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Poderes Executivo e Legislativo
cobram soluções efetivas da EDP
Os munícipes têm procurado, constantemente, os vereadores de Guararema, reclamando das quedas constantes de energia, as quais
chegam a durar dias em determinados pontos da cidade, e do atendimento da EDP, empresa responsável pela energia elétrica no município.
O prefeito José Luiz Eroles
Freire (Zé) e vereadores estiveram no dia 04/05, reunidos com representantes da
EDP para cobrar melhorias
e obterem soluções efetivas para os problemas que
têm afetado a população.
Apesar de reuniões já realizadas anteriormente,
com representantes do
Poder Público, da EDP e
da população, onde foi tomada a ciência do que vem
ocorrendo no dia a dia de
diversas pessoas que ficam
sem energia e que, ao solicitarem os serviços da EDP
ficam aguardando dias,
isso quando os serviços
são prestados. Infelizmente, os problemas persistem, ocasionando graves

e incontáveis prejuízos à
população guararemense.
Segundo o Presidente da
Câmara, Irineu Claudio Leite: “A empresa distribuidora de energia mostrou-se
ineficiente, em face das
inúmeras reclamações já
formalizadas a ela, adotando uma postura que
não condiz com a sua importante missão perante a
sociedade.”
Em virtude disso, o Poder
Legislativo juntamente com
o Poder Executivo, apresentarão Ofício à Agência
Fiscalizadora – ANEEL –
Agência Nacional de Energia Elétrica, ao Deputado
Estadual André do Prado
e ao Deputado Federal,
Marcio Alvino, solicitan-

Foto: CMG

do providências para que
Guararema pare de sofrer
tanto com a falta de energia
constante.
A ANEEL tem como atribuições: regular e fiscalizar a
geração, a transmissão, a
distribuição e a comercialização da energia elétrica,
atendendo reclamações
de agentes e consumidores com equilíbrio entre as
partes e em benefício da
sociedade. O Ofício solicitará que a ANEEL cobre
a EDP para que atenda
dignamente os munícipes
que necessitam do serviço
prestado com eficácia.
Fonte: Câmara Municipal
de Guararema

Vereadores e Prefeito Zé reúnem-se para cobrar a EDP por melhorias na qualidade dos serviços

Presidente Jair Bolsonaro terá a sua campanha estruturada pelo Presidente do PL, Valdemar Costa Neto
Ex-deputado Valdemar Costa Neto, segundo consta, se espantou com a desorganização interna do grupo e passa a cuidar da estruturação, principalmente das finanças, afinal é o presidente do partido que responde pelos atos de campanha

Valdemar Costa Neto trata de estruturar todos os pontos mais críticos da campanha de
Jair Bolsonaro, afinal será o presidente do PL quem responderá por eventuais falhas
(Redes Sociais - Reprodução)

Uma fonte ligada ao
presidente do PL, Valdemar Costa Neto,
confidenciou a coluna
Informação do Jornal O
Diario de Mogi, (Darwin
Valente), que o político ficou impressionado
com a total falta de estrutura do grupo político do presidente Jair
Bolsonaro.
Por isso mesmo, o mogiano está cuidando
de uma ampla estru-

turação no esquema
de campanha, que vai
desde a contratação
de um ex-ministro do
TSE para cuidar dos
aspectos jurídicos e,
ao mesmo tempo, organizando uma verdadeira força-tarefa para
cuidar dos aspectos
legais da campanha,
especialmente aqueles
diretamente ligados à
parte financeira.
Afinal, trata-se de uma

campanha gigantesca
que alcançará todo o
País e exigirá muito cuidado. Essa preocupação tem motivo extra:
como presidente da
legenda, Costa Neto
é quem responderá por
eventuais problemas
que vieram a ocorrer
durante a prestação de
contas do atual período
eleitoral.
Fonte: O Diario de
Mogi- Darwin Valente
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EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e e F i t n e s s > > >
ACQUA BOYA EM AÇÃO NO CIRCUITO MARES E NA CORRIDA DO TRABALHADOR

José Marcos - Educador

Dentre todas as modalidades
oferecidas pela Acqua Boya
Academia estão também
algumas voltadas para competição e como não poderia

deixar de ser, participamos
brilhantemente dos eventos
esportivos em comemoração
ao Dia do Trabalho, domingo,
01 de Maio de 2022. Em Guararema foi realizada a Corrida
do Trabalhador, prova de rua
com percurso de 6 km e que
contou com a participação de
centenas de atletas de Guararema e de outras cidades. Da
academia participaram Alexsander Vilela, Murilo Santana,
Sandra Cristina e a professora
Micheline Lima. Todos se saíram muito bem, com destaque para Alex Vilela, campeão
na categoria 25 – 29 anos. A
Acqua Boya parabeniza a todos certos de que estaremos

Horóscopo
Por: Omar Cardoso
Para o dia 08 de Maio de 2022
ÁRIES -Sua possibilidade de êxito serão ampliadas hoje, de acordo com a disposição que
levantar para o trabalho. Enfrente as pequenas dificuldades com entusiasmo. Não esmoreça.
Fase excelente. Procure eliminar do seu vocabulário o termo impossível.
TOURO - Você passará a se interessar mais pelos assuntos financeiros e pelo contato com
os aspectos mais profundos do seu psiquismo. Você pode acabar no meio de uma tempestade
sem perceber, e ainda ter que arcar com as consequências.

GÊMEOS - Imponha um novo ritmo em suas atividades e ficará surpreso com os resultados.
Faça planos para a esse período. Dia muito feliz. Saúde excelente. Agora você entra em um
período mais calmo. Seu lado intelectual estará ainda mais apurado
CÂNCER - Hoje será um dia que terá, certamente, algumas perturbações, inclusive o cônjuge, estará descontente com você. Decisões e mudanças importantes
sempre tem um preço. Não tenha medo de seguir seu próprio destino. Seu maior
trunfo é acreditar no futuro.

juntos nas próximas provas.
Em paralelo, no mesmo dia
estivemos na etapa Ilhabela
do Circuito Mares, praia do
Perequê, onde participamos
nas provas de 1 km e 2,5 km
com os atletas José Antonio
e Antonio Carlos, que juntos comigo, professor José
Marcos, melhoraram muito
a performance em águas
abertas. Prova bem organizada, com uma imensa colaboração do clima quente
e mar tranquilo e ambiente

muito festivo entre todos os
participantes e familiares. A
próxima etapa será na praia
da Cocanha em Caraguatatuba, no mês de Junho.
Estaremos lá competindo e
nos divertindo, vivendo a vida.
A Acqua Boya parabeniza a
todos que participaram da
Corrida do Trabalhador e do
Circuito Mares e agradece
imensamente a companhia,
o empenho e a amizade. E
vamos treinar!

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

LIBRA - Gasto excessivo de dinheiro o perturbará nos próximos dias. Devido à
influência de Vênus, procure retomar o seu ritmo de vida anterior. Novas descobertas
podem trazer momentos de maior entrosamento afetivo com seu par nesta noite.
ESCORPIÃO -Mercúrio trará soluções para as questões financeiras e aumentará
a segurança pessoal, depois de mudanças na sua maneira de ser. Confusão e sentimentos negativos nas relações de amizade e no amor. Tome cuidado.
SAGITÁRIO - O fluxo é propício ao comércio de roupas feitas e artigos de couro.
Sem um motivo aparente, você pode começar seu dia sentindo-se um tanto desanimado, felizmente, isso vai durar pouco, e sua capacidade mental logo entrará em alta.

CAPRICÓRNIO - Atritos com parentes, perda de amizades e o sistema nervoso um
tanto quanto agitado, estão previstos para você. Aja com perícia e inteligência, assim,
você terá um dia razoavelmente bom. Tenha um pouco de paciência e seja eficiente para
se vir livre logo dos problemas.
AQUÁRIO - Momento em que haverá muita tranquilidade na vida familiar e profissional, com
bastante disposição para solucionar problemas. Contudo, evite discussões com a pessoa
amada, rivais e inimigos. Ótimo na saúde.

LEÃO - Bom dia para tratar com militares, políticos e pessoas ligadas a igreja. Muito bom,
também, para abrir uma caderneta de poupança ou para solicitar empréstimo de dinheiro.
Êxito profissional. Boa saúde.

VIRGEM- Boas oportunidades. Aproveite o bom fluxo astral. É um bom período do ano para
se definir profissionalmente, ganhar dinheiro ou fizer mudanças. Estabeleça novos planos de
trabalho e terá sucesso. Terá apoio de amigos.

PEIXE- Início de um novo período profissional. Possibilidade de ver o seu talento melhor
utilizado, produzindo assim uma melhoria, talvez em longo prazo. Fase de recolhimento e
necessidade de solidão. Vida social e afetiva menos intensa, talvez com alguns problemas.
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Com cerca de 500 pessoas, Corrida do
Trabalhador é sucesso em Guararema
Participantes contribuíram com doações para os Fundos Sociais de SolidariedadeFotos
dodivulgação
Alto Tietê
-PMG
No último domingo (1º), Guararema foi palco da Corrida
do Trabalhador, em homenagem ao Dia do Trabalho, celebrado na data. Ao todo, cerca
de 500 pessoas participaram
da corrida e contribuíram com
doações para os Fundos Sociais do Alto Tietê, incluindo
o de Guararema.
A Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer, em parceria com o Fundo Social
de Solidariedade e o Consórcio de Desenvolvimento
dos Municípios do Alto Tietê
(Condemat) apoiou o evento
realizado pelo “EsportesOn”
e “CK Eventos”.
O prefeito Zé foi o responsável pela largada do evento,
ao lado do secretário municipal de Esporte e Lazer,
Sidnei Santos Leal, do secretário executivo do Condemat,

Adriano Leite, da presidente
do Fundo Social de Solidariedade, Carmem Rosana,
e da coordenadora do Conselho dos Fundos Sociais e
presidente do Fundo Social
de Guarulhos, Elen Regina
Simões de Farias.
“A Corrida do Trabalhador de
Guararema foi um sucesso
com grande participação de
público e boa quantidade de
itens doados para nosso fundo social”, disse o prefeito Zé
após a corrida. “Ficamos contentes com o resultado e por
essa união entre o esporte e
a solidariedade”, completa.
A largada ocorreu às 8 horas,
no Estádio Municipal José
Luis Gonçalves da Silva, ao
lado do Ginásio Poliesportivo Lázaro Germano. A prova
teve de 6 quilômetros e foi realizada em piso asfáltico, com

duração máxima de 1h30.
Os vencedores
Na categoria geral, de todas
as cidades que participaram
os vencedores foram Maria
Júlia Lemos Fernandes (feminino), com o tempo de 26
minutos e 22 segundos, e
Emerson dos Santos de Melo
(masculino), com o tempo de
21 minutos e 22 segundos.
Já na categoria moradores de
Guararema, os vencedores
foram Meirieli Gessica Ribeiro (feminino), com tempo de
29 minutos e 27 segundos, e
Fagner Santos Soares (masculino), com o tempo de 22
minuts e 30 segundos.
Academias de destaque
Um dos destaques da competição foram as academias
e grupos de corridas de Guararema que participaram do
evento. São elas: Acqua

Boya Academia, Cross Experience Guararema, Plenitude Crossfit, Pratikar, MG
Fitness, Vem correr comigo,

Assessoria Antenor Chagas,
Bola Running Guararema,
Ching Fitness e FIT SPORTS
Assessoria Esportiva, entre

outras academias , além dos
personal trainers, com a preparação de seus atletas.
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Guararema vence o 3º Jogo na 9ª Copa de
Futebol Amador de São José dos campos

Fonte: Messias Arruda

Nova Michigan 02 x 05 Maracatu Campo bairro Nova Michigan SJC
O E. C. Maracatu (Guararema),
vem obtendo com sucesso
sua participação disputando a
9: Copa de Futebol Amador de
São José dos Campos.
São duas chaves compostas de
8 times cada onde vai classificar
4 equipes que farão na sequência quartas de final, semi final,
disputa de 3º e 4º colocado e a
grande final na segunda quinzena de junho
A equipe do Maracatu (Guararema), em seu primeiro jogo
venceu o S. C. Nova Michigan
por 05 x 02, destaque para nosso atacante Kaoni Santana que
fez 03 gols, já no segundo jogo,
O E. C. Maracatu (Guararema),
goleou o Lokomotiva F. C. por

4 x 0 destacando novamente
o atacante Kaoni Santana com
02 gols assumindo a artilharia
da Copa.
No terceiro jogo jogamos com
08 jogadores mesmo fazendo
um grande jogo O E. C. Maracatu (Guararema) perdeu para o
Pousada do Vale F. C. Por 2 x 0
Na 4ª rodada, O E. C. Maracatu
(Guararema), começou perdendo mas virou e ganhau do BUQUIRINHA F. C por 3 x 1 destaque para a estreia e fazendo 02
gols Daniel (Jura) somando 09
pontos e assumindo o primeiro
lugar na chave B.
Próximo jogo acontece no domingo 08/05, contra o E. C. Sem
Compromisso que está atualmente em segundo lugar por ter

um saldo menor de gols também
com 09 pontos na chave B
“Estamos com 26 jogadores inscritos mas mesmo assim fizemos
um jogo somente com 08 diante
de cartões, contusões e outros
compromissos vamos em frente com muita confiança de que
podemos chegar à grande final
e com chances de trazer o título
de campeão pra Guararema “
Técnico
Bruno Pontes

Maracatu 04 x 00 Lokomotiva Campo do Nova Detroit

Aux. Técnico
Messias Arruda
Suporte e Jogador
Anderson Siqueira
Fotos: Messias Arruda

Maracatu 00 x 02 Pousada do Vale Campo do Paraíso do Sol

Maracatu 03 x 01 Buquirinha

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

5

Jornal Gazeta de Guararema, 07 de Maio de 2022

Fundo Social de Guararema abriu o Bazar do Dia das Mães no dia 04/05
A Prefeitura de Guararema,
por meio do Fundo Social de
Solidariedade deu início no
dia 04/05, ao Bazar de Dia
das Mães, que aconteceu
até 06/05, com peças de artesanato, decoração e itens
diversos. Pagamentos foram
feitos em dinheiro ou via PIX.
As peças podem ser adquiri-

das como presente para o Dia
das Mães, celebrado neste
domingo 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.

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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Colunista Social

SILENE

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br
FELIZ DIA DAS MÃES

Mãe é sinônimo de amor forte e incondicional. Um amor que se baseia na afeição que se desenvolve no coração. Sempre conselheira e amiga,
o tempo pode passar, muita coisa pode surgir, mas está sempre pronta a ajudar. Sem ela tudo seria menos gracioso, tudo seria apagado. Mãe
é essência e amor, pois está sempre presente. Mãe é a cor da vida, alegria do mundo, a força da humanidade, tem o poder de conquistar
sorrisos mesmo nas dificuldades. Sempre transforma tristezas em felicidades inesquecíveis. A você mãe corajosa, mãe que às vezes ri e às
vezes chora, mãe que às vezes fala e às vezes cala. A você, princípio de todo amor, a nossa homenagem, pedindo a Deus infinita bençãos.

A simpática mamãe Lygia, ladeada pelos filhos Roseli,
Waldomiro e Rosângela, sempre se emociona com tanto
carinho.

Conceição Alvino recebe o carinho do filho Márcio Alvino,
por ser uma mãe muito zelosa, compreensiva e ser o seu
exemplo e referência.

Mais que mãe e filha, Sônia e Camila são super amigas e
sabem que podem sempre contar uma com a outra.

Célia, mãe guerreira e dedicada, é um exemplo para os
filhos Felipe e Flávio.

Os irmãos Elisa e José traduzem todo respeito, carinho e
admiração pela mãe Clarita.

Paula e Célio sempre procuram retribuir todo carinho e
dedicação recebida da sua mãe Lole, que com certeza tem
muito orgulho e amor pelos filhos.

Nesta foto, Ignez abraçada à sua querida e saudosa mãe
Benedita Aparecida Rodrigues Vieira da Silva (Dona Ditinha)
(em memória), homenagea todas as mamães que fisicamente
não estão mais presentes, mas que vivem eternamente no
coração e na saudade de seus filhos.
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OLIVEIRA

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

A mamãe Tatiane fica ainda mais linda segurando no colo
a princesinha Maria Júlia.

A mamãe Renata Aline registra o delicioso sorriso do seu
príncipesinho Oliver Manoel.

A delicada Lorena encanta e faz a vida da mamãe Léia ser
ainda mais alegre.

O príncipesinho Gustavo adora a companhia da divertida
e dedicada mamãe Meire.
A bonequinha Flora abraça as duas mulheres da sua vida:
Vovó Alessandra e mamãe Isabela.

A mamãe Keli segura no colo o seu lindo presente: o filho
Thomas.

A mamãe Tatiana não resiste a tanta fofura e abraça forte
seu príncipesinho Bernardo.

Mamãe Priscila e seu príncipesinho Arthur se divertem ao
lado do amiguinho de pelúcia.
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Sessão Cinema com alunos autistas de
Guararema é realizada na Estação Literária
Além dos filmes exibidos, pessoas com TEA puderam emitir suas Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
Em parceria com representantes do Legislativo Municipal, a
Prefeitura de Guararema, por
meio de diversas Secretarias
Municipais, apoiou um evento
de finalização do Mês de Conscientização do Autismo.
No auditório da Estação Literária Profª. Maria de Lourdes
Évora Camargo, foi realizada
uma Sessão Cinema adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista
(TEA - autismo), alunos da
Escola Municipal de Educação Complementar (Emec)

– Adibe Sayar Daher, e da
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae) de
Guararema.
A Sessão Cinema foi realizada com som mais baixo e
luz acesa, uma vez que nos
cinemas convencionais, o
som é alto demais para pessoas autistas e a iluminação
também pode gerar algum
desconforto.
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação realizou a emissão da

Carteira de Identificação da
Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista (Ciptea) para
25 alunos que participaram da
ação.
Também participaram da
ação a Secretaria Municipal
de Saúde, de Cultura e Turismo e de Educação, apoiando
a Sessão Cinema de diferentes maneiras.
Idealizada pelo vereador Fernando Campagnoli Benitez
Braga, o Fecco, a ação contou com a presença do vice-prefeito Odvane Rodrigues,

além dos representantes da
Câmara Municipal, o seu presidente, Irineu Claudio Leite,
e os vereadores, André Augusto e André Araújo.
“A ação foi um verdadeiro
sucesso. Pudemos reunir diversas crianças para proporcionar Lazer a elas, além de
prestar serviços, com a realização da emissão das carteiras de identificação”, explica
o vice-prefeito e Secretário
de Emprego e Desenvolvimento Econômico, Odvane
Rodrigues.

Fotos: divulgação -PMG
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Resumos dos capítulos das novelas de 09 a 14 de Maio de 2022
e o questiona sobre o
futuro de seus negócios.
Trindade afirma que a
sucuri na canoa é o Velho
do Rio.
Globo - 21 H

Segunda – 09/05
Trindade chega à fazenda de José Leôncio.
Juma pede para ir embora, e Jove se irrita. Trindade explica para Tadeu
e Tibério como salvou o
Velho do Rio. José Leôncio desconfia da história
de Muda. Guta acompanha Alcides até a tapera
de Juma. Juma ameaça
Madeleine, e Zaquieu
tenta acalmar a moça.
Muda fala sobre o Velho
do Rio para Filó. Guta e
Alcides veem uma sucuri
numa canoa à deriva no
rio. Nayara pensa em se
vingar de Jove. Tenório se
explica para José Leôncio

Terça 10/05
José Leôncio fica
intrigado com a sucuri
navegando na canoa.
Tenório avisa a Guta que
se tornou sócio de José
Leôncio. José Leôncio
reage ao menosprezo de
Tenório por Tadeu. Maria
Bruaca desconfia das
viagens de Tenório. Mariana manda Jove voltar
ao Pantanal para lutar
por seus direitos. Jove
se declara a Juma. José
Leôncio suspende as remessas de dinheiro para
Jove. Irma se magoa com
Jove. Gustavo pede para
Madeleine conversar com
Nayara. Zaquieu alerta
sobre o comportamento
de Juma e Jove.

Deusa não deixa Paula
pegar o celular de Flávia.
Neném e Tigrão se encontram.

Segunda – 09/05
Paula impede Odete de
falar com Flávia. Paula
finge passar mal na frente
de Flávia. Tigrão se revolta
contra Guilherme. Neném
vai com Rose encontrar
Tigrão. Flávia estranha o
comportamento de Paula.
Madame Lu engana Carmem. Tigrão e Tina se beijam. Neném conta para a
família sobre Tigrão. Paula
procura o celular de Flávia.
Rose conversa com Tigrão.
Flávia conforta Guilherme.

Globo- 18H20
Segunda 09/05

Pablo aceita o convite de
Rafael, que comemora com
Augusta a chance de desmascarar Iolanda. A modelo
de Isadora tem um acidente,
e Joaquim sugere que ela
desfile nu lugar. Tenório se
culpa pelo afastamento de
Olívia. Abílio sofre com a
suposta morte de Bento.
Silvana propõe uma viagem com Bento. Giovanna
observa Letícia consolar
Lorenzo. Davi afirma a Ícaro que conseguirá Isadora
de volta. Margô se insinua
para Constantino. Leopoldo
se irrita com a disputa de
Mariana e Arminda por Iná-

Terça 10/05
Rose e Tina se animam ao
ver que Tigrão e Neném se
entenderam. Paula pega o
celular de Flávia. Neném
se entristece quando Rose
diz que voltará para Paris.
Ingrid ajuda Paula no plano
contra Carmem. Tigrão se
entende com Guilherme.
Carmem observa a conversa entre Paula e Marcelo.
Ingrid recebe várias ofensas pela internet e Flávia
tenta consolá-la. Tina termina com Gabriel. Paula
convence Nilton a se disfarçar como Santiago Pachamanca. Gabriel tenta
afastar Ingrid da banda.
Tucão chega ao hospital

Quarta 11/05
Filó se preocupa com
Muda e Levi. Tibério conta a Tadeu que pensa em
se casar com Muda. Madeleine tenta convencer
Jove de que a relação do
filho com Juma não dará
certo. Gustavo aconselha
Nayara a evitar um confronto direto com Jove.
Jove deixa claro para
Nayara que ama Juma, e
dá permissão à ex-namorada para dizer aos seus
seguidores que os dois
permanecem juntos. Levi
sente ciúmes de Muda
com Tibério. José Leôncio se decepciona com
uma decisão de Tadeu.
Filó alerta Tibério para
ficar de olho em Muda.
Tibério flagra Levi assediando Muda.

Tibério protege Muda
de Levi. Tadeu escuta
José Leôncio dizer que
não deveria tê-lo colocado à frente da venda
dos bois. Jove procura
Gustavo para saber a
verdade sobre a separação de seus pais. Jove
chega a tempo de impedir
Mariana de mandar Juma
para casa e avisa à avó
que ambos voltarão para
o Pantanal. Tadeu resolve ir com Tibério para
Aquidauana desfazer a
venda dos bois sem avisar a José Leôncio. Juma
fica surpresa ao ver que
Muda está falando. Jove
deixa José Leôncio estarrecido ao avisar ao pai
que voltou para o Pantanal para ficar com Juma.

para ser atendido por Guilherme. Neném decide ir
com Rose para Paris.

com Carmem e Paula se
desespera.
Quinta 12/05

Quarta 11/05
Guilherme decide levar Tucão para sua clínica. Paula se assusta ao encontrar
Carmem em seu quarto.
Flávia, Ingr id e Vanda
montam um trio. Paula engana Carmem. Tina se declara para Tigrão e Soraia
a surpreende. Guilherme
enfrenta Celina para atender vários pacientes na
clínica. Roni e Cora ficam
apreensivos com a fuga de
Tucão. Carmem chega até
Santiago Pachamanca na
Terrare. Joana conta para
Flávia que Guilherme salvou a vida de Tucão. Tucão
pede para Roni resgatá-lo
na clínica de Guilherme.
Nilton se atrapalha ao falar

Paula tenta ajudar Nilton
com Carmem. Roni manda
seus capangas eliminarem
Tucão. Osvaldo avisa a
Paula que Neném vai embora com Rose. Tucão foge
e pega Flávia e Guilherme
como reféns. Paula implora
para Neném não ir embora
com Rose. Tucão ameaça Guilherme e Flávia.
Guilherme tenta salvar a
vida de Tucão novamente.
Ingrid termina com Murilo
e Paula a consola. Tucão
liberta Guilherme e Flávia
e ameaça Roni. Rose desiste de ir para Paris para
ficar com Neném.

cio. Pablo encontra Iolanda.
Joaquim beija Isadora, que
o repreende. Davi questiona
Iolanda sobre a paternidade
de Toninho.

Heloísa, Isadora e Leônidas
descobrem que Matias sequestrou Violeta.

Davi tenta convencer
Iolanda a revelar a verdade sobre a paternidade de
Toninho. Ícaro pede que
Davi ajude Sirius com seus
truques de mágica. Arminda
alerta Inácio sobre as intenções de Leopoldo. Leônidas
planeja encontrar a filha de
Heloísa para se aproximar
dela. Tenório recebe notícias
de Olívia. Isadora e Violeta
conversam sobre suas dores
de amor. Geraldo garante a
Julinha que Constantino não
se envolverá com Margô.
Matias sabota a água de Leônidas com um remédio que
furtou de Dr. Elias. Mariana
questiona o interesse de
Leopoldo por Inácio. Pablo
rouba pertences de Rafael.

Eugênio se desespera
com o sequestro de Violeta.
Em surto, Matias atenta contra a vida de Violeta no cativeiro. Davi hipnotiza Pablo
com a ajuda de Ícaro. Violeta
consegue conversar com
Matias e acalmá-lo. Margô
beija Constantino, e Geraldo
vê. Mariana chantageia Leopoldo para ter seu programa
de volta na rádio. Constantino afirma para Margô que
ama Julinha. Davi faz com
que Pablo devolva tudo o
que lhe roubou. Julinha confronta Margô e Constantino.
Tenório pede que Fátima se
recupere para buscar Olívia.
Leônidas e Eugênio chegam
ao cativeiro em que Matias
prendeu Violeta.

Terça 10/05

Quinta 12/05

Quarta 11/05

Quinta 12/05

Violeta disfarça e afirma
que não foi sequestrada
por Matias. Leônidas dá um
ultimato em Matias. Eugênio
pede que Leônidas não deixe
Matias a sós com Violeta.
Darcy Vargas encomenda
um vestido a Isadora. Arminda chantageia Constantino
para retomar o controle da
rádio. Joaquim pede ajuda a
Úrsula para destruir o vestido
de Isadora. Arminda protege Leopoldo de Mariana.
Giovanna afirma a Emília
que Lorenzo está sofrendo.
Bento agradece a ajuda de
Silvana. Sirius passa mal, e
Davi, vestido de Mandrake
Mascarado, se apresenta
em seu lugar. Úrsula sabota
as medidas de Darcy Vargas
para prejudicar a confecção
do vestido. Durante o show
de sua trupe, Pablo revela
que é pai de Toninho na
frente de todos.

Sexta 13/05
Jove questiona a história que Muda conta para
justificar a recuperação
da voz. José Leôncio
comenta com Filó que
Tadeu não tem tino para
os negócios. Tadeu se
sente vitorioso ao conseguir desfazer o contrato
da venda dos bois. Tenório esconde de Guta
seus negócios escusos.
Levi diz a Muda que enfrenta Tibério pelo amor
que sente por ela. Juma
tenta convencer Jove a
montar a cavalo. Guta se
entristece ao saber que
Jove está morando com
Juma. Juma desconfia de
Muda. Madeleine dispensa Nayara. José Leôncio
se surpreende com o
desempenho de Tadeu
e Tibério. Trindade diz a
José Leôncio que viu a
imagem do patrão nos
olhos do Velho do Rio.

Sexta 13/05
Três meses se passam.
Neném e Rose arrumam
os móveis de seu apartamento. Os funcionários da
clínica exigem a saída de
Celina. Vanda, Ingrid, Flávia e Paula fazem a campanha da Terrare. Daniel
pede para Guilherme reassumir a clínica. Tina e
Soraia discutem em campo e Neném as suspende.
Carmem descobre que foi
enganada por Paula. Guilherme volta para a clínica.
Odete sugere que Flávia
surpreenda Paula com a
visita de Juca. Rose faz
um teste numa redação de
TV. Tina exige que Neném
retire Soraia do time da
escola. Paula se assusta
com a chegada de Flávia,
Juca e Odete a sua casa.

Sexta 13/05
Davi desmente Pablo e
afirma que é pai de Toninho.
Iolanda beija Rafael, e Isadora sofre. Tenório encontra
Olívia. Isadora decide pedir
demissão da fábrica. Heloísa
questiona Violeta sobre seu
suposto passeio com Matias. Arminda sustenta para
Constantino que é namorada
de Leopoldo. Julinha perdoa
Constantino. Iolanda se encanta com a proteção de
Rafael com Toninho. Letícia
revela a Arminda que Marcos
sofreu um acidente aéreo
na guerra. Pressionado, Lorenzo confessa a Abílio que
Bento está vivo. Darcy se decepciona com o trabalho de
Isadora. Dr. Elias desconfia
de que Fátima esteja com
malária. Iolanda se declara
para Rafael.

Sábado 14/05
Trindade diz a José
Leôncio que o Velho do
Rio poder ser Joventino.
José Leôncio conta para
Tibério a história que viveu com Generosa. O Velho do Rio observa José
Leôncio. Trindade alerta
Levi sobre Tibério. Nayara
posta uma mensagem
sincera em seu perfil,
que repercute na rede
social. Os funcionários
de Mariana reclamam do
salário. Juma avisa a Jove
que ele está livre para ir
embora. Filó diz a José
Leôncio que o fazendeiro
deveria agradecer por ter
dois filhos que não brigam
por herança. O Velho do
Rio chama Jove de neto.
Jove deixa Juma, José
Leôncio, Muda e Tibério
estupefatos ao aparecer
galopando sobre um cavalo.

Sábado 14/05
Ingrid reconhece a roupa
de Paula em Odete. Flávia
estranha que Paula saiba
o nome de seu pai. Tina
é hostil com Neném. Guilherme e Tigrão impedem
Nedda de atacar Celina.
Tina se encontra com Roni
e Cora fica irritada. Daniel
questiona Guilherme sobre
seu encontro com a Morte. Paula oferece dinheiro
para Odete. Flávia estranha a relação entre Paula
e Odete. Tina confronta
Neném. Juca reconhece
Paula. Rose passa no
teste da redação de TV.
Tina chega para o jogo e
questiona Neném sobre a
escolha da jogadora. Juca
pergunta se Paula é Eliete. Guilherme sente-se mal
enquanto dirige ao lado de
Flávia.

Sábado 14/05
Rafael garante a Iolanda
que jamais deixará de amar
Isadora. Enrico convence
Emília a dar golpes com
fichas falsas do cassino. Lorenzo volta atrás e disfarça
sua confissão sobre Bento,
mas Giovanna desconfia.
Rafael pede que Iolanda
deixe a cidade com Toninho.
Isadora chora nos braços
de Heloísa. Filipa aconselha
Silvana sobre seu amor por
Bento. Constantino sofre
com dores na coluna. Matias
tenta se aproximar de Isadora, mas acaba tendo um
novo surto. Inês apresenta
Nelsinho a Isadora. Joaquim
e Davi sentem ciúmes ao ver
Isadora com Nelsinho.
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Guararema ampliou público-alvo da vacinação contra a Gripe no dia 02/05
Além dos grupos que já tinham liberação, serão imunizadas gestantes, puérperas e crianças de 6 meses a 5 anos

Um mestre das histórias fantásticas
Nascido em 24 de janeiro de 1776, em Königsberg, que hoje equivale à província RUSSA de Kaliningrado, Ernst Theodor Wilhelm HOFFMANN é considerado
um dos mais importantes ESCRITORES do século XIX e um dos PRINCIPAIS representantes da Literatura FANTÁSTICA daquela época. Além de escritor, ele
foi juiz, DESENHISTA, crítico musical e COMPOSITOR. Trocou seu terceiro nome Wilhelm por AMADEUS, em homenagem ao músico austríaco
Wolfgang Amadeus MOZART, passando então
a ser conhecido como E.T.A. Hoffmann. Publicou
diversas HISTÓRIAS do gênero fantástico, mesclando MISTÉRIO e horror, entre elas “O Homem
de Areia”, “O Elixir do Diabo”, “O Pote de Ouro”
e “O Quebra-Nozes e O Rei dos Camundongos”.
ADMIRADO por alguns dos maiores FICCIONISTAS do século XIX, sua obra influenciou autores
como os franceses Charles BAUDELAIRE e Victor
Hugo, os russos GOGOL e Dostoiévski, e os americanos Edgar Allan Poe e Nathaniel HAWTHORNE.
Hoffmann morreu em BERLIM, no ano de 1822.
ILUSTRAÇÃO: CANDI
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Conjunto
vocal
"Central"
em CIA

"Nota", em Algarismo
abrevia- presente
turas
na razão
literárias áurea
Apelido
carinhoso
de "Gisele"

Conexão;
união

Padroeiro
de Veneza

Ensopado
à base de
legumes e
carne

Instrumento de
percussão
utilizado
no samba

Ideia ou
imagem
que se propaga pela
internet

"Não dizer Condição do rio
assoreado
(?) nem
B": nada Tipo físico oposto ao
responder do lutador de sumô

Ozzy
Osbourne,
cantor de
rock
Foram
atacadas
em
11/9/2001

Chefe,
para os
funcionários

Preparar
(um golpe)
(?) Marshall, cineasta
Retiro (?):
recolhimento para
exercício religioso

Amelia
Earhart,
aviadora
dos EUA

Melhoram
o funcionamento (do
programa)

Causa desconforto
físico

Estilo
musical
de Ziggy
Marley

Raso;
rente
Rasteira;
pernada

O natural é mais
seguro que a cesárea
Veste de Texto base
indianas da peça

Escorrega
comum em
parques
aquáticos
O Estado
mais novo
do Brasil
(sigla)

Sereia folclórica de
belo canto
(bras.)
Peritos
(fig.)
Exercem
uma ação
Inspeção;
vistoria
Vara
flexível

O
"nocaute"
do judô
Bob Dylan:
compôs
"Blowin' in
the Wind"
Bilhão
(red.)

O mais
leve dos
metais
(símbolo)

Partiu
Cede (seu
dinheiro à
caridade)

Processo
Perturbado
de apreen- emociosão de nalmente
ideias

BANCO

Gilson
Dipp,
ex-ministro
do STJ

Solução
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Solução
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Primeiro cargo púFragmento blico de Vargas
de corpo Segmento interno de
celeste
partido político

Mamífero
conhecido
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guaxinim
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fundamental que as pessoas
tomem a vacina, ou levem seus
filhos para receber o imunizante,
para que todos estejam protegidos contra a Gripe neste período
do ano em que temos mais casos
da doença”, completa.
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.
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Unidades Básicas de Saúde do
Lambari e do Jardim Dulce, as
crianças de 6 meses a 5 anos e
os idosos com 60 anos ou mais
recebem a vacina das 9 às 15
horas.
A Secretaria Municipal de Saúde
vem seguindo o cronograma de
grupos prioritários determinado
pelo governo do Estado de São
Paulo, responsável pelo envio
de doses.
“Seguindo o cronograma do
Estado, estamos ampliando a
vacinação contra a Gripe aumentando a quantidade de pessoas
imunizadas contra a doença”,
explica a secretária municipal
de Saúde, Adriana Martins. “É

3/rob. 4/meme. 5/ippon. 6/reggae. 9/mão-pelada. 15/número escondido.

Guararema deu início no dia
02/05, à nova fase de vacinação contra a Gripe, ampliando a
quantidade de pessoas aptas a
receber a vacina. Além dos públicos que já tinha a liberação para
a vacinação, podem se imunizar
a partir desta segunda-feira: gestantes, puérperas e crianças de
6 meses a 5 anos.
No Centro de Especialidades
de Saúde e Apoio à População
(Cesap) as crianças de 6 meses
a 5 anos, gestantes e puérperas
podem se vacinar, das 9 às 15
horas. Na unidade Nogueira, antiga Cevac, a vacinação ocorre
apenas para idosos com 60 anos
ou mais, das 9 às 18 horas. E nas
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Equipe de Karatê de Guararema conquista 4º lugar

no Campeonato Paulista de Karatê Toeinkan Interestilos
Dois integrantes da comissão conquistaram o lugar mais alto do pódio, outros seis integrantes ficaram em 2º, quatro guararemenses em 3º e outros dois em 4º lugar
A equipe de Karatê da
Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer da
Prefeitura de Guararema
participou do 29º Campeonato Paulista de Karatê Toeikan Interestilos,
realizado no Parque Ibirapuera, em São Paulo, e
obteve ótimos resultados.
Ao todo, dois integrantes da comissão guararemense conquistaram o
lugar mais alto do pódio,
outros seis integrantes
ficaram em 2º, quatro
guararemenses em 3º e
outros dois em 4º lugar.
As boas colocações da
equipe de Guararema
rendeu o 4º lugar ao município, ótima colocação
em um campeonato bem
disputado.
Vale ressaltar que o sis-

tema interestilos foi elaborado tendo em vista o
melhor para o praticante
de Karatê.
Segundo a técnica e professora Viviane Toffanelli,
“a equipe vem se desenvolvendo muito bem com
a constância de treinos
intensos e portanto os
resultados estarão sempre aparecendo”. Já o
secretário municipal de
Esportes e Lazer, Sidnei
Santos Leal, ainda ressalta a importância da
participação da equipe
em torneios deste porte: “A participação de
nossos atletas nessas
competições é de suma
importância, para que
alcancem mais conhecimento técnico”, explica.

Fotos: divulgação-PMG
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Fundo Social de Guararema entrega cestas
e promove palestras para mães assistidas
As mulheres também receberam orientações do Sebrae sobre empreendedorismo feminino
O Fundo Social de Solidariedade de Guararema promoveu
no dia 06/05, uma agenda especial em celebração ao Dia
das Mães, comemorado neste
domingo (08).
Inicialmente foram distribuídas cestas básicas para as
mães em situação de vulnerabilidade de Guararema
que são assistidas pelo Fundo
Social. Para ampliar os horizontes deste público feminino, também foi promovida
a palestra com tema “Como
superar crises, depressões e
tristezas”, com a Dra. Roberta
Fioravanti, fisioterapeuta, especialista em saúde, corpo e
mente feminina e mentora de
terapeutas mulheres.
As mulheres presentes tam-

bém receberam orientações
do Sebrae sobre empreendedorismo feminino com incentivo à capacitação para
geração de renda, por meio
de uma palestra com a gestora de empreendedorismo
feminino do Sebrae, Roseli
Lima. No final do evento ainda
teve um sorteio de brindes do
Fundo Social.
“Tivemos uma tarde muito
proveitosa com as mães que
são assistidas pelo Fundo
Social. Pudemos auxiliá-las
com a doação das cestas
básicas e proporcionar auto
conhecimento e um momento
especial para elas”, disse a
presidente do Fundo Social de
Guararema, Carmen Rosana.

Fotos: Vitoria Mikaelli

