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Afinal, quando irá voltar a velha
Maria Fumaça para Guararema?
Locomotiva de 1927 foi levada para Cruzeiro, no Vale do Paraíba, para reparos, e até agora ainda não retornou para sua cidade, quase um ano depois da partida

A

A antiga locomotiva que reviveu o romantismo da era das “marias fumaças” e o trem à diesel que a substituiu no trajeto entre o centro
d e G u a r a r e m a e a v i l a d e L u i s C a r l o s , n a d i v i s a c o m M o g i d a s C r u z e s ( D i v u l g a ç ã o - J o a q u i m C o n s t a n t i n o - G a z e t a d e G u a r a r e m a)
Por: Darwin Valente O Diario de Mogi
Desde o começo do ano
de 2020, uma pergunta
vem sendo feita, com certa
insistência, por moradores
da cidade de Guararema.
Eles querem saber, afinal,

que fim levou a velha locomotiva a vapor 353, tipo
Pacific, fabricada em 1927,
nos Estados Unidos, pela
Baldwin Locomotive Works
e que até o começo da
atual década, serviu como
atração especial para o

transporte de passageiros
entre as estações da cidade
de Guararema e o distrito
de Luiz Carlos, em feriados
e finais de semana.
Apelidada de “Velha Senhora”, a antiga locomotiva a vapor tornou-se uma

espécie de xodó da população de Guararema, que
se orgulhava de apresentar
a imponente máquina, ainda com força para puxar
dois ou mais vagões de
madeira, com pessoas da
cidade ou turistas, que con-

seguiam voltar no tempo
ao fazer a bucólica viagem
atravessando trechos de
campos e parte de serras,
localizados em seu percurso.
As viagens do antigo trem
foram resultado de um

trabalho do deputado federal Márcio Alvino (PL),
ex-prefeito de Guararema,
que se uniu à Associação
Brasileira de Preservação
Ferroviária (ABPF) para
aquela conquista .
Continua na página -03

Guararema sedia amanhã a Corrida do Trabalhador

Varias Ruas e vias serão interditadas durante a corrida
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer vai apoiar no
dia do Trabalhador, a corrida
de 6 quilômetros em trecho de
asfalto.
O evento será realizado em
parceria com o Fundo Social de
Solidariedade de Guararema,
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e o Consórcio de
Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).
A Corrida será organizada pelo
“EsportesOn” e “CK Eventos”, na
data em que é celebrado o Dia
do Trabalhador em 1º de Maio.
A largada irá ocorrer às 8 horas

no Estádio Municipal José Luis
Gonçalves da Silva, ao lado do
Ginásio Poliesportivo Lázaro
Germano (rua José Ramires,
nº 270, Ipiranga, Guararema).
A prova será de 6 quilômetros,
será realizada em piso asfáltico
e terá duração máxima de 1h30.
“O apoio da Secretaria Municipal
de Esporte para a realização
da Corrida do Trabalhador por
saber a importância da prática
esportiva e de eventos que estimulam e propiciam o esporte na
nossa cidade”, explica o secretário municipal de Esporte e Lazer,
Sidnei Leal Santos. “Solicitamos

que a população de Guararema
e de outras cidades que queiram
participar, realizem a inscrição
no site e participe desse evento
que será realizado em nossa
cidade”, completou.
As inscrições devem ser feitas
pelo site minhasincricoes.com.
br. Além de participar na corrida, a inscrição no valor de R$
49,90 mais um item de higiene
pessoal da direito à uma camiseta da corrida, medalha, fruta,
número de peito e chip. Mais
informações pelo telefone (11)
99602-0798 ou (11) 99638-1511
ou no Ginásio de Esportes Láza-

ro Germano.
A Prefeitura de Guararema comunica que durante a corrida
do Trabalhador as Rua João
Barbosa de Oliveira, Rua João
Ramos e a Avenida Engenheiro
José Antônio Salgado estarão
interditadas das 6 às 11 horas
para a realização da Corrida do
Trabalhador.
Comunica também que já foram instaladas faixas nos locais
informando a população sobre
a interdição das vias. A largada da Corrida do Trabalhador
acontece às 8 horas no Estádio
Municipal José Luis Gonçalves
da Silva, ao lado do Ginásio
Poliesportivo Lázaro Germano.

Foto:arquivo -JGG
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EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e e F i t n e s s > > >
O QUE A CREATINA FAZ COM SEU CORPO...

José Marcos - Educador

Muitas pessoas que resolvem encarar o treinamento físico de maneira mais
séria e comprometida resolvem usar suplementos
alimentares para auxiliar
o rendimento ou acelerar o resultado esperado
com o exercício físico. O
mais conhecido e utilizado é o Whey Protein, mas
há também muita procura pela Creatina. Para
esclarecer, a creatina é

produzida pelo organismo
humano nos rins, fígado e
pâncreas a partir da união
de três aminoácidos (metionina, glicina e arginina) na
quantidade de um grama
por dia. A suplementação
deve ser orientada por um
profissional para que não
traga efeitos indesejados e
perigosos à saúde. A creatina está presente também
em vários alimentos, como
peixes, ovos, leite e frutos
do mar. A maior parte da
creatina é armazenada no
músculo esquelético e o
restante vai para o cora-

ção, cérebro, testículos e
músculos lisos. Ela pode
proporcionar melhora de
desempenho, redução de
lesões, aprimoramento da
força e da estética muscular e aceleração da recuperação pós treino ou pós
competição. Porém tudo
em excesso faz mal e
sem orientação de um especialista a creatina pode
causar danos aos rins e ao
fígado. Quem faz uso da
creatina precisa ter atenção especial à hidratação
e seu uso indiscriminado

Horóscopo
Por: Omar Cardoso
Para o dia 01 de Maio de 2022
ÁRIES -Hoje é um dia que terá, certamente, algumas perturbações, inclusive o cônjuge
estará descontente com você. Tome cuidado se realizar negócios e se lidar com fogo e eletricidade. Amanhã será um dia melhor.
TOURO -Se ainda não têm a sua casa própria, saiba que esta é a fase mais favorável para
conseguir uma. Aproveite. Por outro lado, terá sucesso no comércio, na indústria e nos negócios
relacionados com terras.

GÊMEOS - Você agora terá maiores chances de lucrar inesperadamente através de jogos,
sorteios e da loteria. Felicidade amorosa, conjugal e familiar. Ainda sua vida amorosa e sexual
estará recebendo influências astrais positivas.
CÂNCER -Felicidade amorosa sentimental e bastante sucesso em diversões e nas
festividades onde comparecer, estão previstos para você. Bom relacionamento com
os familiares e amigos. Hoje é um dia favorável para jogar na loto.

pode prejudicar a produção
de creatina natural. Como
a creatina auxilia no ganho
de massa magra, natural
acontecer o aumento de
peso na balança, até porque há também um aumento de retenção liquida nos
músculos. Ela pode fazer
bem sim, desde que sejam
respeitadas as características físicas individuais e a

quantidade de gramas ingeridas diariamente esteja
muito bem dimensionada e
calculada por profissionais
competentes. Basicamente
o segredo é manter o consumo de forma regular,
dentro das especificações
prescritas pelo profissional,
sem choques de ciclos ou
coisa parecida e também
ingerir no pós treino, para

dar suporte ao organismo
para se recuperar. A creatina pode ajudar a manter a
rotina diária de tarefas mesmo após um treino intenso
já que a energia corporal
será restabelecida mais rapidamente. A última dica é
que não é recomendável
ingerir cafeína junto com a
creatina já que a primeira
é diurética e tende a eliminar os efeitos positivos da
creatina.

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

LIBRA - - Indicações de que conseguirá obter os mais propícios resultados, no
trabalho, no setor financeiro, social e amoroso. Aproveite. Paz íntima. O convívio
com novos amigos deverá fazer você mudar alguns de seus hábitos para melhor.
ESCORPIÃO -Faça o que puder para aumentar suas amizades ou então, conservar
as que você já fez no passado. Evite atritos com quem quer que seja a fim de não
criar inimigos, declarados ou ocultos. Fluxo favorável para o romance, o trabalho, o
amor, o lar e a família.
SAGITÁRIO - Acautele- se um pouco diante das notícias que ouvir falsas ou favoráveis. Momento excepcional para a vida amorosa e conjugal. Fator de benefício
real. Controle suas despesas e cuidado com as viagens.

CAPRICÓRNIO - Período feliz com muitas novidades e atrações, principalmente nos
assuntos sentimentais e pessoais. O seu trabalho trará bons resultados bem como os
negócios e novas amizades.

AQUÁRIO - Indícios de êxito nas questões que demandem jogos, esportes e casamento.
Momento excelente para resolver um problema financeiro. A badalação deve continuar neste
período. Aguarde um convite de uma pessoa influente em sua área profissional.

LEÃO - Fale pouco e escute mais hoje. Seja cauteloso no campo dos negócios, e não revele
suas ideias a ninguém. Bom, contudo, para tratar de questões legais e de escritos de modo
geral. Procure descansar mais, principalmente dormindo as horas suficientes.

VIRGEM- Alguma prudência será bastante aconselhável, uma vez que afastará a possibilidade de se perder em pequenos negócios ou outros assuntos. Influências benéficas. Saúde,
dinheiro e amor com bons fluxos astrais.

Peixe- Sentimentalmente, este será um grande dia. Procure aproveitar do melhor modo
possível. Vida afetiva e conjugal, favorecida. No que tange aos negócios, alguma melhora.
Evite ações judiciais e discussões por dívidas ou créditos.
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Maria Fumaça foi retirada dos trilhos de
Guararema. Afinal, quando irá voltar?
Locomotiva de 1927 foi levada para Cruzeiro, no Vale do Paraíba, para reparos, e até agora ainda não retornou para sua cidade, quase um ano depois da partida
Fotos: Quinzinho

Trem Azul movidos a óleo diesel, q u e s u b s t i t u i u a M a r i a Fu m a ç a não têm o mesmo apelo
sentimental da “Velha Senhora”.
a locomotiva para a cidade de estarem desgastadas.
... continuação da 1ªpágina
As viagens do antigo trem foram Cruzeiro, no Vale do Paraíba, Certo ou não, o que se tem notíresultado de um trabalho do de- onde a máquina deveria passar cia é que até agora a locomotiva
putado federal Márcio Alvino por alguns reparos, antes de re- ainda não voltou, enquanto os
moradores acreditam que dificil(PL), ex-prefeito de Guararema, tornar para Guararema.
que se uniu à Associação Brasi- No entanto, quando os morado- mente verão novamente a “Velha
leira de Preservação Ferroviária res começaram a notar um certo Senhora”, com seus 147.709 kg e
atraso, bem acima da normali- com um esforço de tração para
(ABPF) para aquela conquista.
Tudo parecia caminhar às mil dade, veio a pandemia e, com 12.900 kg. Indagado pelo jornamaravilhas, com as viagens ela, a desculpa de que estaria lista Joaquim Constantino, do
conquistando cada vez mais havendo dificuldades na obten- jornal Gazeta de Guararema, o
adeptos, que no final de 2021, a ção das peças da locomotiva que funcionário da ABPF, de Cruzeidireção da ABPF decidiu enviar necessitavam ser trocadas, por ro, repetiu as mesmas informa-

Maria Fumaça “Velha Senhora” fabricada em 1927, não tem previsão de quando irá voltar a Guararema?
ções iniciais, de que a locomotiva
“foi retirada dos trilhos no mês de
setembro de 2021 e levada para
Cruzeiro para manutenção, ainda
se encontra parada para fazer
manutenção, e não tem previsão
para retornar para Guararema,
pois ela está com varias peças
gastas, e algumas delas não se
encontram para repor, tendo que
passar por um projeto de engenharia”.
Procurado pela coluna, no iní-

cio da tarde desta quinta (28),
o deputado Márcio Alvino (PL)
não havia respondido aos questionamentos da coluna, até o seu
fechamento.
Enquanto a Maria Fumaça
continua ausente, o trajeto vem
sendo coberto com trens muito
mais modernos, movidos a óleo
diesel, que não têm o mesmo
apelo sentimental da “Velha
Senhora”, mas possuem capacidade para puxar um número

maior de vagões, aumentando
o número de passageiros transportados e, por tabela, o faturamento da ABPF.
O romantismo da antiga locomotiva, porém, continua distante,
enquanto muita gente de Guararema insiste em saber quando -e
se - ela realmente irá voltar. Muitos já dão a velha máquina como
perdida, embora todos torçam
demais pela sua volta, no menor
espaço de tempo possível.

Educação de Guararema participa da
Etapa Intermunicipal da Conae 2022
Evento abordou o tema “Inclusão, Equidade e Qualidade: Compromisso com o futuro da Educação brasileira”
Fotos:Divulgação

A Educação de Guararema
esteve na Etapa Intermunicipal da IV Conferência Nacional de Educação, a Conae
2022.
Com organização do Consórcio de Desenvolvimento

dos Municípios do Alto Tietê
(Condemat) em parceria com
a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME), a Conae
2022 abordou o tema “Inclusão, Equidade e Qualidade:

Compromisso com o futuro
da Educação brasileira”.
O evento, que aconteceu
de 8 a 9 de abril no Centro
Municipal de Formação Pedagógica (Cenforp), em Mogi
das Cruzes, reuniu gestores,
educadores, estudantes, pais
de alunos e a sociedade civil
dos 12 municípios que formam o consórcio, dentre eles

os profissionais da Educação
de Guararema.
Com o intuito de melhorar a
Educação municipal e nacional, os participantes analisaram os Planos Municipais de
Educação e o Plano Estadual,
bem como elegeram os participantes que representarão
a região na Etapa Estadual,
prevista para junho.

“Conhecer o Regimento Interno do evento e poder contribuir para as mudanças que se
fizeram necessárias em seus
eixos, mediante aprovação e
pensando no presente e no
futuro da Educação, foi uma
experiência enriquecedora”,
afirma Gilmara Custódia, diretora da EM Keisaburo Honda
e uma das representantes de

Guararema na Etapa Intermunicipal da Conae 2022.
Guararema foi representada
por três delegados na Etapa
Intermunicipal do Condemat
e, agora, aguarda a realização das etapas Estadual
e Federal, para enriquecer
ainda mais o conhecimento
e contribuir para a Educação
do município.
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Prefeito Zé e presidente do Fundo Social de Guararema, Carmem
Rosana, recebem primeira-dama do Estado, Luciana Garcia
Pauta foi a 3ª Reunião Ordinária do Conselho dos Fundos Sociais de Solidariedade do Condemat
O prefeito Zé e a presidente do
Fundo Social de Solidariedade
de Guararema receberam na
manhã do dia 28/04, a primeira-dama do Estado de São Paulo,
Luciana Garcia e sua equipe. A
pauta foi a 3ª Reunião Ordinária
do Conselho dos Fundos Sociais
de Solidariedade do Consórcio
de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).
Durante o encontro, que ocorreu
na sede do Fundo Social de Guararema e contou com a presença
de representantes das cidades
do Alto Tietê, o prefeito Zé e a
presidente do Fundo Social, Carmem Rosana, apresentaram a
estrutura do local além de detalhar o trabalho desempenhando
em 2021 e nos primeiros meses
de 2022.
Além disso, durante visita à Guararema, a primeira-dama detalhou as ações do Fundo Social
de São Paulo e conheceu as iniciativas desenvolvidas na região.
“Os Fundos Sociais realizam
um trabalho fundamental para
a população vulnerável, e a
dedicação pelo amparo e pelo
desenvolvimento social dessas
pessoas é uma missão muito
importante”, disse o prefeito
Zé. “Por isso, parabenizo todas
as presidentes dos Fundos Sociais e prefeitos que estiveram
presentes pelo trabalho que
realizam em suas cidades”,
completou.
A presidente do Fundo Social,
Carmen Rosana, agradeceu a
visita da primeira-dama Lucia-

na e se colocou à disposição
para futuros projetos que visem
a ampliação dos serviços em
Guararema. “Fico muito feliz
com sua visita, muito obrigada”,
completou.
Presenças no evento
Participaram do evento o prefeito de Arujá, Luis Camargo; o
prefeito de Santa Isabel, Carlos
Chinchila; as presidentes do
Fundo Social de Guarulhos,
Elen Regina Simões de Farias;
de Suzano, Larissa Ashiuchi;de
Arujá, Clau Teixeira Camargo; de
Ferraz de Vasconcelos, Aparecida Gambale; e de Biritiba Mirim,
Roberta de Oliveira Silva Taino;
a vice-prefeita de Biritiba Mirim,
Adriana Rufo; as representantes
do Fundo Social de Poá, Karen
de AlmeiraCortiz; de Mogi das
Cruzes, Vanessa Menicheli
Sanches; de Itaquaquecetuba,
Shirlei Roberta; a secretária adjunta de Assistência Social de
Santa Branca, Edna Barbosa; o
secretário de Desenvolvimento
Social de Santa Isabel, Daniel
Alves de Lucena; o secretário-executivo do Condemat, Adriano Leite; a gerente regional do
Sebrae, Gilvanda Figuerôa; o
orientador da qualidade de vida
do Sesi, Osvaldo José da Silva
Filho; a presidente da Cooperativa Guararecicla, Sandra Braga;
a gestora de Comunicação do
Espaço Urbano, Daniela Alecrim;
e o proprietário do Suns Lavandário, Sun Chien Te.

Fotos:Vitoria Mikaelli
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Secretaria de Obras da início à pavimentação da Estrada
Municipal Tomé Antônio Moreira, principal via do bairro Itapeti
Na manhã do dia 25/04, o prefeito Zé e o vice-prefeito Odvane Rodrigues estiveram no local onde as obras foram iniciadas
A Prefeitura de Guararema
deu início às obras de pavimentação da Estrada Municipal Tomé Antônio Moreira,
principal via de acesso do
bairro Itapeti. Ao todo, serão
feitos cerca de 5,7 quilômetros de pavimento na região,
finalizando todo o percurso
da estrada e parte da Estrada
Municipal Ivo de Senne.
Atualmente a Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente, Planejamento Urbano
e Serviços Públicos realiza
o trabalho de aplicação de
Brita Graduada Simples para
reforço do sub-leito e regularização das vias, prévio ao de
aplicação da massa asfáltica,
quando a via já se prepara
para ser entregue.
Na manhã desta segunda-feira (25), o prefeito Zé e o
vice-prefeito Odvane Rodrigues estiveram no local onde
as obras foram iniciadas.
Os chefes do Executivo de
Guararema conversaram com
os responsáveis do setor de
Obras da Prefeitura de Guararema sobre o andamento
dos trabalhos.

Fotos:Felipe Antonelli

“A Estrada Tomé Antônio Moreira é uma importante via da
região, que faz a ligação de
centenas de famílias com
a região central da cidade,
além de servir como via de
escoamento de mercadorias
para cidades vizinhas”, afirma
o prefeito Zé. “Estamos pavimentando esta via principal
que certamente irá fazer a
diferença na vida das pessoas que moram nesta região
do Itapeti”, completa.
Pavimentação do Guanabara
O início da pavimentação
da estrada Estrada Municipal Tomé Antônio Moreira,
ocorre próximo ao fim das
obras realizadas no Guanabara, onde a pavimentação
já foi realizada quase em sua
totalidade. Restando apenas
duas vielas para serem pavimentadas do plano traçado à
região, o bairro se encontra
todo asfaltado, como previa
o plano da Administração
Municipal.
Com investimento de R$ 1
milhão, as ruas Comendador

Sebastião Alvino de Souza,
Palmira Alves dos Santos,
Espanha e a viela entre a rua
Bolívia e China receberam
os serviços que melhorarão
a trafegabilidade da região,
totalizando cerca de 1,4 qui-

lômetro de intervenção.
Pavimentação estrada Hércules Campagnoli
Outra importante obra de pavimentação em Guararema
será finalizada em breve. A
intervenção na estrada muni-

cipal Hércules Campagnoli foi
oficializada em junho de 2021
pelo governo do Estado, que
realiza os serviços.
O recapeamento da estrada
Hércules Campagnoli foi iniciado próximo à divisa com o

município de Santa Branca
e será realizado até a Igreja
D’Ajuda, em Guararema.
A obra totaliza 4,8 quilômetros de extensão e recebe o
investimento de mais de R$
4,3 milhões.

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

6

Jornal Gazeta de Guararema, 30 de Abril de 2022

Colunista Social

SILENE

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Fazer aniversário não é f icar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano bem vivido. Fazer aniversário é uma dádiva, é
simplesmente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Aos aniversariantes (segunda quinzena de abril) desejamos
que o seu interior alcance a paz, que sua fé nunca se abale e jamais perca a esperança. Que Deus continue abençoando imensamente sua vida mostrando o melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns!

Rosana Arice (16/04) e seu filho Diego Arice (25/04)
Janaína Silva (16/04)

Rosa Moura (16/04)

Dr. Euclides Marcondes Filho (17/04)

Jorge Marques (18/04)

Irineu Monteiro (19/04)

Bruno Campos Leme (19/04)

Marco Antônio Custódio Dominguez (18/04)

Márcia Maeda (20/04)
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OLIVEIRA

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

Aparecido Costa (20/04)

Darwin Valente (26/04)

Sebastião Cruz (26/04)

Fernando Franco Fernandes (27/04)

Vando Wolf (28/04)

Carlos Alberto Pereira (Carlinhos) (29/04)

Mônica Antico (30/04)

Marcos Antônio Almeida Dias (30/04)

Márcia Rodrigues dos Santos Nunes (30/04)
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Fundo Social de Guararema realiza Bazar de Dia das
Mães com peças de artesanato, decoração e costura
Peças vendidas na ação foram confeccionadas a partir de oficinas promovidas pelo próprio Fundo Social de Guararema
O Fundo Social de Solidariedade de Guararema vai
promover de 4 a 6 de maio o
Bazar de Dia das Mães, com
diversas peças de artesanato
e decoração.
A ação vai acontecer na sede
do Fundo Social de Guararema (Rua Dona Laurinda,
193, no Centro) e contará
com dezenas de peças produzidas por cursos que foram
realizados pelo próprio Fundo
Social.
Vale ressaltar que a verba
arrecadada com a ação será
destinada para as atividades
e doações desempenhadas
pelo Fundo Social para as
pessoas em situação de vulnerabilidade social no município.
Explica a presidente do Fundo Social, Carmem Rosana.
“Contamos com a ajuda de
todos, para adquirir um belo
presente para sua mãe e auxiliar as pessoas que mais
precisam do Fundo Social
de Solidariedade”, completa.
O pagamento poderá ser feito
em dinheiro ou via PIX. Nos
dias 4 e 5 o Bazar de será das
13 às 17 horas e no dia 6 das
13 às 17h30.

Fotos: Vitoria Mikaelli

Ofício circular CONSAD 01/2022 – Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Guararema - SP, 22 de abril de 2022
Referente EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
E PROFISSIONAIS DA ÁREA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE CARGAS DE
GUARAREMA – COOPERAR
Ilmo. Senhores cooperados:
O Diretor Presidente da Cooperativa de Transportadores e Profissionais da Área de Logística e Transporte de Cargas de Guararema – COOPERAR, CNPJ Nº 42.641.646/0001-06,
no uso de suas atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados,
que nesta data são em número de 34 (trinta e quatro) em condições de votar, para se
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se com os indicativos abaixo:
Data: 14/05/2022
Local: Avenida General Porfírio da Paz nº 112, Sala 1, Anexo ao Paradouro Batistella,
CEP 08900-000, bairro Parateí, a altura do Km 177 da Rodovia Presidente Dutra, Guararema - SP
HORÁRIO: Às 12.00 (doze horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3
dos cooperados com direito a voto; ou às 13.00 (treze horas) em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto, ou às 14.00
(quatorze horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10
(dez) cooperados com direito a voto.
Ordem do dia:
I.
Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer
do Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2021 compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições
para a cobertura das despesas da sociedade;
d) Parecer do Conselho Fiscal.
II.
Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
III.
Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;
IV.
A fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
V.
Outros assuntos de interesse da cooperativa.
Luciano Régis
Diretor Presidente

No Centro Espirita
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Resumos dos capítulos das novelas de 02 a o7 de Maio de 2022
Madeleine flagra Irma na
casa de Gustavo.

Sábado 07/05
Ari explica para José
Leôncio que Tadeu levou
o casal para o Rio de
Janeiro. Juma se assusta
com a cidade. Uma onça
rodeia a tapera, e Muda
fica apavorada. Madeleine não se conforma com
a presença de Juma.
Tibério se preocupa com
Muda. Irma tenta conversar com Juma. Muda atira
sem querer no Velho do
Rio. Mariana e Irma tentam convencer Madeleine
a não falar com Juma.
Tibério leva Muda para a
fazenda de José Leôncio
e se surpreende quando
ela fala. Jove leva Juma
para tirar seus documentos. Velho do Rio recebe
ajuda. Mariana se desespera quando Jove revela
que abriu mão de sua
herança.

ultimato em Tenório.

o filho.

Jovem consegue convencer Juma a deixar que
ele frequente sua casa.
Madeleine decide manter Zaquieu na mansão.
Juma fala de Jove para
Muda. Zaquieu ajuda
Madeleine com sua nova
live. Guta sente ciúmes
de Juma e discute com
Jove. Nayara abandona
seu emprego para trabalhar com Madeleine.
Tadeu vê Guta chorando
e culpa Jove. Jove compara José Leôncio com o
Velho do Rio. Guta dá um

Terça 03/05
Guta se surpreende
com Tenório. Tadeu tira
satisfações com Jove.
José Leôncio questiona
Jove sobre seu interesse
por Juma. Zaquieu se
anima por começar a
trabalhar com Madeleine
nas redes sociais. Tibério tenta se aproximar
de Muda. Jove e Juma
tomam se aproximam.
José Leôncio reclama de
seu filho com Madeleine,
e Filó tenta tranquilizar
o companheiro. Zaquieu
ouve uma discussão de
Irma com Madeleine sobre ele e fica entristecido.
Tibério se surpreende
com a tranquilidade de
Juma em relação a Jove.
José Leôncio decide ter
uma conversa séria com

Quarta 04/05
José Leôncio manda
Jove voltar para o Rio de
Janeiro, e Filó tenta reverter a situação. Jove vai
embora escondido da fazenda. Guta se interessa
pela forma como Tenório
pensa em fazer negócios
no Pantanal. Jove pede
para ficar na tapera de
Juma. Filó avisa do sumiço de Jove, mas José
Leôncio não dá atenção.
Juma protege Jove da
onça que ronda a tapera.
Zaquieu arruma um encontro para Irma. Juma
fala para José Leôncio
que Jove foi embora com
o Velho do Rio. Irma decide se encontrar com
Gustavo. José Leôncio
ordena que os peões encontrem o Velho do Rio.

Segunda – 02/05
Flávia estranha o com portamento de Paula, depois da empresária saber
a verdade sobre a filha.
Tina decide sair com Roni
e Neném não gosta. Celina afirma a Daniel que
G uilh e r m e p re c i s a s e r
interditado. Neném convence Nedda a não aceitar dinheiro de Roni. Flávia
diz que não perdoará sua
mãe e Paula fica arrasada.
Cora vê Roni se diver tir
com Tina. Guilherme pede
para Rose manter o segre-

do sobre a paternidade de
Tigrão. Ingrid questiona
Paula sobre seus cuidados
com Flávia. Carmem ouve
a conversa de Paula com
Marcelo. Neném fala com
Roni sobre Tina e Nedda.
Paula descobre que Carmem grampeou o telefone de sua sala. Guilherme
volta a operar. Flávia ouve
Celina e Daniel falando do
marido e fica desconfiada.
Guilherme vê Tigrão com
Neném.
Terça 03/05
Guilherme aceita brincar
c o m N e n é m e T i g r ã o.
Jandira e Betina ajudam
no plano de Osvaldo contra Edson. Paula defende
Flávia das implicâncias
de Celina. Daniel mostra
o documento para pedir a
interdição de Guilherme
e Celina reage eufórica.

Neném sofre por causa
de Rose. Paula conta para
Ingrid que elas farão a
campanha da Terrare com
Flávia. Rose pensa em
Neném. Roni briga com
Cora por causa de Tina.
Flávia descobre que Paula
esteve na padaria de Juca
e fica intrigada. Paula fica
furiosa com a nova campanha de Carmem. Guilherme descobre que foi
interditado pelos pais.
Quarta 04/05
Guilherme procura sua
família. Flávia tenta entender por que Paula foi
até a padaria de Juca.
Roni não deixa Cora sair
com ele e Tina. Daniel se
arrepende da ação contra Guilherme. Guilherme
tem uma violenta discussão com Daniel e Celina.
Neném descobre que não

voltará a integrar o time do
Flamengo e fica arrasado.
Gabriel rejeita Carmem.
Flávia conforta Guilherme.
Odete descobre que Paula
é Eliete.
Quinta 05/05
Guilherme avisa a Flávia
que não pode processar
os pais. Cora pensa em
se vingar de Tina. Guilherme pede para Joana
gerenciar a clínica na sua
ausência. Odete procura
Paula. Flávia confirma que
Guilherme pode morrer
e Daniel fica pensativo.
Odete chantageia Paula.
Rose decide voltar para
o Brasil. Roni se diverte
com Bianca e Tina. Tigrão pede para Neném
jogar bola com ele. Cora
manda seus c apangas
pegarem Tina. Guilherme
pede para Joana ajudá-lo

a operar em um hospital
público. Neném e Tigrão
procuram Tina.
Sexta 06/05
Neném e Tigrão salvam
Tina. Flávia grava o clipe com a banda de Murilo. Guilherme faz várias
o p e r aç õ e s n o h o spit al
públic o. Paula espiona
Carmem. Guilherme assina a procuração para Daniel e Celina. Neném vai
tirar satisfação com Roni.
Cora paga seus capangas.
Joana e Marcelo reatam.
Paula arma um plano contra Carmem. Chega o dia
do aniversário de Tigrão.
Celina implica com Joana e os funcionários da
clínica. Paula explica seu
plano para Marcelo. Rose
volta para o Brasil e procura Neném.

sábado 07/05
Rose e Neném se beijam.
Paula e Marcelo conversam com Madame Lu. Guilherme leva Tigrão para
passear de barco. Deusa,
Flávia e a banda de Murilo
arrumam a festa de Tigrão.
Paula fica animada quando vê Carmem expulsar
Madame Lu. Rose avisa
a Guilherme que contará
para Neném que ele é o
pai de Tigrão e o médico
fica apavorado. Paula se
diver te com o medo de
Carmem. Roni tenta se
desculpar c om Nedda.
Paula enfrenta Odete e a
vilã decide se vingar. Cora
pensa em destruir o salão
de Nedda. Odete avisa a
Paula que contará a verdade para Flávia.

confessa a Tenório que foi
ele quem fez a denúncia
à polícia. Iolanda se muda
para a casa de Davi.

Quarta 04/05
Tenório celebra o casamento de Mércia e Natan. Enrico beija Emília.
Lorenzo decide voltar
para o Brasil, mas sem
Bento. Isadora vê Iolanda
na porta da casa de Rafael. Violeta vê seu broche
em Margô e comenta sua
desconfiança com Eugênio. Constantino briga
com Julinha por conta da
falsificação do quadro.
Leônidas pede para que
Bartolomeu dê alta para
Matias. Isadora pede para
Violeta ajudar na fuga de
Mércia e Natan. Úrsula
tem uma ideia para Joaquim reconquistar Isadora. Davi pede a ajuda de
Augusta para treinar um
novo truque.
Quinta 05/05
Augusta se assusta
com a adivinhação de

Davi. Lorenzo se despede
de Bento. Enrico provoca
Emília. Davi descobre a
identidade do verdadeiro
pai de Toninho. Julinha
afirma a Arminda que
surpreenderá Constantino. Joaquim consegue
um convite para Isadora
participar de um desfile de
moda no Rio de Janeiro.
Leopoldo readmite Mariana na rádio e Arminda fica
furiosa. Constantino sai de
casa. Violeta permite que
Leônidas trate de Matias.
Margô proíbe Iolanda de
se apaixonar por Rafael.
Davi tenta encontrar o pai
de Toninho. Isadora decide ir para o Rio de Janeiro
com Joaquim.
Sexta 06/05
Eugênio se esconde
para observar Violeta e
Isadora na supervisão do
carregamento dos tecidos.

Matias volta para casa e
Heloísa implica com ele.
Eugênio se revela ao ver
Natan e Mércia embarcando no caminhão. Isadora
flagra Eugênio e Violeta
aos beijos. Matias afirma
a Heloísa que sabe onde
está sua filha. Violeta fica
triste ao saber que Isadora
viajou sem falar com ela.
Olívia embarca com Mércia e Natan para Belém.
Lorenzo chega em casa
e Giovanna se emociona.
Fátima chora com a partida de Olívia. Lorenzo conta para Abílio e Letícia que
Bento morreu e mantém
a promessa de manter
segredo sobre o paradeiro
do amigo. Matias engana
Violeta. Davi pede a ajuda
de Arthur para encontrar o
pai de Toninho.
Sábado07/05
Augusta consola Abí-

lio. Letícia sofre pela perda do marido. Silvana
cuida de Bento na Itália.
Joaquim finge não saber
sobre o romance entre
Violeta e Eugênio quando
Isadora conta o que viu.
Benê conta para Tenório
que Olívia foi embora e
decide revelar em confissão seu grande segredo.
Giovanna dispensa Enrico. Joaquim coloca fogo
em um vestido do desfile.
Enrico faz uma proposta ousada para Emília.
Davi observa o show de
Pablo, pai de Toninho, no
circo. Joaquim sabota os
sapatos da modelo que
irá desfilar com a roupa
produzida por Isadora.
Davi convida Pablo para
se apresentar na festa de
Natal da vila operária.

Globo - 21 H

Segunda – 02/05

Globo- 18H20

Segunda 02/05
Iolanda leva Joaquim
para o hospital. Margô
diz a Rafael que Iolanda
não pode ajudá-lo. A polícia revista o engenho
de Violeta. O delegado e
seus homens são hostis
com Felicidade e Letícia,
e Onofre se arrepende
da denúncia. Joaquim
tenta subornar Iolanda.
Mércia percebe o carinho de Tenório por Olívia.
Bartolomeu pede perdão
a Leônidas. Joaquim consola Isadora, e Heloísa
percebe as más intenções
do rapaz. Margô chantageia Úrsula. Julinha decide vender o quadro que
comprou no leilão. Onofre

Terça 03/05
Davi se enfurece com
a ousadia de Iolanda.
Onofre promete para Tenório que irá mudar. Lorenzo recebe autorização
para voltar para casa e
tenta convencer Bento
a ir com ele. Geraldo se
desespera ao ver Julinha
chegar para jogar. Margô
exige que Úrsula a leve
para o jantar na casa de
Constantino. Davi flagra
Iolanda vasculhando suas
coisas. Emília encontra
Enrico no bar de Giovanna. Isadora avisa a Mércia
e Natan que sabe como
eles sairão da fazenda.
Davi pede para falar com
Isadora.

Quinta 05/05
Jove decide ensinar
Juma a ler. Madeleine
sente ciúmes de Irma
com Gustavo. José Leôncio se preocupa com o
sumiço do filho. Juma se
entristece quando Jove
diz que vai embora do
Pantanal. Guta sofre com
a ausência de Jove. Tibério descobre Jove na
tapera de Juma e conta
para José Leôncio. Irma
adverte Nayara sobre sua
dedicação a Madeleine.
Tadeu conta para Guta
que Jove está morando
com Juma. O Velho do
Rio questiona Jove sobre
seu envolvimento com
Juma. José Leôncio afirma que trará Jove e Juma
para a fazenda.

Sexta 06/05
Gustavo conversa com
Nayara sobre Madeleine. Juma se declara para
Jove. José Leôncio enfrenta Jove, e Juma sai
em sua defesa. Guta critica
José Leôncio, e Filó fica
incomodada. Tibério convence Jove a se despedir
de Juma e voltar para a
fazenda. Tenório discute
com Guta. Maria gosta
dos elogios que recebe
de Alcides. Jove briga com
José Leôncio. Muda pensa
em cumprir sua vingança.
Jove leva Juma com ele
para o Rio de Janeiro. José
Leôncio se desespera ao
saber que Juma foi embora
com Jove.
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Guararema promove Dia D de Vacinação contra
Sarampo, Influenza e Covid-19 neste sábado (30)
Sem a necessidade de agendamento, a ação promovida pela Saúde de Guararema vai ocorrer em quatro unidades de Saúde de Guararema
Fotos divulgação-PMG

A Prefeitura de Guararema
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste
sábado (30) o Dia D de Vacinação contra o Sarampo,
Influenza e Covid-19.
Sem a necessidade de agendamento, a ação promovida
pela Saúde de Guararema
vai ocorrer em quatro unidades de Saúde de Guararema:
Centro de Especialidades de
Saúde e Apoio à População
(Cesap); a Unidade de Vacinação Nogueira e as Unidades Básicas de Saúde do
Lambari e Jardim Dulce.
O objetivo da ação é aumentar a cobertura vacinal contra
essas três doenças. Poderão
se vacinar contra o Sarampo trabalhadores da Saúde

e crianças de 6 meses a 5
anos. Contra a Influenza, poderão receber a vacina pessoas com mais de 60 anos e
crianças de 6 meses a 5 anos.
E contra a Covid-19, será aplicada a 4ª dose da vacina para
pessoas com mais de 60 anos
e demais faixas etárias com
doses em atraso.
“A realização de ações especiais para a vacinação de diferentes doenças já foi comprovada como eficiente, devido
ao grande número de doses
aplicadas em outras oportunidades”, explica a secretária
municipal de Saúde, Adriana
Martins. “O fato de não precisar de agendamento é outro
fator que pode aumentar a
quantidade de pessoas imu-

nizadas, devido a praticidade
da vacinação”, completa.
Atendendo o público alvo do
Sarampo e da Influenza, o
Cesap vai funcionar das 9
às 15 horas, mesmo horário
de funcionamento da Unidade
de Vacinação do Nogueira e

das UBSs Lambari e Jardim
Dulce, que além destas duas
vacinas também irão aplicar
doses da Covid-19.
A vacinação contra essas
doenças para estes públicos-alvo ocorrerá normalmente
nas unidades de saúde cor-

respondentes após o Dia D
de Vacinação.
Local Unidades de Saúde
Cesap: Rua São Vicente de
Paula, 110, Centro;
Unidade de Vacinação Nogueira: Rua Doutor Armindo,
567, Nogueira;

UBS Bendicto Antonio Mariano (Lambari): Av. Francisca
Lerário, 955, Lambari;
UBS Guiomar Franco da
Cunha (Jardim Dulce): Rua
Pedro Alvares Cabral, 36,
Jardim Dulce.

22 anos de tradição
C a l - Fe r r o A r e i a - Pe d r a - C i m e n t o
Fo n e s : ( 1 1 ) 4 6 9 3 4 6 2 7
Cel: (11) 99970 9843
Bair ro Nogueira - Guararema /SP
e-mail:criscaipira7@gmail.com

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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Guararema realiza 4º Desafio do Lixo ressaltando
alternativas para o descarte de resíduos (lixo)
Programação contou com palestras, conversas, atividades e oficinas e se estendeu ao longo do dia
A Prefeitura de Guararema, por meio da Diretoria de Meio Ambiente,
promoveu no dia 27/04,
o 4º Desafio do Lixo do
município.
Realizada no Horto Parque Municipal, a programação foi recheada de
palestras, conversas,
atividades e oficinas e
se estendeu ao longo
do dia.
Logo após a abertura do
evento, a ONG Espaço
Urbano, por meio da palestrante Roseli Barbosa,
apresentou a palestra
“Embalagens longa vida:
de onde vêm, para onde
vão?”, explicando todo o
processo de fabricação e
destinação correta desta
embalagem.
No mesmo sentido, a “Vidro: de onde vem, para
onde vai?”, com o palestrante Rildo Ferreira,
apresentou os detalhes
do produto e seu caminho e a importância da
destinação correta. Às 11

horas, a palestrante Carla Castilho, da Rede pela
Cicularidade do Plástivo +
Abiplast, promoveu a palestra “Plástico: de onde
vem, para onde vai”.
A Administração Municipal e a Cooperativa Guararecicla de Reciclagem,
representadas por Carmem Rosana, Ricardo
Moscatelli e José Idasil
Vitor promoveram “A experiência de Guararema
na gestão de resíduos
sólidos”.
Fechando a programação de palestras, a palestra “O que é compostagem” com a entidade
Metamorphosis, representada pelo palestrante
Felipe Santos. Por fim,
ocorreu a “Oficina de
Confecção de Composteira doméstica”, ministrada por Flávia Casali
Rossi, do Instituto Itaquareia.
“Tivemos um dia repleto
de conteúdos importantes para a questão do lixo

Fotos divulgação-PMG

da nossa cidade. Saímos
com a certeza que tivemos um bom aprendizado e que passamos informações importantes
sobre o tema para todos
que acompanharam nossa programação”, disse o
assessor da Prefeitura,
Ricardo Moscatelli.
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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: 97217 0673
Visite o site: www.gazetadeguararema.com.br

