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Prefeito Zé assina convênio de R$ 2 milhões
para pavimentação de vias do Parque Agrinco
Convênio conquistado por meio de intermediações dos deputados Marcio Alvino e André do Prado vai resultar na pavimentação de três importantes vias do bairro
O prefeito Zé assinou
nesta quarta-feira (25)
um convênio com o governo do Estado de São
Paulo, no valor de R$ 2
milhões, para a pavimentação, recapeamento e
instalação de guias e sarjetas em vias do bairro
Parque Agrinco.
O convênio firmado nesta
quarta-feira só foi possível devido às intermediações realizadas pelo
deputado federal Marcio
Alvino e pelo deputado
estadual André do Prado.
Ao todo, três vias receberão os serviços de melhoria viária: rua Hypólita
Moraes de Magalhães –
a principal via de acesso à Região Norte de
Guararema – Estrada

Municipal Caetano Caparelli e a Rua Marcelo
dos Santos Gonçalves. O
serviço custará ao todo
R$ 4 milhões, sendo que
o restante será destinado
pela Prefeitura de Guararema como contrapartida
do investimento realizado
pelo governo do Estado.
O prefeito Zé esteve no
Palácio dos Bandeirantes
na manhã desta quarta-feira (25), ao lado do deputado André do Prado e
do Secretário de Estado
de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury.
“É com muita satisfação
que assino hoje o convênio que vai mudar o dia
a dia de muitas famílias
guararemenses”, disse o
prefeito Zé após assinar

o documento. “Além de
satisfeito, me sinto muito grato por ter o apoio
fundamental do deputado
estadual André do Prado e do deputado federal
Marcio Alvino, que sempre trabalham por nossa
Guararema”, completou
Zé. O prefeito também
agradeceu o governador
do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, pela
liberação do convênio e
pela “parceria com Guararema e a região”.
A região norte de Guararema concentra 35% de
toda a população do município e, por conta disso,
obras de pavimentação
no local estão sendo realizadas com frequência
pela Administração Muni-

Final de semana é marcado por muito esporte em Guararema
Eventos foram marcados por boa presença de público e contaram com a participação do prefeito Zé e do secretário municipal de Esportes e Lazer, Sidnei Leal

O final de semana em Guararema foi marcado por
muito esporte. O principal
evento do fim de semana
foi a final da Copa Regional
Sicredi de Futebol, com as
finais da Série Ouro, Série
Prata e Veterano.
Realizado no Estádio Municipal “José Luis Gonçalves da Silva”, no Ipiranga,
o evento foi marcado por
boa presença de público
e contou com a presença
do prefeito Zé e do secre-

tário municipal de Esportes
e Lazer, Sidnei Leal, que
acompanharam os jogos.
Na Série Ouro, o grande
campeão foi o Cruzeiro,
que derrotou o Emilia nos
pênaltis após o empate em
0 a 0 no tempo normal. Na
Série Prata, o São Silvestre
derrotou o Família GMA por
4 a 1 e se sagrou o campeão. E na categoria Veterano, o GS Footbal venceu
o Amigos por 5 a 1 e levou
o troféu para casa.

Além disso, o fim de semana teve jogos de outras
modalidades. No sábado
pela manhã, as categorias
de base de Futsal disputaram jogos do Campeonato
Municipal de Futsal. E no
período da tarde, ocorreram os jogos das semifinais
do Campeonato regional
de Voleibol feminino e
masculino.
Continua na página 03

cipal, com o objetivo de
potencializar a malha
viária da região.
No Guanabara, por
exemplo, a pavimentação
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 os últimos serviços
no local, melhorando a
trafegabilidade da região.
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IRONMAN 2022 – RETA FINAL PARA A PROVA
José Marcos - Educador

Com os treinos se intensificando, houve necessidade
de ajustes mais rigorosos
na alimentação e descanso, além de maior controle
nas variações das modalidades: treino de ciclismo
desgastante e na sequencia
treino de natação moderado. Treino de corrida forte,
ciclismo moderado. Natação forte, musculação de
manutenção. Esses ajustes
somados ao aquecimento
correto em cada treino e vol-

ta a calma, ajudaram muito
o Antonio Carlos a manter o
ritmo, livre de lesões, saudável e bem disposto para
cada sessão de treino. Importante também salientar a
paciência dele com as fases
da periodização e que, em
momento algum, se desesperou ao ser ultrapassado na
estrada por outros ciclistas e
corredores. Ele sempre teve
consciência de que o objetivo principal estava lá na
frente, o Ironman. Na água
a evolução foi gradativa e
sem atropelos. Foram feitos
acertos técnicos no estilo
de natação e um fator determinante foi a consciência
corporal desenvolvida atra-

vés das sessões de Pilates,
orientadas pela fisioterapeuta Cecília Kobayashi. Essa
consciência auxiliou muito
na percepção de pontos a
serem corrigidos tanto na
natação quanto na corrida
e também a ouvir melhor os
sinais que o corpo passa no
decorrer dos treinamentos.
O entendimento do funcionamento do próprio corpo
é algo que poucas pessoas
se atentam, mas um triatleta,
ainda mais um Ironman, que
enfrentará uma prova com
duração entre 13 e 15 horas,
precisa ter e afinar. Durante
o dia de uma prova desse
tamanho, com largada às 7
hs, muita coisa muda no fun-

Horóscopo
Por: Omar Cardoso
Para o dia 29 de Maio de 2022
ÁRIES -- Muito boa influência para você. Aproveite o bom fluxo para tratar dos assuntos
familiares pendentes, para obter melhores resultados profissionais possíveis, e para tratar
com pessoas nascidas amigas. Você deve aproveitar o clima tranquilo de hoje para se
programar com mais liberdade.
TOURO - Hoje poderá receber correspondência do seu interesse. Saiba incentivar o seu
otimismo. Aja de maneira mais prática. Pratique algum esporte, mantenha-se em movimento.
Isto ajuda a revitalizar suas forças

GÊMEOS - Melhoria da situação financeira, trazendo tranquilidade e favorecendo as boas
aquisições. Pequenas mudanças no seu cotidiano. Necessidade de momentos de descanso
na privacidade do lar. Deixe de lado o seu ciúme, o seu espírito de vingança.
CÂNCER - Dia negativo, principalmente com a pessoa amada e os assuntos domésticos.
Procure compreender as pessoas de mente elevada e se aprimore. Período dos mais
difíceis, que acabará superando. Nesta noite, as influências são neutras.

cionamento do corpo de um
triatleta. Ocorre sensação
de euforia, bem estar, tensão, desanimo, vontade de
prosseguir a qualquer custo,
retomada de euforia, dores
musculares e articulares,
enfim, uma série de eventos
dentro de um evento físico
que o indivíduo precisa lidar
e dominar para concluir o
desafio e cruzar a linha de
chegada. Esse é outro ponto
importante: são 2500 triatle-

tas na prova, companheiros
de esforço e competidores
ao mesmo tempo, mas cada
um tem seu plano de prova,
sua estratégia, sua maneira
de encarar a natação, o ciclismo e a corrida. Copiar
o companheiro ou tentar
seguir no ritmo de outra
pessoa pode colocar tudo
a perder, mesmo porque o
objetivo da grande maioria e
do Antonio Carlos também é
finalizar e bem a prova. Fize-

mos alguns simulados para
o Ironman com distâncias
similares à prova e foram validos para o Antonio entender
como reagir às mudanças de
performance. E finalmente
chegou. Domingo, 29 de
Maio de 2022 será o dia de
colocar em prática tudo o
que foi treinado e desfrutar
desse evento espetacular.
Experiência única na vida.
Boa sorte Antonio Carlos.
Estaremos com você!

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

LIBRA - Dificuldades de ordem prática poderão perturbar seus planos em longo
prazo. Os estudos elevados também terão seus impedimentos. Perdas em negócios
feitos de forma descuidada ou impulsiva. Possibilidade de enganos e mesmo de
roubos com relação ao seu patrimônio.
ESCORPIÃO - - Excelente dia para tratar com agricultores, agropecuários, feirantes
e agrônomos. Terá sucesso nos negócios imobiliários e muito poderá progredir, profissionalmente. Hoje, a energia da lua favorece as transformações. Os desencontros
podem lhe causar muita irritação.
SAGITÁRIO - - Excelente dia para tratar com agricultores, agropecuários, feirantes
e agrônomos. Terá sucesso nos negócios imobiliários e muito poderá progredir, profissionalmente. Hoje, a energia da lua favorece as transformações. Os desencontros
podem lhe causar muita irritação.
CAPRICÓRNIO -Estímulo positivo para a vida social e para o relacionamento com os
amigos. Eles o ajudarão no campo profissional e aumentarão sua alegria de viver. Maior
harmonia no trabalho. Decisões e mudanças importantes sempre tem um preço. Não
tenha medo de seguir seu próprio destino.
AQUÁRIO -Bom dia para tratar de assuntos financeiros e questões relacionadas
com a justiça. Seja mais amável e procure medir bem as palavras, ao tratar com
desconhecidos. Favorável ao amor.

LEÃO - Sentimentos mais fortes e estáveis na vida amorosa, fortalecendo o casamento e
as relações duradouras. Apesar disso, poderá se sentir um tanto inseguro quanto a si próprio.
Reponha as energias fazendo apenas o que lhe dá prazer. Namorar, cozinhar e o contato com
a terra estão favorecidos.
VIRGEM- Sucesso em assuntos profissionais, comerciais e financeiros. Procure cuidar
também de suas questões familiares, de sua paz espiritual e de sua tranquilidade geral. Está
fase é negativa para você, mas passará dentro de poucos dias.

PEIXE- - Indícios de êxito nas questões que demandem sigilo, loteria, jogos, esportes e
casamento. Dia excelente para resolver um problema financeiro. Imponha sua personalidade ao tratar com terceiros para que seu crédito e reputação aumentem.

3

Jornal Gazeta de Guararema, 28 de Maio de 2022

Marcio Alvino é destaque em
atuações como deputado federal

“Deputado tem que gastar menos e dar mais resultado”
O site Metrópoles divulgou, ontem, matéria que
destaca a minha atuação
como deputado federal.
Segundo levantamento realizado por eles, sou o deputado que menos utilizou
a cota parlamentar este
ano. Para mim, deputado
tem que gastar menos e
dar mais resultado, com
responsabilidade no uso
do dinheiro público. Meu
trabalho tem como objetivo cuidar daqueles que
mais precisam, priorizando as áreas da Saúde e
da Assistência Social. Sou
o primeiro e único parlamentar brasileiro com o
gabinete certificado ISO
9001:2015, desde 2018,
onde adotamos um método de gestão alinhado
às expectativas da sociedade, garantindo padronização das atividades,
com mais transparência
e consequentemente um
melhor controle de gastos.
Confira a íntegra da
matéria: https://bit.ly/3s-

T VIhR#marcioalvino
#iso90012015 #gastozero #transparencia #trabalho #gestao #eficiencia
#economia
#PraTodosVerem A arte
tem uma foto de uma
sala de espera de hospital com fundo desfocado em tons azul e cinza.
Também tem o texto na
parte superior: “Economia da cota parlamentar
do deputado Marcio Alvino é destaque na mídia”. No lado esquerdo a
foto do deputado federal
Marcio Alvino sorridente, com paletó azul e
camisa branca, ao lado
a imagem de um tablet
com o site Metrópoles
e destacado trecho da
matéria: “Entre os deputados “mais baratos”,
Marcio Alvino (PL-SP)
foi quem menos utilizou
a cota parlamentar este
ano”. No rodapé, os logos
do deputado federal Marcio Alvino e do ISO 9001.

Final de semana é marcado por muito esporte em Guararema

Eventos foram marcados por boa presença de público e contaram com a participação do prefeito Zé e do secretário municipal de Esportes e Lazer, Sidnei Leal
... Continuação da1ª página.
Na Série Ouro, o grande campeão foi o Cruzeiro, que derrotou o Emilia nos pênaltis após
o empate em 0 a 0 no tempo
normal. Na Série Prata, o São
Silvestre derrotou o Família
GMA por 4 a 1 e se sagrou o
campeão. E na categoria Veterano, o GS Footbal venceu
o Amigos por 5 a 1 e levou o
troféu para casa.
Além disso, o fim de semana
teve jogos de outras modalidades. No sábado pela manhã, as
categorias de base de Futsal
disputaram jogos do Campeonato Municipal de Futsal. E no
período da tarde, ocorreram os
jogos das semifinais do Campeonato regional de Voleibol
feminino e masculino.
“Esse foi um fim de semana
repleto de esporte em Guararema. Ficamos muito contentes com a realização desses
eventos e, principalmente, pela
ótima presença de público”,

disse o prefeito Zé. “Parabenizo
as equipes que venceram nas
categorias da Copa Regional
Sicredi de Futebol e todos que
participaram das outras modalidades”, completa.

O próximo final de semana
também contará com muitas
atrações esportivas em Guararema. No sábado pela manhã,
serão realizadas as partidas
do Campeonato Municipal de

Futsal das categorias de base,
no Ginásio Municipal Lázaro
Germano. No período da tarde,
será realizada a disputa da final
e do 3º lugar do Campeonato
Regional de Voleibol adulto

– feminino e masculino - no
mesmo ginásio.
Já no domingo, a partir das
8h30, tem sequência o Campeonato Municipal de Futsal das
categorias de base, com novas

partidas que dão andamento à
competição.
Todos essas atrações esportivas são gratuitas e abertas
ao público.
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

CAÇA-PALAVRA

© Revistas COQUETEL

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

As paredes têm ouvidos
D N H M N P

E H R

D A M A

R A N A

O O S
ILUSTRAÇÃO: CANDI

M L

Quando alguém está numa conversa PARTICULAR ou compartilhando um segredo
ou projeto CONFIDENCIAL, é comum ser
advertido, sugerindo-lhe CAUTELA, com a
frase “as PAREDES têm ouvidos”, o que significa que, de alguma forma, a INFORMAÇÃO pode vazar. Costuma-se atribuir a origem da sentença a um fato ocorrido no século XVI com a então Rainha da França, Catarina de MÉDICI, esposa do Rei Henrique
II. AMBICIOSA por poder e muito ardilosa,
ela é tida como a responsável moral pelas
guerras entre católicos e huguenotes. CATARINA, conhecida como a DAMA de Ferro
da França, era uma PERSEGUIDORA implacável dos huguenotes e, no uso do poder,
recorria a todo tipo de ARTIMANHA para
espionar adversários e tentar DESCOBRIR
os segredos de CONSPIRAÇÃO à sua volta. Para conseguir ESCUTAR as pessoas de
quem mais suspeitava, ela mandou instalar uma rede de furos e tubos ACÚSTICOS
nos tetos do PALÁCIO real, o Louvre, o que
lhe permitia OUVIR o que se dizia nos lugares mais afastados.
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Significado
do "S" em
CSN
Plural de
modéstia
Atitude do
indivíduo
insolente

Idade das
(?): o
período
medieval
Coordena
a saúde
pública
(sigla)

Obrigação
do Tesouro
Nacional
(sigla)
Ricardo
Pereira,
ator
português

Criação
do bichoda-seda

Alma Filme com
Roberto
Ribeiro, (?): par Philippe
sambista amoroso Noiret
fluminense ideal
(1994)

Miúdo de
galinha
servido
em bares

Impressiona os
ouvidos
Daniel (?):
o sexto
James Praticantes de
Bond
(Cin.) agiotagem

Serviço
contratado
em festas
(fr.)
Sílaba de
"birra"

T

R A P

Canal de
TV a cabo
A 23ª letra
grega

Órgão de
combate
à seca
(sigla)
A vegetação do
cerrado,
por sua
distribuição
Redes de
caminhos
intrincados

(?) Purple,
banda de
"Highway
Star"

Garantia Desperdiexigida na çar oporabertura tunidade
de crédito (bras.)

Anulado;
invalidado
Prender,
em inglês

Santa
(abrev.)

Livro do
Antigo
Testamento bíblico
Seção de
bibliotecas
físicas ou
digitais

BANCO

Sem ter o
que fazer

"Morde
& (?)",
antiga
novela

Rogério
Sampaio,
ex-judoca
brasileiro

O número
3,1416
(Mat.)
Amarrar

C C

S

T

Sentimen- Óleo Rivais dos
to ausente aromático hútus, em
no assas- extraído Ruanda
sino frio de flores (Geog.)

R A O E

R A R
A
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Manifesto
de luto em
eventos
esportivos

E O

U N O E D U
S

www.coquetel.com.br

(?) Hamburger,
cineasta
Rio suíço

"(?) Solidão", sucesso de Lulu
Santos

(?)
contínuo:
imediatamente

3/nab — off. 4/deep. 6/bobear — buffet — tútsis. 16/o carteiro e o poeta.

www.coquetel.com.br
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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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Domingão de Vacinação ocorre neste domingo (29)
para imunizar pessoas contra a Influenza e Covid-19
Ação vai ocorrer no estacionamento do Pau D’Alho, na Central de Vacinação Nogueira, na UBS Jardim Dulce e na UBS Lambari
A Prefeitura de Guararema, por
meio da Secretaria Municipal
de Saúde, vai realizar neste
domingo (29) o Domingão da
Vacinação para imunização de
pessoas contra a Influenza (Gripe) e Covid-19.
A ação, que vai vacinar diferentes grupos contra as doenças,
vai ocorrer no Estacionamento
do Pau D’Alho, na Central de
Vacinação Nogueira, na UBS
Jardim Dulce e na UBS Lambari,
das 9 às 13 horas.
O público-alvo da vacinação
contra a Influenza são idosos,
trabalhadores de saúde, crianças maiores de 6 meses até
menores de 5 anos, gestantes, puérperas, pessoas com
comorbidades, pessoas com
deficiência, caminhoneiros de
transporte coletivo rodoviário,
trabalhadores das forças armadas, segurança e salvamento.
Já contra a Covid-19 podem se
vacinar adultos e crianças acima
de 5 anos com qualquer dose.
No Estacionamento do Pau
D’Alho, ocorrerá a vacinação
apenas para a atualização de
terceira e quarta dose em adultos de Covid-19, sendo que,
nas demais unidades serão
aplicadas todas as doses em
adultos e crianças.

Não será necessário agendamento para receber as doses
das vacinas em todas as unidades participantes do Domingão
da Vacinação.
Antes com o nome de Dia D de
Vacinação, ou SuperDia de Vacinação, a disponibilização de
diversas unidades imunizando a
população já foi realizada em outras oportunidades e, em todas,
o índice de adesão da população
foi tido como satisfatório.
“Neste Domingão de Vacinação
vamos dar exclusividade para
a vacinação contra a Influenza
e Covid-19, para aumentar a
cobertura vacinal contra essas
duas doenças em que estão
sendo registrados novos casos”, explica a secretária
municipal de Saúde, Adriana
Martins.
A Secretaria Municipal de Saúde contatou ao longo desta semana, via WhatsApp, as pessoas que estão aptas a receber
as doses da vacina, reforçando
a importância da vacinação e
a realização do evento de vacinação. Mais informações sobre o Domingão da Vacinação
estão sendo publicadas nas
redes sociais da Prefeitura de
Guararema, no Facebook e no
Instagram.

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

Foto:PMG
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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 (segunda quinzena do mês de maio)
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!

Fagner Brito (17/05)
Kevin Aparecido Ribeiro F. Barbosa, Antônio Pinto de Moraes e Ketelyn Aparecida Ribeiro F. Barbosa (22/05)

Rafael Gouw (18/05)

Mônica Gaspar (23/05), Fernandinho (14/05) e
Fernando Rosário (25/05)

Maysa Viana (26/05)

Olga Mantovani Lerário (28/05)

Rita Serpa (30/05)
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OLIVEIRA

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

Fábio, Lilis, Alê e Ana

Alessandra Hernandes (Alê) comemorou em grande estilo
os seus 51 anos, no tradicional Waltinho Churrasco Buffet
e Recanto do Waltinho, que ofereceu aos convidados um
delicioso jantar. O tema “uma noite cigana” empolgou os
presentes que dançaram muito ao som do DJ Ninja e os
músicos Renato Firmino e Felipe Dias, que arrasaram
no repertório: Gipsy King, Maná, Sidney Magal, entre
outros. A decoração do local marcada por cores vibrantes,
velas, fogueira , ficou por conta de Márcio e Luis Palácio,
Bruna Carlos e da aniversariante Alê Hernandes, que
arrasou no figurino e estava radiante com a presença
de familiares e amigos queridos. Parabéns!

Leandro, Luena, Fábio, Bruna, Thales, Adriana e Alê

Leandro, Andressa Magalhães, Alê e Lícia Antequera

Primos: Valdir, Zila, Nete e Alê

Primas: Roseli Aparecida, Flávia, Alê, Nete, Zila e Dani

Álvaro, Alê, Luana, Isabela e Renan.

Clarice Silva, Manuela Herruzo, Flora (neta),
Renan e Alê

Ator Marcos P, Alê e atriz Lu Zitei
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Guararema promove 1ª Jornada do Conhecimento: em busca da excelência profissional

Organizada pelos alunos do Curso Técnico de Administração da Etec, ação será aberta para participação de toda a população interessada
A Prefeitura Municipal de
Guararema, por meio da Secretaria de Emprego e Desenvolvimento Econômico,
vai promover a “1ª Jornada
do conhecimento: em busca
da excelência profissional”,
em 28 de maio, a partir das
9 horas.
Integrando a grade curricular
do Curso Técnico de Administração da Etec - Classe
Descentralizada de Guararema, a ação será organizada
pelos alunos desta formação
e aberta para participação de
toda a população interessada.
A programação será completa e contará com a ação
Varal Solidário e duas palestras: “Carreira Profissional”
(ministrada pelo vice-prefei-

to e secretário municipal de
Emprego e Desenvolvimento
Econômico, Odvane Rodrigues) e “Como Desenvolver a
Autoconfiança no mercado de
trabalho” (ministrada pelo professor Darton Franco Ceola).
Com o tema “Doe o que puder, pegue o que precisar”, a
ação Varal Solidário consiste
na doação e troca de roupas
entre os colaboradores. No
decorrer da ação, os itens doados são colocados na caixa
de coleta e em seguida expostos no varal comunitário.
Todo colaborador que tem interesse ou conhece alguém
que precisa de algum agasalho ou peça exposta pode
retirar sem precisar pedir
autorização.

“Essa é uma excelente oportunidade para nossos estudantes do Curso Técnico de
Administração da ETEC e
também para a população
de Guararema, que terá
uma programação especial
na data”, explica o secretário municipal de Emprego e
Desenvolvimento Econômico,
Odvane Rodrigues. “Pedimos
para que todos participem da
ação Varal Solidário e das palestras que serão promovidas
na oportunidade”, completa.
O evento ocorre na Escola
Profissionalizante Prefeito
Sebastião Alvino de Souza
(Rua Dr. Armindo, nº 567,
bairro Nogueira) e a entrada
é gratuita.

Foto: PMG

Colonial Guararema. Tudo para sua construção e lazer. 20 anos
trazendo produtos diferenciados, oferecendo os melhores preços
e proporcionando um atendimento especial. Temos do material
básico, ao acabamento, à sua tão sonhada área de lazer.
Venha conferir!
Telefone: (11) 4695-5009 - Whatsapp: (11) 97144-9756
E-mail: colonialguararema@hotmail.com
Endereço: R. João Barbosa Oliveira, 1877 – Morro Branco
Guararema - SP

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 30/05 a 04/06/2022
Muda revela a Juma que
soltou Levi e pediu a ele
que matasse Tenório.

Globo - 21 H

Segunda - 30/05
Alcides se oferece
para ajudar Levi a matar
Tenório. José Leôncio
conta a Filó e a Irma que
José Lucas é seu filho.
Filó se sente ferida quando José Leôncio coloca
em dúvida a paternidade
de Tadeu. Ari comunica
a Jove que Tibério está
se recuperando. Muda
fica constrangida ao saber que Tibério chamou
por ela enquanto esteve
mal no hospital, e Juma
desconfia. Tenório flagra
Maria Bruaca com Alcides
e Levi. Jove comenta
com José Leôncio sobre
a semelhança entre José
Lucas e o Velho do Rio.

Segunda - 30/05
Clar i c e G usmão ab o rda Pat e Moa no set de
f ilmagem do c omercial
da Siderúrgica Gusmão.
Chiquinho hesita em falar sobre a mãe com Moa.
Regina tenta descobrir o
assunto da reunião que
Clarice terá com os dublês. Clarice propõe que
Pat e Moa resgatem uma
pasta com documentos
que contém uma fórmula secreta. Leonardo fala
com Danilo sobre o golpe
que pretende dar na irmã.
Moa e Pat viajam para
um local de difícil acesso. Leonardo revela que
negociou a pesquisa de
Clarice. Pat tem um mau
pressentimento e pede
que Moa desista do trabalho. Ítalo segue Clarice.
O paraquedas de Moa não
abre, e Pat se desespera.

Globo- 18H20
Segunda 30/05

Davi comemora a recuperação de Isadora e afirma
a Augusta que a moça ainda
o ama. Olívia e Tenório sofrem com o preconceito da
comunidade e Heloísa os
apoia. Davi garante a Iolanda
que não a amará. Úrsula fica
satisfeita com a decisão de
Eugênio de comprar teares
novos para a tecelagem,
enquanto Violeta e Davi se
preocupam. Isadora e Arminda reatam a amizade. Letícia
agradece o carinho de Lorenzo. Bento se diverte com
Silvana e Filipa. Giovanna vê

Terça - 31/05
Juma lembra a Muda
das palavras do Velho
do Rio. Levi enfrenta Tenório. Tenório diz a Guta
que não pode largar seus
outros três filhos. Levi
cede à sedução de Maria
Bruaca, que acaba desmaiando. Tenório sente
ciúmes da mulher. Alcides
ameaça Levi, querendo
saber o que o peão fez
com a patroa. Guta e
Zefa sentem pena de
Maria Bruaca. Tenório se
sente vitorioso ao ver que
a mulher reassumiu seu
fardo. Guta fica intrigada
com a mudança repentina
da mãe. Trindade alerta
José Lucas para ter cuidado com o interesse do
peão por Juma. Alcides
diz a Levi que, assim que
Tenório voltar de São

Paulo, poderá cumprir o
que prometeu a Muda.
Quarta - 01/06
José Lucas dá dicas
a Jove de como tocar
o berrante. Muda avisa
a Juma que recomeçará sua vida no Sarandi.
Jove e Tadeu discutem,
e Jove decide que José
Lucas chefiará a comitiva.
Trindade reconhece em
José Lucas a autoridade
de um Leôncio. Guta diz
à mãe que Marcelo foi
a única pessoa a quem
amou na vida. Tadeu se
nega a sair na comitiva
que foi organizada por
Jove. Juma diz a Jove
que não terá um filho. O
Velho do Rio fica feliz de
ver José Lucas na comitiva ao lado de Jove. Filó
pede a Ari que não conte
a José Leôncio que Jove
saiu em comitiva com os
peões. Guta procura Tadeu. Muda se arrepende

do pedido que fez a Levi
e pede ao peão para
poupar a vida de Tenório.
Guta se desespera ao ver
uma sucuri na tapera de
Juma, onde está sozinha
com Tadeu.
Quinta - 02/06
Tadeu impede que
Guta mate a sucuri. José
Lucas é duro com Jove
durante o caminho da
comitiva. Incentivada por
Zaquieu, Mariana grava
um vídeo de aniversário
para Jove, dizendo que
o ama. Tadeu se sente
culpado por ter deixado
Jove sair com a comitiva,
diante do mau tempo. Filó
não gosta que José Leôncio responsabilize Tadeu
por Jove ter saído com a
comitiva. Um comparsa
de Tenório o alerta para
não se expor por causa
da fiscalização da Receita Federal. Jove não
gosta da decisão de José

Terça - 31/05
Pat salva Moa. Ítalo estranha quando Clarice mente
para ele. Pat descobre que
o paraquedas de Moa foi
sabotado. Ítalo pega um
objeto que Clarice escondeu no cemitério. Danilo
av i s a a Le o n a r d o q u e
mandou alguém procurar
a pasta perdida. Uma van
bate no carro de Clarice,
e Ítalo tenta convencer a
empresária de contratar
um novo segurança. Moa
e Pat encontram a pasta
e o homem enviado por
Danilo até a caverna. Regina é demitida por Clarice e simula fragilidade ao
reclamar com Leonardo.
Pat abre a pasta e examina o conteúdo com Moa.
Clarice mente para Ítalo
e sai com Jonathan. Danilo conhece Bob Wright.
Duarte vê Jéssica ajudar
uma moça parecida com
Clarice. Pat e Moa recebem um vídeo de Clarice. Ítalo é atacado por
um desconhecido e fica
desacordado. Moa e Pat
veem na TV uma notícia

sobre a morte de Clarice.

rante o passeio da escola.

Quarta - 01/06
Moa tenta localizar Jonathan, o pesquisador da
Sider úrgic a. Ít alo des perta ainda desorientado
e chama por Clarice. Regina presta depoimento
para o investigador Paulo. Chiquinho e Sossô são
abordados por uma mulher
durante uma excursão escolar. Armandinho demite
Moa e Pat da Êxito Dublês. Ítalo tenta se lembrar
do que aconteceu com ele
na noite anterior. Moa e
Pat descobrem que Chiquinho e Sossô sumiram.
Duarte comenta com Jéssica que a mulher que ela
ajudou na noite anterior
foi encontrada morta. Ítalo
se desespera ao saber da
morte de Clarice. Regina
dá um ultimato em Leonardo. Rebeca aparece
com Chiquinho e Sossô.
Ítalo vê o corpo de Clarice no IML. Rebeca pede a
guarda do filho a Moa. Pat
recebe um envelope anônimo com fotos de Sossô e
Chiquinho registradas du-

Quinta - 02/06
Pat conversa com Moa e
demonstra preocupação.
D a n i l o m a n d a Re b e c a
pegar Chiquinho da casa
de Moa. Jonathan decide
sumir por uns tempos após
a morte de Clarice. Duarte
obriga Jéssica a ir à delegacia. Pat chega à casa de
Moa e o flagra discutindo
com Danilo. Ítalo não consegue depor sobre o caso
de Clarice. Pat e Moa conversam com o investigador
Paulo e tentam mostrar o
vídeo enviado por Clarice.
Duarte acompanha Jéssica até a delegacia vestido
de Bob Wright. Pat e Moa
descobrem que o vídeo de
Clarice foi apagado. Ítalo
se aproxima de Moa e Pat
e os leva até a casa de Jonathan. Leonardo se culpa pela morte de Clarice.
Moa, Pat e Ítalo encontram
Jonathan. Gustavo vê Bob
Wright na frente da delegacia. Ítalo acusa Jonathan de ter tirado a vida
de Clarice.

quando Emília combina suas
falcatruas com Enrico. Benê
pede segredo a Tenório sobre a maternidade de Olívia.
Iolanda avisa a Joaquim que
voltará para São Paulo.

Onofre propõe uma greve.
Úrsula e Joaquim convencem Eugênio a fazer uma
compra superfaturada. Davi
veste sua máscara para
despistar Matias e Isadora o
questiona.

Vargas. Os tecelões entram
em greve e Joaquim aciona
o delegado Salvador. Isadora
e Davi se beijam.

Terça 31/05
Joaquim se desespera
com a decisão de Iolanda.
Tenório assegura a Benê que
não contará a Olívia que ela
é filha biológica de Heloísa.
Olívia e Joaquim recebem
novos tecelões na fábrica.
Onofre e Abílio se revoltam
contra a nova política de
trabalho de Eugênio. Plínio
chega à rádio, causando
um alvoroço entre suas fãs.
Julinha abriga Darcy Vargas
e Yedda em sua casa. Davi
constata que Iolanda partiu
com Toninho e comemora. Isadora delira. Eugênio
confessa a Constantino seu
temor com relação à fábrica.

Quarta 01/06
Davi convence Isadora
de que ela está delirando
de febre. Matias afirma a
Leônidas que não pode perder outra filha e o rapaz o
questiona sobre a menina
que teve com Heloísa. Olívia
exige uma negociação com
Eugênio e Violeta, em nome
dos trabalhadores da fábrica.
Davi conta para Isadora que
Iolanda se foi. Giovanna
cuida de Cipriano. Silvana
afirma a Bento que não
desistiu de viver um novo
amor. Heloísa pede ajuda a
Arminda para que Isadora
possa se redimir com Darcy

Quinta 02/06
Isadora e Davi reatam e
Heloísa comemora. Olívia é
presa por Salvador e Violeta
exige acompanhar a funcionária. Darcy Vargas repreende a atitude de Julinha.
Eugênio se desespera com
a situação da fábrica. Abel
oferece negociação a Violeta
e Joaquim aceita. Violeta
tem uma ideia para salvar a
fábrica da falência e Eugênio
a beija. Heloísa sofre com a
proximidade do aniversário
de sua filha e Leônidas se
compadece. A radionovela
de Leopoldo e Arminda é
um sucesso. Julinha decide
se fazer passar por Darcy
na rádio e a primeira-dama
a expulsa da LBA. Joaquim

Lucas de retornar com a
boiada para a fazenda.
Trindade avisa que foi o
diabo quem aconselhou
sobre a volta da comitiva.
Sexta - 03/06
Tenório diz a Maria
Bruaca que eles estão
em situação financeira
difícil. Filó sente alívio ao
ver a comitiva chegando.
Irma registra o olhar de
José Lucas para Juma.
Filó diz a Irma que Guta
não é mulher para Tadeu.
Juma elogia Jove. José
Leôncio promete ir com
Jove na comitiva entregar
o gado com o filho. Filó e
José Leôncio não gostam
de saber que Tadeu pediu
a benção a Tenório para
namorar Guta. Filó discute com José Leôncio.
Jove estranha a raiva
que Juma sente de Guta.
Ari avisa que Tibério teve
alta do hospital. Tadeu
encontra Levi na fazenda
Sexta - 03/06
Moa tenta acalmar Ítalo e
o afasta de Jonathan. Bob
e Jéssica inventam uma
desculpa para Gustavo.
Pat pede para Jonathan
ir à delegacia. Danilo fica
intrigado com a presença
de Bob na casa de Martha. Moa fala com Pat que
teme perder a guarda de
Chiquinho para Rebeca.
Danilo ouve uma conversa
de Bob com Jéssica e fica
desc onf iado. J onat han
fala sobre seu trabalho
com Clarice para Ítalo e
Moa. Regina dopa Leonardo com a ajuda de Danilo.
Moa acha ter visto Clarice entrar num ônibus e vai
com Pat atrás do veículo.
Jonathan foge de Moa e
Ítalo. Moa e Pat param o
ônibus onde o dublê viu
Clarice entrar. Anita, a
mulher que Moa viu no
ônibus, sósia de Clarice,
chega à casa de Cleide.

afirma a Úrsula que deseja
tirar a fábrica de Violeta e
Eugênio.
Sexta 03/06
Julinha se desespera
com as notícias do jornal,
enquanto Arminda, Margô e
Plínio comemoram o sucesso
de sua radionovela. Heloísa
diz a Violeta que não pode
revelar o nome do pai de sua
filha. Eugênio e Violeta sofrem de amor um pelo outro.
Darcy agradece o presente
de Isadora. Arminda sugere
que Leopoldo se abra para o
amor. Emília acusa Giovanna
de se aproveitar de Cipriano.
Inácio recupera sua memória
e Arminda o beija. Joaquim
e Abel selam um acordo.
Plínio salva Margô do desentendimento com Francisco
após sua revelação. Isadora
anuncia a Joaquim que reatou com Rafael. Leônidas

de Tenório.
Sábado - 04/06
Muda se emociona ao
ver Tibério, mas não se
aproxima do peão. Guta
evita que Tadeu ameace
Levi. José Leôncio diz a
José Lucas que não tem
dúvidas de que o peão é
seu filho. Tibério pede a
Muda que revele o paradeiro de Levi. Muda conta
a Tibério a verdade sobre
o que a levou até o Pantanal. Trindade diz que ele
tem uma chance de Irma
ser dele. Filó não entende
o motivo de Juma não
gostar de José Lucas.
Trindade pergunta a José
Lucas quando ele vai assumir que é filho de José
Leôncio. Trindade avisa
a José Lucas que, se ele
for um Leôncio, deverá
encontrar um marruá na
mata.

Sábado- 04/06

Pat e Moa não encontram
a mulher no ônibus. Cleide
mostra a foto de Clarice para
Anita e se impressiona com
a semelhança ente as duas.
Ítalo garante a Moa que Clarice está morta. Paulo encontra Pat, Moa e Ítalo na
frente da delegacia. Anita
faz massagem em Cleide.
Alfredo exige saber a verdade sobre o trabalho que Pat
e Moa fizeram para Clarice.
Renan é hostil com Lou. Armandinho chama Pat para a
gravação de um comercial.
Martha assume a presidência da SG e Leonardo se
surpreende com a decisão
da mãe. Paulo encontra um
vídeo de câmera de segurança do local onde o corpo
de Clarice foi encontrado.
Pat obriga Armandinho a
chamar Moa para ocupar
o lugar de Kaká Bezerra.
Ítalo conta para Moa e Pat
sobre o vídeo descoberto
pela polícia. Anita observa
uma cliente no brechó experimentando o mesmo terno
laranja que Clarice usava no
dia de sua morte.
comemora o aniversário de
Clara e emociona Heloísa.
Sábado 04/06
Heloísa conta a Leônidas
sua história com Matias. Jojô
desconfia de Enrico com
Emília. Fátima comemora o
aniversário de Olívia. Leônidas beija Heloísa. Leopoldo
conforta Plínio. Começa o
jogo de futebol entre os funcionários da fábrica e da
usina, e Isadora estranha a
ausência de Rafael. Úrsula
se irrita com o romantismo de
Joaquim, que sofre por não
ter o amor de Isadora. Matias não gosta de saber que
Isadora reatou com Rafael.
Joaquim observa Emília com
Enrico no cassino. Matias
invade o quarto de Isadora,
flagra a filha com Rafael e se
lembra de Elisa e Davi.
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Prefeito realiza obras de

pavimentação no Bairro Itapeti
O Prefeito José Luiz Eroles Freire está realizando
várias obras de Pavimentação asfáltica no Bairro
Itapeti.
Segundo o chefe do Poder Executivo, as obras
seguem a todo vapor, e ao
todo, estão sendo realizados mais de 5 quilômetros
de pavimento na região do
Bairro Itapeti.
O serviço está em fase de
aplicação da massa as-

Fotos: PMG

fáltica e alguns pontos já
foram finalizados. Essa é
uma obra que visa melhorar a qualidade de vida da
população e o escoamento
de mercadorias para cidades vizinhas.
“Vale reforçar que estamos
trabalhando para levar serviços de pavimentação e
melhorias viárias para diversos Bairros da Região.
Fo n t e: P r e f e i t u r a d e
Guararema

Prefeitura de Guararema convida para 8º Com 60 novas oportunidades de emprego, SAT
Pleito Eleitoral do Conselho Municipal do Idoso
A Prefeitura de Guararema, por meio da
Secretaria Municipal
de Desenvolvimento
Social e Habitação,
convida a sociedade civil para o 8°
Pleito Eleitoral do
Conselho Municipal
do Idoso – Biênio
2022/2024.

O evento ocorre das
9 às 12 horas da
próxima terça-feira
(31), no Centro de
Convivência do Idoso “Dácio de Souza
Franco”, localizado
à Rua Dr. Falcão,
n° 409, Centro.
Vale lembrar que
para votar, o eleitor

divulga lista de oportunidades profissionais

deverá ser maior de Serviço de Atendimento ao Trabalhador está mediando diversas
18 anos e deverá oportunidades profissionais com diferentes graus de escolaridade
apresentar docuA Secretaria de Emprego e De- feitura de Guararema, na aba
senvolvimento Econômico de “Serviço de Atendimento ao Tramento de identidade
Guararema, por meio do Serviço balhador”, no link http://www.
de Atendimento ao Trabalhador guararema.sp.gov.br/581/secreoficial com foto.
(SAT), atualizou a lista de vagas tarias/emprego+e+desenvolvide trabalho na cidade. Nesta se- mento+econmico/servio+de+aParticipe, vote e
mana, o SAT está mediando 60 tendimento+ao+trabalhador+sat/
oportunidades para diferentes vagas+disponveis/.
contribua com o
perfis profissionais.
Há vagas para diferentes graus
Dentre as vagas disponíveis de escolaridade e tempo de
desenvolvimento
estão a de ajudante de pintor, experiência no mercado de
jovem aprendiz (auxiliar admi- trabalho, desde escolaridade
nistrativo), confeiteiro, atendente, indiferente, ensino fundamende políticas públisecretária, arquiteta, montador, tal e médio, até ensino superior
estagiário de educação física.
completo. A grande maioria das
cas para os idosos
A relação completa das vagas vagas é para atuação em Guaestá disponível no site da Pre- rarema e com início imediato.
de Guararema.
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7ª Edição do Café de Negócios de Guararema reúne
empresários de diversos setores da economia
Representantes das empresas compuseram mesas para apresentação de seus serviços e produtos e foram trocando de grupos para que todos tivessem a oportunidade de se conhecer
Fotos:Felipe Antonelli

A Prefeitura de Guararema,
por meio da Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico,
realizou na manhã do dia
25/05, a 7ª edição do Café
de Negócios, com dezenas
de empresas instaladas no
município.
A data foi escolhida pois,
em 25 de maio, é celebrado
o Dia Nacional da Indústria, data que homenageia
a produção industrial, setor
com maior representação
para a economia nacional.
No evento realizado pela
Administração Municipal, diversos setores da
economia guararemense
estiveram presentes, participando de ações que deram visibilidade aos seus
negócios e estreitando as
relações com o Poder Público, para fortalecimento
da economia local.
Participaram do evento o
prefeito Zé, o vice-prefeito e secretário municipal
de Emprego e Desenvolvimento Econômico, Odvane Rodrigues, a presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Carmem
Rosana, além dos vereadores, Irineu Claudio Leite
e Fernando Campagnoli
Benitez Braga.
Esta é a 7ª edição do evento, que teve de ser suspenso nas edições 2020
e 2021 por conta da pandemia da Covid-19. Nesta
oportunidade, os representantes das empresas
compuseram mesas para

apresentação de seus serviços e produtos e foram
trocando de grupos para
que todos tivessem a oportunidade de se conhecer.
A dinâmica de integração
teve como objetivo iniciar
vínculos profissionais entre
os mais diversos setores da
economia de Guararema.
“Este já é um evento do calendário anual de Guararema em que conseguimos
reunir os empresários que
estão instalados no nosso
município e aqueles que
desejam vir para nossa cidade”, explica o prefeito Zé.
“Uma grande oportunidade
para que todos conheçam
os produtos e serviços disponíveis na cidade, para
que assim possamos movimentar a economia local”,
completa o prefeito Zé.
A 7ª Edição do Café de Negócio também contou com
estandes de exposição,
onde marcas interessadas
mostraram seus produtos
e serviços para todos que
estiveram presentes na
oportunidade.
“Agradeço a presença de
todos os empresários, e
todas as empresas que
estiveram participando do
evento, seja no apoio, ou
da roda de negócio. Agradeço também a minha equipe pela organização deste
evento que novamente foi
um sucesso em Guararema”, disse o vice-prefeito
e secretário de Emprego
e Desenvolvimento Econômico, Odvane Rodrigues.
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