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SANCIONADO PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO DEPUTADO FEDERAL MARCIO ALVINO
(PL/SP) QUE PROTEGE OS BENS DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS
O Presidente da República Jair Bolsonaro (PL) sancionou no dia 10/05, o Projeto de Lei da Câmara, que determina a
impenhorabilidade dos bens de Santas Casas de Misericórdia e hospitais filantrópicos no âmbito do pagamento de dívidas.
A Lei Federal nº
14.334/2022, sancionada pelo presidente Jair
Bolsonaro, tem o objetivo de garantir que todo
imóvel ou equipamento
utilizado pelas entidades beneficentes para o
atendimento da população não possa mais ser
penhorado como forma
de pagamento de dívidas,
criando uma proteção especial que visa garantir o
funcionamento dos seus
serviços.
O QUE DIZ A LEI?
A Lei, de autoria do deputado federal Marcio Alvino, estabelece que são
impenhoráveis bens de
hospitais filantrópicos
e das Santas Casas de
Misericórdia mantidos por
entidades certificadas segundo os critérios da Lei
Complementar 187, 2021.
O QUE ISSO SIGNIFICA NA PRÁTICA
PARA ESSAS ENTIDADES?
Isso significa que os imóveis onde se localizam as
entidades, os equipamentos (máquina de Raio-X,
ambulâncias, macas etc.)
e benfeitorias (instalações
reformadas, ampliação no
número de leitos etc.) e
contas bancárias não
podem ser objeto de penhora judicial para saldar

dívidas contraídas por
essas entidades.
O sentido dessa proteção é impedir que as
eventuais dificuldades financeiras pelas quais as
entidades passam interfiram no serviço prestado
à população.
HÁ EXCEÇÕES NA
LEI?
Sim. A Lei estabelece as
seguintes hipóteses que
podem ocorrer a penhora:
I. Obras de arte e bens
suntuosos. Exemplo: quadros pendurados na recepção, vasos, estátuas
etc.); em geral, tudo aquilo que não seja essencial
e próprio do serviço de
saúde prestado pela entidade.
II. Cobrança de dívida
relativa ao próprio bem.
Exemplo: a entidade adquiriu um equipamento e
não pagou o valor combinado em contrato com
o vendedor.
O vendedor pode executar essa dívida e a entidade pode ter que devolver
o equipamento.
III. Execução de garantia
real. Exemplo: uma entidade beneficente fez um
empréstimo dando um
bem como garantia. A
execução da dívida se
dará somente sobre esse
bem, protegendo as con-
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Deputado Federal Marcio Alvino, autor da Lei que estabelece que são impenhoráveis bens de hospitais
filantrópicos e das Santas Casas de Misericórdia

tas bancárias e os demais
bens da entidade.
IV. Créditos trabalhistas e
contribuições previdenciárias. Exemplo: a Justiça
reconheceu em âmbito de
ação trabalhista o crédito
de um ex-funcionário de
uma entidade. A entidade
tem o dever de satisfazer
o crédito nesse caso; isso
se aplica também no caso
de beneficiários do INSS
que tenham um crédito
dessa natureza oponível
a uma entidade beneficente.

A LEI DIFICULTARÁ
O ACESSO DESSAS
ENTIDADES A CRÉDITO?
A Lei estabelece de forma
clara as hipóteses de não-incidência da impenhorabilidade justamente para
resguardar os credores e
não impactar o acesso a
crédito pelas entidades.
Entidades beneficentes,
especialmente as Santas
Casas, são instituições reconhecidas pelo governo
como cumpridoras de um
papel essencial ao país,
por essa razão, criam-se

linhas de crédito diferenciadas, aportes financeiros pontuais e outros
mecanismos de incentivo
patrocinados pelo poder
público. Dessa forma, as
Santas Casas e hospitais
filantrópicos têm uma boa
margem para obterem
recursos financeiros de
fontes distintas.“Como
presidente da Frente Parlamentar Mista de Manutenção das Unidades de
Saúde, desde o primeiro
dia do meu mandato, trabalho com o compromisso
de garantir o acesso da

população a instituições,
que como as Santas
Casas, prestam um serviço de qualidade principalmente às pessoas mais
carentes. Com esse objetivo, tenho a saúde como
uma das prioridades do
meu mandato, onde já
pude destinar mais de
R$ 139 milhões para a
saúde municipal e Santas
Casas por meio de emendas parlamentares para
todo o estado.” conclui o
deputado federal Marcio
Alvino
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EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e e F i t n e s s > > >
IRONMAN 2022 – ESTAMOS DE VOLTA
José Marcos - Educador

A maior prova de triatlon do
Brasil, o Ironman Florianópolis, acontecerá no dia 29
de Maio e após dois longos
anos de espera estaremos
de volta à ação com nosso
atleta Antonio Carlos Azoni. Demorou mas chegou
a data. Farei a partir desta,
quatro colunas sobre a preparação do Antonio, desde quando surgiu a ideia
de fazer o Ironman, como
foi o caminho até aqui e a
reta final para o grande dia,
além da prova em si. Tal-

vez até sirva de inspiração
para que outras pessoas,
independente da idade e
condição física, se interessem por esse esporte desafiador e espetacular que
é o triatlon. O Ironman é a
versão mais famosa e uma
das mais duras da modalidade e possivelmente isso
motivou o Antonio a encarar o desafio da preparação
e mudança total de hábitos
e rotina de vida. O desejo
pela prova surgiu em 2019,
ano em que foi feita a inscrição para o evento de
2020 e com a pandemia
tudo foi adiado mas nada
foi perdido. Esse teórico
“atraso” ajudou a amadu-

recer a preparação física e
mental e entender melhor
como é o funcionamento do
corpo para uma prova dessa grandeza bem como a
necessidade de mudanças
nos hábitos de vida e rotina
diária. Ironman, como diz
um grande amigo, é para
todos mas não é para qualquer um. E centrados nesse pensamento iniciamos a
preparação, uma jornada
há dois anos, sem saber ao
certo quando a prova aconteceria. O espírito de um
triatleta, um Ironman é esse
mesmo: treinar seriamente,
com determinação em cada
braçada, cada pedalada,
cada passada sem se pre-

Horóscopo
Por: Omar Cardoso
Para o dia 15 de Maio de 2022
ÁRIES -Coopere com os colegas de trabalho. Sua recompensa virá dessa cooperação.
Indícios positivos de bons negócios, de lucro em suas transações comerciais. Tendência à
tristeza e ao pessimismo. Deverá evitar tais coisas para que tudo possa correr bem para
você neste dia.
TOURO - Fase em que será notado onde comparecer, sua reputação será elevada e seus
ideais e ações deverão ser seguidas por pessoas que vivem a sua volta. Mas, para que tudo
isso aconteça siga e dependa da sua própria capacidade.

GÊMEOS - Período de maior isolamento, mas favorável para a meditação e o contato com
aspectos profundos de seu psiquismo. Poderá haver certa oscilação emocional e melancolia,
além da habitual. Permanece, contudo, a confiança no trato com o dinheiro e o trabalho.
CÂNCER - Aja com inteligência e com perícia que conseguirá chegar onde pretende hoje. Êxito pessoal, social, elevação do caráter e felicidade íntima e amorosa.
As forças que influem em seu signo estimulam sua criatividade e fazem com que
você sinta mais energia.

ocupar com detalhes que
podem gerar frustração e
desmotivação. O negócio é
planejar e executar. Todos
os dias, todas as semanas,
todos os meses. Chove
treina, faz sol treina, calor
treina, frio treina, sono treina. Sem frescuras ou desculpas. Treina. E aí está a
beleza do esporte. A gente
treina porque desenvolve
o gosto pela modalidade,
pelo desafio de levar o cor-

po perto do limite. É claro
que acontecem altos e baixos, mas a resiliência faz
com que transformemos as
dificuldades em aprendizado para o próximo treino, o
próximo obstáculo, e não
nos empolguemos muito
com o dia perfeito de treino. Como todo início, lá em
2019 foi duro com alguns
ajustes necessários na
técnica de natação e consistência nos treinos de

ciclismo. Aliás, os treinos
de ciclismo até hoje rendem
histórias com um festival de
pneus furados e situações
inusitadas. Foi estabelecida uma rotina de treinos de
seis dias por semana com
um dia de folga, alguns
dias com duas modalidades, outros incrementados
com trabalhos de força e
pilates. Só faltava acertar o
volume e dosar a intensidade dentro da periodização.

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

LIBRA - Ainda um período positivo para o amor, as artes a criatividade e o trato
com as crianças. Melhoria no ambiente de trabalho graças a sua criatividade e
versatilidade. Possibilidade de ver realizados seus maiores desejos.
ESCORPIÃO - Contudo, se as coisas não correrem bem pela manhã, esteja certo
de que à tarde ou pelo menos a noite, serão mais favorecidas. Nesta noite, tudo pode
acontecer, pois suas emoções estarão mais intensas e seus sonhos podem tornar
seu dia mais calmo do que de costume.
SAGITÁRIO - Amigos lhe darão alguns desgostos e a pessoa amada poderá
ressentir-se de falta de atenção. Fluxo astral muito benéfico aos negócios atinentes
à família e aos meios de transmissão de ideias. Sorte nos jogos.

CAPRICÓRNIO - Lute com tenacidade e perseverança, por tudo que pretenda realizar
nestes dias, pois, esforçando-se, conseguirá resultados surpreendentes. Sua capacidade
pessoal será reconhecida e recomendada por alguém.

AQUÁRIO - Notáveis probabilidades de sucesso em questões relacionadas com vocação,
concurso, testes, empregos, aumento de vencimentos e rendimento. O contato com pessoas
sensíveis farão bem a você.

LEÃO - Prepare-se, pois tudo leva a crer que neste período você será seduzido inesperadamente por uma pessoa do seu círculo de amizades. Aguarde momentos de loucura e erotismo
nesta fase que promete mudar muita coisa em sua vida particular.

VIRGEM- Momento benéfico para as amizades. Boas chances para competições, recebimento
de presentes ou qualquer coisa que lhe traga alegria. Obterá favor de pessoas religiosas ou
de autoridades. Aproveite esse momento para organizar um programa diferente.

PEIXE- Vizinhos ou parentes próximos procurarão ter questões com você neste período, não dê, portanto, motivos para isso. A influência também não é propícia ao amor.
Excelente, contudo para o trabalho. As viagens deveriam ser evitadas, assim como os
atritos com pessoas próximas.
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Escola da Natureza de Guararema dá início ao Projeto Ecos
Projeto é uma atividade de início à musicalização, que une o fazer musical à educação ambiental e preservação do meio ambiente
A Secretaria Municipal de Educação retomou, na segunda
quinzena de abril, as atividades
na Escola da Natureza Francisca Lerario. Com a retomada do
Programa Colhendo Saberes
na Escola da Natureza, que
consiste em aulas-passeio num
ambiente aberto, contato com
a natureza e atividades “mão
na massa”, os alunos da Rede
Municipal participarão do Projeto Ecos - Educação Musical
e Ambiental.
O Projeto Ecos é uma atividade
de início à musicalização, ministrada pelo instrutor musical
André Pimenta, na Escola da
Natureza, que une o fazer musical (eco – som) à educação
ambiental e preservação do
meio ambiente (eco – ecologia).
As crianças, além de conhecerem e aproveitarem os espaços da Escola da Natureza,
participam de uma oficina, em
que confeccionam instrumentos musicais a partir de sucata. A atividade desenvolve a
capacidade criativa e musical,

especialmente do ritmo e da
harmonia, além de melhorar a
coordenação motora e escuta,
e ensinar sobre a importância
do descarte regular do lixo e
da sua reutilização.
As aulas-passeio, que acontecem às terças, quartas e
quintas-feiras, serão realizadas
durante todo o ano letivo, oportunizando a visita de todos os
alunos, do Jardim I ao 5º ano.
“O retorno das atividades extracurriculares da Secretaria
Municipal de Educação, iniciando pelo Programa Colhendo
Saberes na Escola da Natureza, mostra que é possível reaprender a viver, adaptados às
mudanças e trilhando novos caminhos para uma Educação de
Qualidade, como previsto nos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, que compõem a
Agenda 2030, criada pela Assembleia Geral das Nações
Unidas”, explica a secretária
municipal de Educação, Clara
Assumpção Eroles Freire Nunes.

Fotos divulgação - PMG

Cultura e Turismo de Guararema lança plataforma de cadastro de produtores culturais e de turismo

Simctur vai permitir a sistematização do cadastro e mapeamento de artistas profissionais de arte, cultura e turismo
A Secretaria Municipal de
Cultura e Turismo abriu nesta
quinta-feira (12) as inscrições
paraartistas e profissionais de
turismo no Sistema de Indicadores e Mapeamento de Cultura e
Turismo (Simctur).
O Simctur é a plataforma que
permitirá a sistematização, via
edital de chamamento público,
para cadastro e mapeamento
de artistas, grupos, coletivos
culturais e profissionais de arte,
cultura e turismo, que buscam
participar das programações
culturais, artísticas e turistas de
Guararema, por meio de contratação de serviços ou parceria
voluntária.
O credenciamento consiste na
avaliação e classificação dos
cadastrados conforme documentos e informações incluídas
no sistema de cadastramento,
habilitando-o para possíveis
contratações e parcerias com a
Administração Pública.
Essas participações vão ocorrer em atividades e eventos
promovidos e/ou apoiados pela
Secretaria. Apenas os cadastrados habilitados poderão ser
contratados por meio do Simctur.
Os valores dos cachês variam,
de acordo com a categoria profissional e serviço prestado pelo(a)
profissional de arte, cultura ou
turismo e podem ser conferidos
no EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO SMCT Nº 01/2022.

“O Simctur é o mecanismo ideal
para cadastro de artistas e produtores turísticos de demonstrar
o interesse em firmar possíveis
parcerias no futuro”, explica o
secretário municipal de Cultura
e Turismo, Mateus Sartori. “O
Simctur vai organizar e disponibilizar os nomes dos interessados
em participar de projetos da Secretaria. Por isso é fundamental
que os interessados realizem o
cadastro na plataforma”, completa.
O cadastro deve ser feito acessando o site da Prefeitura de
Guararema (guararema.sp.gov.
br) e a aba à esquerda Cadastro
Profissionais Cultura e Turismo
(Simctur).
Plano Diretor de Turismo
Outro documento que também
está disponível para consulta é
a minuta do anteprojeto de lei do
Plano Diretor de Turismo Sustentável – PDTS. Com o objetivo de
orientar ações para aprimorar e
diversificar a oferta turística, e
aumentar a visibilidade da cidade
atraindo novos turistas, o documento também encontra-se no
site da Prefeitura de Guararema
(http://www.guararema.sp.gov.
br/855/turismo/plano+diretor+de+desenvolvimento+turstico/)
junto com o edital de convocação
de audiência pública referente
ao tema.

Foto: arquivo- PMG
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Antigo grupo separatista basco (sigla)

(?) majoritária: tem
a maioria
das ações

Bebida
alcoólica
doce e
espessa
Travessura de
crianças
(bras.)

Como
pode se
sentir a
pessoa
deprimida
A época
presente

(?) Gaspari, jornalista ítalobrasileiro

BANCO

Pequeno
e delicado
objeto de
enfeite

Estudam
o texto
Chilique
(pop.)

Filtrar
(o café)
Lilás, em
inglês

Vesícula
(?), órgão
Maio, em
francês
"(?) Contra
as Nuvens",
hit do Legião Urbana

Leonardo
(?) Vinci,
pintor
italiano

Moradas
de famílias
indígenas

Solução
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"(?)
muito",
expressão
de pesar

Jumento;
burro
Mantra
hinduísta
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Gosto
amargo
das frutas
verdes

Diz-se de
pessoa
apática

(?) lateral
amiotrófica: acarreta paralisia motora
Sensação
de ardência
no esôfago

(?)
Azevedo,
cantor
brasileiro
de música
gospel
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Calvin COOLIDGE, presidente dos EUA de 1923
a 1929, foi visitar uma GRANJA. Sua ESPOSA caminhava mais à frente e viu que os galos acasalavam várias vezes. Ela perguntou sobre a FREQUÊNCIA com que o faziam. Um técnico respondeu: “Uma dúzia de vezes, aproximadamente.” Então, ela disse: “Conte isso ao PRESIDENTE.” Quando Coolidge passou, foi transmitido o
PEDIDO da PRIMEIRA-DAMA. O presidente, então, perguntou: “O GALO faz SEXO com a mesma GALINHA todos os dias?” O técnico respondeu: “Não, presidente. Ele faz sexo com uma
DÚZIA de galinhas diferentes.” Coolidge então
disse: “Então conte isso à sra. Coolidge quando
ela passar por aqui na volta.” Esse EPISÓDIO ficou conhecido como “EFEITO Coolidge”, que é
o tempo de RECUPERAÇÃO de uma ejaculação
entre um coito e outro.

Apresenta
o "Encontro", na
Globo (TV)
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Galos e galinhas
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(?) Bengell, atriz que exibiu o Tecnologia
primeiro nu frontal do Cinema no usada em
Prefixo tupi que Brasil, em defesa
aérea
1962
significa "pedra"
(?)-pintada, animal
da nota de
50 reais
Restos
de velas
Ao (?) de:
ao nível de

P
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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CAÇA-PALAVRA

2/om. 3/eta — ita — mai — not. 4/elio — nani. 5/lilac — norma. 9/esclerose.

www.coquetel.com.br

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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Saúde de Guararema investe em prevenção e combate
contra doenças como Dengue e Febre Maculosa

Trabalho da Diretoria de Vigilância em Saúde vem apresentando resultados no município
Ações estratégicas, reuniões
intersetoriais, treinamentos e
muito trabalho prático. Assim
pode ser descrito o trabalho
da Diretoria de Vigilância em
Saúde de Guararema para
combater a Dengue, Febre
Maculosa e outras doenças,
no município.
A rotina da Vigilância em Saúde ao longo do ano é intensa,
especialmente nas épocas
em que os casos de doenças relacionadas ao mosquito
Aedes Aegypti e outras aumentam. Nestes períodos, o
trabalho é redobrado e apresenta resultados.
Para ampliar os métodos
de combate e potencializar
estratégias, reuniões com a
Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) são
realizadas com frequência.
Nas duas últimas oportunidades, foram discutidas planos
de ação dos casos de febre
amarela e estratégias de prevenção de Febre Maculosa e
Arboviroses.

Também como parte das
ações para combate a essas
doenças, a Vigilância em Saúde participou de um treinamento realizado pela Sucen
sobre nebulização, manuseio
da bomba e inseticidas. Junto
com a Diretoria de Vigilância
em Saúde, nesta oportunidade, participaram os auxiliares
de zoonoses.
“Temos algumas doenças que
precisam do trabalho constante de prevenção e combate e, por isso, a Diretoria
de Vigilância em Saúde vem
se fortalecendo e realizando
ações importantes diariamente”, explica a secretária
municipal de Saúde, Adriana
Martins.
Mesmo com o alto índices de
casos de Dengue registrado
no Brasil, Guararema vem
mantendo os indicadores em
patamares mais baixos.
Sem registrar nenhuma morte, Guararema reduziu mais
de 75% os casos confirma-

Visite nossa agência e abra sua conta!
Rua Francisco Freire, 25, Guararema.

Fotos: arquivo - PMG

dos de Dengue no primeiro
quadrimestre de 2022 em
comparação com os quatro
primeiros meses de 2021.
Foram 17 casos em 2021 ao
passo que 4 foram computados neste ano.
Isso não é à toa. O município
vem investindo em prevenção e combate. Guararema
realiza ações de bloqueios
nos quarteirões dos imóveis
notificados, casa a casa, aplicação de larvicida e além do
trabalho com a comunicação
através das redes sociais,
mensagens de WhatsApp, e
carro de som. Essas ações
são intensificadas nos bairros
com casos positivos.
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Colunista Social

SILENE

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Fazer aniversário não é ficar 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 do mês de Maio (primeira quinzena) 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!

José Dias completou 80 anos (09/05).

Davi Rocha Maia completou 11 anos (04/05).

Tamires dos Reis Cardoso (09/05).

Victor Manuel Marques Pedro (11/05) e sua esposa Léia
Menezes Marques Pedro (15/05).

Edgar Brito (13/05).

Adriana Moreira (11/05).

Dona Luíza Leme de Almeida completou 99 anos (13/05).

Lilian Denise (13/05).

Alessandra Hernandes (14/05).
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OLIVEIRA

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

Recentemente os filhos Paula e Célio fizeram uma deliciosa e emocionante surpresa para a aniversariante Dolores, que completou
seus 87 anos rodeada de familiares e amigos queridos. O saboroso almoço foi preparado pelo Buffet Panelão do Fernandão e o
som ficou a cargo da empresa F.F Sound Produções Artísticas, que preparou uma seleção perfeita de músicas dos anos 70/80. Foi
um momento muito especial, onde aproveitamos para celebrar e compartilhar mais uma ano de vida desta querida amiga Dolores,
carinhosamente chamada de Dona Lole, uma das mais tradicionais costureiras da nossa cidade. Que Deus continue abençoando
imensamente sua vida, trazendo esperança, alegria de viver e muita saúde. Parabéns e felicidades !
Fotos: Fernanda Murawjew

Que trio simpático: Sandra, Dolores e José Mauro.

A aniversariante recebeu o carinho de Miriam Melo, Joana Melo e Beatriz Scherma.

Que delícia a animação dessa turma cantando o parabéns para a querida Dolores:
Melinha, Zenith, Lila, Nanci, Miriam Melo, Zeca Baú e Áurea.

Taís, Eduardo, Roberta, Letícia e Valentina Moreira
parabenizaram a aniversariante.

Maria Inês Diehl curtiu o especial momento.
A aniversariante, ladeada pelos filhos Paula e Célio ficou
emocionada com a surpresa.

A aniversariante recebeu os comprimentos de Letícia Herruzo.

Marisa Melo e Vina Marques abraçaram a aniversariante.

A simpática aniversariante recebeu as felicitações
da convidada Cátia e da colunista Silene Oliveira.

Os convidados William, Bete, Arthur e Alexandre fizeram
questão de registrar esse momento tão importante na vida
da aniversariante Dolores.
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Cultura e Turismo de Guararema

promove exposição “Arte em Cerâmica”
Exposição ocorre no Espaço de Exposições da Vila de Luís Carlos, de 14 de maio a 5 de junho
Fotos arquivo - PMG

A Secretaria de Cultura e Turismo dá início neste sábado (14) à
exposição “Arte em Cerâmica”,
com artefatos em cerâmica produzidos de forma artesanal por
ceramistas de Guararema.
A exposição ocorre no Espaço
de Exposições da Vila de Luís
Carlos, das 10 às 18 horas nos
dias 14, 15, 21, 22, 28, 29 de
maio e 04 e 05 de junho.
O objetivo é fomentar a arte e
manufatura da cerâmica, e divulgar os artistas e suas criações,
que são verdadeiras obras de
arte. Os materiais usados na
produção das obras são argila,

e as técnicas variam desde o
barro cozido em baixa até alta
temperatura.
“Por meio da exposição Arte em
Cerâmica vamos dar visibilidade
ao trabalho de artistas de Guararema em um dos pontos mais
belos e visitados da cidade, que
é a Vila de Luis Carlos”, explica
o secretário municipal de Cultura e Turismo, Mateus Sartori.
“Temos grandes artistas desse
ramo em Guararema e a exposição mostrará este trabalho e
a importância de valorizarmos
o trabalho feito no município”,
completa.

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

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

Odontologia

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

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

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

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

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

@unnaexcelenciaemsaude
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Resumos dos capítulos das novelas de 16 a 21 de Maio de 2022

Globo - 21 H

Segunda – 16/05
Juma fica orgulhosa
de Jove. Guta se oferece
para ensinar a mãe a
se maquiar. Maria Bruaca conta para Guta que
Tenório a chamou de
Zuleica na cama. Muda
se emociona com a demonstração de amor de
Tibério e confessa ao
peão que seu nome verdadeiro é Rute. Jove diz a
Tadeu que o Velho do Rio
é seu avô. Muda aceita
ir para a fazenda com
Tibério. José Leôncio fica
transtornado com a morte
de Tião. Tadeu diz a Jove
que ele não merece o
pai que tem. José Lucas
exibe um sorriso parecido
com o de Joventino.

Terça 17/05
José Lucas oferece
carona para uma moça,
mas acaba sendo assaltado por ela e dois
comparsas. Filó fica devastada ao ser informada
por Ari que Quim morreu. José Leôncio ordena seus funcionários a
fazerem uma roda de
viola para homenagear
Quim e Tião. José Lucas
dá queixa do assalto e do
roubo de seu caminhão e
da boiada para o guarda
rodoviário. José Leôncio
decide ir em busca do pai,
mas não encontra o Velho
do Rio. Levi beija Muda.
Maria Bruaca nota o olhar
de interesse de Alcides
para ela. Tibério alerta
Muda sobre Levi. Um
caminhoneiro aconselha
José Lucas a esquecer
do roubo, mas o filho de
José Leôncio deixa claro
que não irá desistir.

Quarta 18/05
Madeleine acusa Gustavo de tê-la traído com
Nayara. Irma não acredita
quando Madeleine diz à
irmã que vai reconquistar
José Leôncio. Levi confronta Muda. Filó flagra
Levi com Muda e manda
a moça se decidir entre o
peão e Tibério. Madeleine
e Irma discutem. Juma
pede a Jove que não fale
mais em ir embora. José
Lucas está disposto a
encontrar seu caminhão e
fazer justiça. Muda deixa
claro para Tibério que
não gosta do peão da
forma como ele gostaria.
Muda beija Levi e revela
ao peão o seu objetivo de
vingança. Trindade aconselha Tibério a mandar
Levi embora. José Lucas
ajuda o caminhoneiro que
lhe dá carona, rumo ao
Paraguai.

Quinta 19/05
Durante conversa
com Madeleine, Irma acaba confessando à irmã
que dormiu com José Leôncio. Madeleine acusa
Irma de traidora. Tadeu
defende Guta ao flagrar
Tenório destratando a
própria filha. Tadeu declara seu amor a Guta e os
dois acabam se amando.
Juma ri do jeito como
Jove tenta acertar um boi
marruá. Guta diz a Tadeu
que não está preparada
para ficar com ele. José
Leôncio, mais uma vez,
desconfia do caráter de
Tenório. Filó e José Leôncio ficam surpresos ao
se depararem com Irma.
Maria Bruaca escuta a
conversa de Tenório e
Guta e descobre que o
marido tem outra família.
Irma tenta seduzir José
Leôncio. Tenório questiona Maria Bruaca, ao
flagrá-la chorando.

de Tina e Soraia ganha o
campeonato. Rose estreia
na TV. Cora se irrita ao ver
Roni com Tina. Paula se
emociona com o vídeo de
Flávia. Guilherme desmaia
em casa.

atrás de Neném. Rose procura Guilherme. Juca tenta
falar com Flávia sobre Eliete. Rose flagra Paula com
Neném. Guilherme decide
fazer um vídeo para a filha.

um programa de TV. Guilherme afirma para Neném
que será o escolhido pela
Morte.

Guilherme freia o carro e
evita uma batida. Neném
escolhe Tina para jogar.
Paula e Juca descobrem
que foram enganados por
Odete. Roni alerta Neném
sobre Tina. Guilherme tem
lapsos de memória e fica
preocupado. Neném se
acerta com Tina. Gabriel
avisa que a banda de Murilo foi chamada para um
programa de TV e tenta
fazer as pazes com Flávia, Ingrid e Vanda. O time

terça 17/05
Paula pensa em como contar a verdade para Flávia.
Juca exige que Odete devolva todos os itens que
pegou de Paula. Neném
tem uma ideia para voltar a jogar no Flamengo.
Guilherme esconde sua
preocupação de Flávia e
conversa com um neurologista. Paula e Carmem
pensam no que irão fazer
para vencer a aposta. Um
vídeo de Neném jogando
bola com crianças no Flamengo se torna um sucesso na internet. Paula vai

Globo- 18H20

preocupam com o surto de
malária. Heloísa ajuda Olívia
com Fátima. Augusta cuida
de Abílio. Nelsinho garante a
Tavito que seduzirá Isadora.
Joaquim e Davi se unem
contra Nelsinho.

Segunda – 16/05

Segunda 16/05

Isadora fala de Joaquim
e Rafael para Nelsinho.
Constantino pede a ajuda
de Margô. Nelsinho convida
Isadora para participar de
uma gincana beneficente.
Joaquim, Davi e Arminda
alertam Violeta quanto à
aproximação de Isadora e
Nelsinho. Margô se insinua
para Francisco. Joaquim
confronta Nelsinho. Leopoldo se oferece para ajudar
Inácio a ficar com Arminda.
Davi tenta se reaproximar de
Isadora. Eugênio e Violeta se

Terça 17/05
Arminda anuncia a gincana na rádio. Leopoldo
inicia seu treinamento com
Inácio. Joaquim pensa em
sabotar a gincana, e Davi o
contraria. Úrsula tenta convencer Julinha a transferir
a festa de Natal para a sua
casa. Isadora se incomoda
com um comentário sobre
Rafael e Iolanda, e Joaquim
se aproveita da situação.
Emília aceita a proposta de
Enrico. Silvana rasga as cartas que Letícia mandou para
Bento. Nelsinho descobre
que Joaquim o prejudicou na

Quarta 18/05
Rose discute com Paula,
que vai embora furiosa.
Flávia se recusa a falar
sobre Eliete. Tuninha e
Nilton sentem medo de
Paula. Guilherme se reconcilia com Celina. Rose
pede para ter outro filho
com Neném. Nedda expulsa Osvaldo de casa e corta relações com Jandira e
Betina. Cora fica tensa ao
saber que Roni encontrou
os homens que atacaram
Tina. Paula af irma que
vencerá Carmem. Murilo,
Pink, Blue, Goldie, Leco e
Neco se apresentam em
gincana. Olívia se desespera
ao ver Tenório doente. Davi
repreende Iolanda por forçar
uma vida de casal com ele.
Arminda questiona Isadora
sobre seus sentimentos por
Nelsinho. Nelsinho e sua
turma encurralam Joaquim.
Quarta 18/05
Davi salva Joaquim. Heloísa consola Olívia. Fátima
disfarça quando Olívia a
questiona sobre os segredos
que esconde. Violeta afirma
que vai separar Isadora de
Nelsinho. Úrsula e Margô
invadem a casa de Constantino. Leopoldo muda o visual
de Inácio. Silvana se declara
para Bento. Violeta teme
que Matias descubra sobre
o envolvimento de Isadora
com Nelsinho. Isadora tira
satisfações com Nelsinho,

Quinta 19/05
Neném tenta acalmar Guilherme. Paula se lamenta
para Marcelo. Juca convida Flávia para jantar em
sua casa. Guilherme grava
uma cirurgia. Juca avisa a
Paula que contará a verdade para Flávia. Soraia
percebe a troca de olhares
entre Tigrão e Tina. Neném assina contrato com
o Flamengo. Guilherme se
sente mal e tenta disfarçar
na frente de Flávia. Paula
desiste de ir ao jantar na
casa de Juca. Osvaldo e
Nedda se reconciliam. Bibi
passa mal e todos se preocupam. Daniel encontra
Guilherme desmaiado. Fláque tenta manipular a situação. Arminda não reconhece
Inácio e se encanta com seu
novo visual. Joaquim fala
para Matias sobre Isadora
e o Juiz vai atrás da filha no
Bar de Giovanna.
Quinta 19/05
Matias prende Isadora no
quarto. Leopoldo tem uma
ideia para Inácio conquistar
Arminda. Enrico e Emília dão
um golpe no cassino. Violeta
tenta impedir Matias de manter Isadora presa. Julinha
transfere a festa de Natal
para a casa de Eugênio.
Mariana vê Arminda subindo
na moto com Inácio, mas não
o reconhece também. Benê
reclama da proximidade de
Olívia com Heloísa. Tenório
beija Olívia enquanto está
sonolento. Davi ajuda Isadora, que decide fugir da

Sexta 20/05

Sábado 21/05

Maria Bruaca não
revela a Tenório o motivo do seu choro. José
Leôncio leva Irma à
tapera de Juma para
conversar com Jove.
Filó se ressente ao
ver José Leôncio com
Irma. Dona Jacutinga
se surpreende com o
estado de José Lucas.
José Leôncio confessa a Irma que errou
ao escolher Madeleine. Tenório estranha
o comportamento de
Maria Bruaca, e Guta
comemora. Juma diz
a Jove que tem medo
de que ele vá embora.
Trindade se encanta
com Irma. Dona Jacutinga incentiva José Lucas a seguir em frente.

Dona Jacutinga
entrega um dinheiro
a José Lucas, para
ajudá-lo na viagem
sem destino. Gustavo
e Nayara ficam juntos. Guta fica perplexa
ao ver Maria Bruaca
saindo de barco com
Alcides. Maria Bruaca
beija Alcides. Mariana
aconselha Madeleine
a seguir seu coração.
Jove diz a Juma que
vai embora e que a
levará com ele. Filó
escuta José Leôncio
falar mal de Tadeu para
Irma. José Leôncio fica
chocado ao saber que
Madeleine está no
avião, sobrevoando
em tempo ruim, rumo
a sua fazenda.

via descobre a verdade e
confronta Paula.

ném ajuda Paula.
Sábado 21/05
Neném tenta c onfor tar
Paula. Guilherme conta
sobre sua desconfiança
para Flávia. Paula decide aceitar ser amiga de
Neném. Roni se enfurece
com Cora. Rose discute
com Neném. Flávia grava um vídeo para a filha
com a ajuda de Guilherme.
Roni expulsa Cora da Pulp
Fiction. Tina e Tigrão se
beijam. Carmem e Paula
bebem juntas no bar de
Gabriel. Flávia conversa
com Ingrid. Edson tenta voltar para a casa de
Nedda. Joana tenta convencer Guilherme a fazer
um exame para confirmar
sua suspeita. Cora se une
a Tucão. Flávia, Neném e
Paula procuram Guilherme.

Sexta 20/05
Flávia é hostil com Paula.
Guilherme acorda e tenta
tranquilizar Daniel. Joana
avisa a Neném que Bianca
pode ter que ficar internada. Soraia termina com
Tigrão. Neném recebe um
convite para dar uma entrevista na TV. Guilherme
passa mal antes de uma
cirurgia e Joana se preocupa. Neném tenta convencer Flávia a perdoar Paula.
Guilherme conta sobre a
Morte para Joana. Neném
elogia Paula durante sua
entrevista e Rose se chateia. Roni fala com os homens que atacaram Tina.
Flávia descobre os vídeos
que Guilherme fez para a
filha e se desespera. Ne-

fazenda.
Sexta 20/05
Tenório se desculpa com
Olívia. Mariana conta para
Julinha que viu Arminda na
moto de um desconhecido. Inácio beija Arminda, e
Julinha flagra os dois, sem
reconhecer o jovem. Violeta
descobre a fuga de Isadora e
se desespera. Matias passa
mal. Isadora discute com
Joaquim e deixa a casa de
Eugênio. Julinha se enfurece ao ver Margô chegar
para a festa de Natal. Úrsula
se declara para Eugênio.
Isadora beija Nelsinho na
frente de Joaquim e Davi.
Violeta incentiva Eugênio
a se aproximar de Úrsula.
Lorenzo revela a Giovanna
que Bento está vivo. Eugênio
dorme com Úrsula. Iolanda
seduz Davi. Tenório decide
voltar para o seminário.

Sábado 21/05
Davi se arrepende de ter
se envolvido com Iolanda.
Isadora não deixa Nelsinho
se aproximar dela. Eugênio
decide ficar com Úrsula.
Isadora volta para a casa de
Arminda. Francisco e Margô
se beijam. Benê e Fátima recriminam Olívia por causa de
Tenório. Úrsula conta para
Joaquim que ela e Eugênio
estão juntos. Isadora decide
sair com Nelsinho, e Arminda
alerta Rafael. Isadora quebra
a vidraça de uma sorveteria
na companhia da turma
de Nelsinho. Abílio pede
Augusta em casamento.
Úrsula conta a Violeta que
está com Eugênio. Delegado
prende Isadora e a turma de
Nelsinho.
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Vereadora Vanessa trabalha
pela valorização da mulher
Um importante passo em direção à valorização da mulher
foi dado em Sessão Ordinária da Câmara Municipal de
Guararema com a aprovação
do Projeto de Lei nº 15/2022
de autoria do Executivo Municipal.
O referido Projeto de Lei foi
aprovado, por unanimidade
de votos e institui o Selo “Empresa Amiga da Mulher” às
empresas que cumprirem metas de valorização à plena vivência da mulher no ambiente
de trabalho.
O principal objetivo é fomentar políticas públicas que diminuam as desigualdades de
gênero, em todas as suas espécies, inclusive no mercado
de trabalho.
Segundo a Exposição de
Motivos do Prefeito José Luiz
Eroles Freire: “É de suma importância que o Poder Público
institua políticas públicas com
o fito de zelar pelos direitos
das mulheres a fim de cons-

cientizar a população quanto
à importância do tema.”
A iniciativa do Projeto de Lei
nº 15/2022 partiu da Indicação nº 691/2021 de autoria
da Vereadora Vanessa Martins que apresentou, anexa
à Indicação, a Minuta do
Projeto de Lei. Nela, a Vereadora Vanessa reforça que
para que a Empresa receba
o Selo “Empresa Amiga da
Mulher”, é necessário cumprir
dois eixos que assegurem a
vivência plena das mulheres
no ambiente de trabalho: um
deles promove a igualdade de
oportunidades, assegurando
planos de carreira com maior
transparência e oferecendo
oportunidades equivalentes,
inclusive salariais, entre homens e mulheres no crescimento profissional.
O segundo eixo promove a
igualdade entre gêneros,
com a comprovação de medidas de apoio a mulheres
e homens que demandem

necessidades especiais de
cuidados com a criança nos
primeiros anos de vida.
“Eu agradeço ao Prefeito Zé
pelo atendimento à minha Indicação que agora é realidade
e tornou-se a Lei nº 3475 de
3 de Maio de 2022. Agradeço
também ao Vice-Prefeito, Odvane Rodrigues da Silva, que
está à frente da Secretaria de
Emprego e Desenvolvimento
Econômico diretamente envolvida com esse objetivo.”,
declara a Vereadora Vanessa
Martins. “Estou muito feliz e
honrada pela aprovação do
Projeto que vem de encontro
às políticas públicas voltadas
às mulheres que têm a necessidade de um olhar humanizado. As empresas privadas
serão motivadas a promover a
igualdade de gêneros e oportunidades, desenvolvendo a
conscientização da comunidade e, em parceria com o
Poder Público.”, finaliza.

Foto: Arquivo CMG

Radar instalado na Rua João Barbosa de Oliveira
(Morro Branco) já está em funcionamento
A Prefeitura de Guararema,
por meio da Diretoria de Trânsito, informa aos motoristas
que trafegam pela Avenida
João Barbosa de Oliveira, que
a fiscalização de velocidade,
realizada pelo radar instalado
no referido local já está em
funcionamento, dês do dia
09/5,
O local encontra-se devidamente sinalizado, com placas
que informam o início do funcionamento do aparelho, para
que o motorista esteja ciente
do dispositivo de fiscalização
e reduza a velocidade na via.
A Rua João Barbosa de Oliveira registrou colisões seguidas em 2022. Por conta disso, munícipes que moram ao
entorno da via solicitaram à
Prefeitura de Guararema que
fosse instalado um dispositivo de redução de velocidade.
Antes da instalação do radar,
a Prefeitura instalou placas e
faixas no local reforçando a
necessidade de diminuição
de velocidade e, mesmo assim, ocorrências continuaram
a ser registradas.
Por fim, a Prefeitura de Guararema reforça que a medida
foi tomada visando a prevenção de acidentes e vítimas
na via. Fonte: Prefeitura de
Guararema

Foto: Quinzinho
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Aqueça

Corações
CAMPANHA
INVERNO
SOLIDÁRIO

DOE COBERTORES

NOVOS
PONTO DE
ARRECADAÇÃO

NESTE ANO,
TAMBÉM É POSSÍVEL
REALIZAR DOAÇÕES
EM DINHEIRO (PIX)

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
RUA DONA LAURINDA, 193 – CENTRO
PIX: CNPJ 18.124.090/0001-98
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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

