai para pegar
o marruá fugido e José
Leôncio vai atrás do pai.
Anacleto incentiva os peões a se revoltarem contra o patrão. José Leôncio

enlaça o touro, mas seu
pai o solta. Os sitiantes
descobrem que terão que
abandonar suas terras e
decidem lutar. Joventino
sai sozinho à caça do
touro. Anacleto exige que
José Leôncio pague a
ele e aos outros peões.
Joventino volta com uma
boiada de marruás e todos o admiram.
Terça 29/03
Gil e Chico não aceitam a proposta que o suposto dono das terras faz
e avisam Padre Antônio.
José Leôncio sai em comitiva e Joventino decide
ficar na fazenda. Chico e
Gil saem para ajudar o
vizinho Raimundo, que
acaba morto com o filho
de Maria e Gil. Joventino
se despede de José Leôncio, que sai em comitiva. Gil mata o suposto
dono de suas terras e
sua esposa jura vingança.
Joventino decide caçar
marruás sozinho. José

Globo- 18H20
Segunda 28/03
Davi convida Augusta
para dançar e Isadora
fica decepcionada. Onofre
critica Olívia por dançar
com Tenório. Joaquim e
Úrsula reclamam do testamento de Eugênio. Inácio
ouve Mariana denunciar
Julinha à polícia e avisa a
Arminda. Violeta e Heloísa
reparam o incômodo de
Isadora ao falar de Rafael e Olívia. Arminda se
enfurece quando Inácio
se recusa a lhe dar um
beijo. Onofre difama Olívia
para todos na vila. Isadora
vê Olívia beijar Rafael.

Quinta 31/03
Maria ouve a onça se
aproximar e se desespera
quando Gil decide ir ao
encontro do bicho. Tião
e Quim implicam com
Filó, insinuando o interesse pelo patrão. Mariana
avisa a Irma que Antero
está acabando com o
patrimônio da família.
José Leôncio chega ao
Rio de Janeiro e contrata um taxista de índole
duvidosa. Maria espanta
a onça antes que ela pegue Gil. O taxista pensa
em roubar o dinheiro de
José Leôncio. Madeleine vê o fazendeiro, fica
deslumbrada, e pensa

em se divertir com ele.
Antero joga em um cassino clandestino. Gustavo
aparece no restaurante
para levar Madeleine, e
José Leôncio o enfrenta.

em casamento.

Sexta 01/04
Madeleine dispensa
Gustavo. José Leôncio e
Madeleine se beijam. Mariana e Antero se preocupam com a filha, que demora a chegar em casa.
Madeleine e José Leôncio fazem amor, e Filó tem
um mau pressentimento.
Antero tenta encontrar a
filha. Mariana repreende
Martinha e Teresa por
terem deixado a filha
com um estranho. José
Leôncio intimida o taxista.
Gil pensa em abandonar
Maria. José Leôncio chega à casa de Madeleine,
e Mariana o destrata. Tião
tenta convencer Filó a se
declarar para José Leôncio. Mariana lamenta as
atitudes das filhas. José
Leôncio pede Madeleine

Sábado 02/04
Madeleine aceita o
pedido e Mariana se enfurece. Tião e Quim tentam
convencer Filó a participar da roda de viola no
galpão da fazenda. José
Leôncio conta a história
de seu pai para a família
de Madeleine. Maria promete a Gil tirar a própria
vida se engravidar novamente. Madeleine conta
para Irma como foi sua
noite com José Leôncio. Mariana questiona
Madeleine sobre seus
sentimentos pelo noivo.
Maria deixa Gil se aproximar dela. Irma se encanta
com as histórias de José
Leôncio. Madeleine pede
que Antero apresse os
trâmites para seu casamento. Filó chora pensando em José Leôncio.
Irma tenta se insinuar
para o cunhado, quando
Madeleine se aproxima e
assusta a irmã.

Quinta 31/03

Sexta 01/04

Sábado 02/04

Flávia/Guilherme não consegue impedir Guilherme/Flávia
de sair de casa. Neném/Paula
reclama da alegria de Paula/
Neném depois do telefonema
de Rose. Guilherme/Flávia se
encontra com Neném/Paula.
Flávia/Guilherme procura por
Guilherme/Flávia na casa de
Juca. Valdirene ameaça Celina. Gabriel avisa Carmem das
mudanças que fará em seu bar.
Celina e Tigrão não aceitam a
decisão de Guilherme/Flávia de
sair de casa. Marcelo entrega
para Paula/Neném a fita de Celso que encontrou no cofre de
Carmem. Nedda leva Neném/
Paula para falar com Roni. Ingrid revela para Murilo a troca
de corpos.

Roni se recusa a almoçar na
casa de Nedda. Flávia/Guilherme convence Celina a aceitar
sua presença na mansão. Paula/Neném conta para Neném/
Paula que Roni é o pai de Tina.
Tigrão discute com Guilherme/
Flávia. Daniel mostra a Flávia/
Guilherme seu barco e ela tem
uma ideia. Neném/Paula e Paula/Neném tentam assistir a fita
de Celso. Rose fala animada
de Neném para Joana. Gabriel
convida Murilo, Ingrid e Vanda
para tocarem em seu bar. Edson
decide ir com Roni ao almoço na
casa de Nedda. Guilherme/Flávia briga com Flávia/Guilherme.

Neném/Paula e Paula/Neném
se divertem com que ouvem na
fita de Celso. Carmem descobre
que a fita de Celso sumiu e se
desespera. Roni avisa a Nedda
que vai com Edson ao almoço
e ela fica preocupada. Flávia/
Guilherme pede a ajuda de
Murilo. Guilherme/Flávia pede
para Rose conversar com Tigrão. Neném/Paula perde a fita
de Celso. Guilherme/Flávia decide viajar. Gabriel chama Cabeça
para grafitar em seu bar. Paula/
Neném incentiva Ingrid a tocar
com Murilo e Vanda. Nedda conta que Edson irá para o almoço
com Roni, e a família se revolta. Rose surpreende Soraia no
quarto com Tigrão. Guilherme/
Flávia avisa a Flávia/Guilherme
que vai viajar.

Jandira implora para Nedda não
contar sobre Tina para Roni. Neném/Paula proíbe Paula/Neném
de participar do almoço na casa
de Nedda. Osvaldo ameaça Edson. Flávia/Guilherme convence
Odaílson a impedir que Guilherme/Flávia viaje. Carmem pede
para se encontrar com Paula/
Neném e se apavora ao saber
que a rival já sabe sobre a fita.
Paula/Neném obriga Neném/

Leônidas volta para casa
com Matias e Heloísa fica
furiosa. Lyra entra em trabalho de parto. Isadora é
hostil com Rafael.

dos. Onofre fala de Olívia
para Tenório, que decide
conversar com a moça.
Olívia pede Rafael em
namoro.

Terça 29/03
Davi estranha a hostilidade de Isadora. Onofre
afirma que se vingará
de Olívia. Isadora chora
por causa de Rafael e
decide sair com Joaquim.
Mariana expulsa Julinha
da LBA. Davi altera os
convites para o baile de
Joaquim e Isadora. Violeta lamenta o estado
de Matias para Eugênio.
Lyra presenteia Isadora e
Rafael com um patuá. Úrsula se irrita ao ver Violeta
chegar com Eugênio para
jantar. Augusta conta para
Davi por que Isadora está
com raiva dele. Isadora se
assusta com a reação de
Joaquim ao ver que seus
convites foram falsifica-

Quarta 30/03
Olívia explica a Rafael por que o pediu em
namoro. Arminda ajuda Isadora e Joaquim a
entrar no clube. Inácio
leva Clarinha embora por
causa de Matias e Heloísa
se desespera. Augusta
incentiva Davi a aceitar o
pedido de Olívia. Mariana
obriga Inácio a ir com
ela ao Sorvete Dançante
e Arminda fica furiosa.
Julinha contrata Geraldo
como copeiro. Arminda
trama contra Mariana.
Davi pega a chave do
carro de Joaquim e quase
provoca um acidente com
o carro de Salvador. Violeta se incomoda com a
possibilidade de Eugênio

ficar com Úrsula. Joaquim
encontra seu carro na tecelagem e culpa Rafael.
Davi anuncia seu namoro
com Olívia e todos na tecelagem se surpreendem.

Lorenzo escrevem cartas
para casa. Fátima decide
fazer uma festa para oficializar o namoro da filha.
Joaquim tira satisfações
com Rafael.

Sábado 02/04
Isadora se anima com
a revelação de Olívia.
Joaquim decide ir para a
festa. Davi impede Onofre
de deixar a casa de Violeta. Matias tem mais um
surto. Davi pede que Iara
o ajude a vigiar Joaquim
e Onofre na tecelagem.
Joaquim flagra Rafael e
Isadora conversando e
tem uma crise de ciúmes.
Leônidas explica por que
Matias teve o novo surto
e Violeta se preocupa.
Isadora vibra por ainda ter
o amor de Rafael. Violeta
arma para que Rafael e
Isadora trabalhem juntos
num evento da tecelagem
e Joaquim fica furioso.
Heloísa se aproveita do
surto de Matias e o maltrata. Davi sugere que Isadora participe do concurso
de moda da tecelagem.

Terça 29/03

Neném/Paula é derrubado pelo
zagueiro adversário e fica furioso. Flávia/Guilherme tenta
convencer Tucão a confessar
seus crimes. Neném/Paula se
desespera ao saber que terá
que bater um pênalti. Daniel
desconfia da doença de Celina.
Flávia/Guilherme consegue uma
confissão de Tucão. Nedda fazuma promessa para que Neném
ganhe o jogo. Teca se insinua

Quarta 30/03
Maria pede que Gil
ouça José Leôncio e é
gentil com ele. Tião desconfia que Tadeu, filho
de Filó, seja filho de José
Leôncio. Maria se recusa
a dormir com Gil, que fica
furioso. Filó se insinua
para José Leôncio, que
não dá atenção. Madeleine se diverte na boate
e Gustavo não consegue
levá-la para casa. Antero

perde seu carro no jogo.
Mariana discute com Madeleine. José Leôncio
vai ao Rio de Janeiro
pegar o pagamento de
uma boiada. Antero tem
uma conversa séria com
Madeleine. José Leôncio
pensa nas palavras de
Eugênio durante a viagem de chalana.

Quarta 30/03

para Juca. Tucão encontra a escuta em Flávia/Guilherme, e a
polícia invade a Pulp Fiction. Tucão ameaça Flávia/Guilherme.

Segunda – 28/03

Leôncio se envolve com
Filó. A comitiva volta para
a fazenda e José Leôncio
não encontra Joventino.
Gil e Maria embarcam
na chalana de Eugênio,
rumo ao Pantanal. José
Leôncio encontra os pertences de Joventino e
continua procurando pelo
pai. Maria e Gil firmam
moradia nas terras de
José Leôncio. Pequena passagem de tempo.
José Leôncio vai falar
com Gil, que reage com
hostilidade.

Neném/Paula bate o pênalti e
termina o jogo. Guilherme/Flávia
salva Flávia/Guilherme e Tucão
é preso. Flávia/Guilherme confidencia a Deusa que está apaixonada por Guilherme/Flávia.
Guilherme/Flávia encontra a
aliança de casamento do médico e fica enfurecido. Rose
pensa em Neném. Daniel flagra
Valdirene sozinha na cozinha
e fica desconfiado. Paula/Neném obriga Neném/Paula a falar
com Rose. Flávia/Guilherme se
declara para Guilherme/Flávia
.

Quinta 31/03
Joaquim e Onofre não
acreditam no namoro de
Rafael e Olívia. Todos na
vila recriminam Onofre
pelo que fez com Olívia.
Joaquim afirma que provará a mentira de Rafael.
Violeta confirma a falsidade do namoro de Rafael.
Joaquim manda Onofre
vigiar Olívia. Inácio ajuda
Arminda. Davi e Olívia
armam contra Joaquim
e Onofre. Isadora não
consegue disfarçar sua
tristeza na frente de Joaquim ao ver Olívia e
Rafael juntos. Bento e

Sexta 01/04
Davi não se intimida
com as ameaças de Joaquim. Matias tem um
novo surto. Onofre se alia
a Joaquim. Matias salva
Clarinha. Davi convida
Violeta para a feijoada.
Onofre se anima para
ir à festa de Olívia. Violeta obriga Isadora a ir
com ela para a feijoada.
Constantino descobre que
contratou um crupiê gago.
Davi vê Onofre invadir a
casa grande para avisar
a Joaquim da presença
de Isadora na festa. Olívia
revela para Isadora que
seu namoro com Rafael
é uma farsa.

Paula a marcar um encontro com Rose. Flávia/
Guilherme implora para
Guilherme/Flávia ficar com
ela. Roni, Cora e Edson
chegam para o almoço na
casa de Nedda

Fonte:TV Globo
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1ª ETAPA DA
VACINAÇÃO CONTRA A

GRIPE
(VÍRUS INFLUENZA)

APENAS PARA IDOSOS
DE 80 ANOS OU MAIS

COMEÇA NESTE DOMINGO, 27 DE ABRIL
ATENÇÃO PARA OS LOCAIS E HORÁRIOS DE APLICAÇÃO:

UNIDADE NOGUEIRA
DATA:

27/04
DATA:

28/04
a 01/05

IMPORTANTE!

HORÁRIO:

CESAP, UBSs JD. DULCE E LAMBARI
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
DATA:

HORÁRIO:

9 ÀS 12 HORAS

28/04
a 01/05

HORÁRIO:

NÃO É PRECISO AGENDAMENTO

9 ÀS 18 HORAS

9 ÀS 15 HORAS

Leve comprovante de residência;
Se possível, leve comprovante de vacinação contra a Covid-19;
É obrigatório o uso de máscara nas unidades de Saúde;
Não é mais preciso aguardar o intervalo de 15 dias para tomar a
vacina da gripe e da Covid-19.

Saúde

