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Festa do Divino acontece de 04 a 12/06

A tradicional Festa do Divino Es-
pírito Santo, acontece de 03 à 
19/06 com uma vasta programa-
ção religiosa, que iniciou ontem 
03/06 as 19:30 hs, com a San-
ta Missa e Abertura do Império 
Central, pelo Padre Valdenilson 
Pedro.
Programação Religiosa e 
Festiva acontece de 03/06 a 
19/06.
O evento contara com diversas 
barracas típicas, show sertanejo, 
jogo da sorte, leilão de gados, 
Desfile dos Cavaleiros e Carros 
de bois e o tradicional Afogado .
A atração artística acontece a 
partir do dia 11/06, as 21h30, 
com o Show com Luara Sabri-
na, e as 22:h30, Sorteio de R$ 
300,00, e no dia 12/06, as 18h, na 
Praça Matriz acontece a Queima 
dos pedidos ,e  as 18h30, acon-
tece a Ação entre amigos e as 
21h30 Show com Rodrigo Lima 
e as 22h30 Sorteio no valor de 
R$ 500,00.
No dia 18/06, às 17h00, Leilão de 
objetos no Largo da feira, infor-
mações e doações (11) 96850- 

4697 com Margareth) 
As 21h30 show com Roni Silva 
e Gabriel e as 22h30 sorteio de 
um aparelho celular. 
No último dia da Festa 19/06, 
acontece as 11h30 Desfile dos 
Cavaleiros e Carros de Bois, 
(Praça Matriz) e as 12h30 acon-
tece o tradicional afogado do Sr. 
José Maria (in memoriam),no Es-
tádio Municipal José Luiz Gon-
çalves da Silva, (bairro Ipiranga) 
As 21h30 show com Sandro 
Vyanna – Geração 80, as 22h30 
acontece o sorteio no valor de 
R$ 1.000,00.
As festividades acontece no Lar-
go da feira no Bairro do Nogueira. 
As missa serão celebradas por 
04 Padres: são eles: Padre Val-
denilson Pedro,Padre Ubirajara, 
Padre AntonioCarlos ( Tonhão) 
e Padre Wally Soares.
O evento será promovido pela 
Igreja Matriz de Guararema e 
conta com total apoio da Prefei-
tura Municipal de Guararema, Di-
visão de Transito e Policia Militar. 
Confira a Programação completa  
da Festa do Divino 

Show com Rodrigo Lima - 12/06  

Show com Luara Sabrina - 11/06

Show com Sandro Vyanna - Geração 80 - 19/06 
Show com Roni Silva e Gabriel -18/06

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

José Marcos - Educador 

   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES  -- Mente sempre alerta e voltada ao progresso de um modo geral, muita disposição 
para o trabalho e negócios ou empreendimentos imobiliários e bastante tranquilidade na 
vida familiar e amorosa está prevista para hoje.

TOURO  - - Uma visita inesperada poderá modificar os seus planos, na parte da tarde. Boa 
influência aos seus interesses econômicos e também no que se refere ao trabalho e a vida 
sentimental e amorosa. Muita atividade pode aguardá-lo no transcorrer do período.

GÊMEOS - Favorável para receber benefícios de parentes e do cônjuge, e para progredir 
no trabalho e no plano material. A disposição mental será muito boa e o trato com pessoas 
de boa projeção lhe trará prosperidade.

CÂNCER  - - Você agora terá maiores chances de lucrar inesperadamente através de 
jogos, sorteios e da loteria. Felicidade amorosa, conjugal e familiar. Este será um período 
muito favorável nos assuntos profissionais.

  LEÃO - Possibilidade de tornar o ambiente em que você vive em algo mais de acordo com 
o seu gosto e necessidade. Florescimento das relações familiares e maior contato com suas 
origens e com emoções importantes do seu passado.

                                       Para o dia 05 de Junho de 2022

VIRGEM- - Você estará inclinado a mostrar projetos ousados em seu ambiente de trabalho. 
Seu relacionamento com os companheiros de serviço também estará favorecido. A sua 
disposição será considerável para acertos financeiros antes relegados a um segundo plano.

LIBRA - Os negócios que tem em vista poderão ser realizados com vantajosos 
lucros. Depois do dia as transações estarão em evidência. Agora evite receios 
infundados ou preocupações negativas. Excelente para assuntos familiares e o 
romance.

 ESCORPIÃO -Notícias e novidades com maior interesse podem surgir no final deste 
dia. Ao tratar de negócios com outras pessoas, saiba avaliar suas possibilidades e 
as dos outros. Até depois de amanhã, algo poderá dar muito lucro. Quanto ao amor, 
excelente.

 SAGITÁRIO - Fase propícia com oportunidades de aprimoramento mental. Suas 
ideias serão analisadas por pessoas amigas e alcançarão êxito. Alguém poderá 
procurar se aconselhar com você. Cuidado com as suas atitudes críticas.

CAPRICÓRNIO -Seu êxito será total, neste dia, principalmente no trabalho e na vida 
social. Dia feliz ao casamento e ao noivado e para tratar de seus interesses financeiros. 
Aproveite as suas ideias de recreação que possam lhe ocorrer, e se resolva logo a um 
descanso merecido.

AQUÁRIO -- Favorável aos assuntos profissionais. Existe a possibilidade de você 
ganhar uma quantia razoável de dinheiro em um negócio bem feito. Porém, você terá 
que economizar. O ritmo que você estará empregando na sua vida deverá contribuir 
para a sua ascensão social.

IRONMAN 2022 – O DIA DA PROVA FINALMENTE CHEGOU!!

O maior evento de triatlo do 
Brasil, o Ironman, começou 
na quinta feira com a aber-
tura da cidade do Ironman, 
estabelecida no Clube Pa-
rador 12 em Jurerê Interna-
cional, Florianópolis, Santa 
Catarina. Durante os quatro 
dias de festa desse esporte 
maravilhoso, finalizada com 
a prova realizada no domin-
go, muitas pessoas tiveram 
a oportunidade de conhecer 
mais sobre o triatlo e vivenciar 
cada detalhe, desde a entrega 
de kits, até o check in das bi-
cicletas no sábado. Domingo 

ambiente. O Antonio se supe-
rou. Manteve a tranquilidade 
e a concentração no ritmo de 
prova que treinamos, não se 
abalou com as dificuldades 
e o mais importante, desfru-
tou a prova, se divertiu, se 
realizou e atingiu o objetivo. 
Nadou os 3,8 km muito bem, 
pedalou os 180 km com se-
gurança e regularidade e cor-
reu os 42 km com um ritmo 
impressionante e constante. 
Cruzou a linha de chegada 
com 13hs e 07 minutos e se 
tornou um Ironman. Mais um 
Ironman forjado em Guarare-
ma com o qual tive o privilégio 
e a honra de treinar. Agradeço 
muito a confiança do Antonio 
no trabalho de toda a equipe 
Acqua Boya. Parabéns meu 
amigo, você é um guerreiro!

PEIXE- Empreenda uma coisa de cada vez. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo, 
pois muito poderá ser prejudicado. Cuide da saúde, evite acidentes e a precipitação e 
não discuta com pessoas estranhas. Aumento da necessidade de segurança emocional.

a largada estava programada 
para 7hs, com os profissio-
nais abrindo a competição 
seguidos pela elite amadora 
e todos os demais atletas em 
categorias de idade separa-
dos em ondas de dez atletas a 
cada dez segundos. O nascer 
do sol criou o cenário perfeito 
para os 2500 atletas inicia-
rem a jornada em busca de 
recorde, de classificação para 
o mundial ou de superação 
pessoal. O mar estava rela-
tivamente calmo apesar da 
água estar por volta de 14º 
de temperatura e a natação 
transcorreu bem controlada 
pelo Antonio dentro do tempo 
que planejamos. A chuva que 
chegou com força às 07:30 hs 
permaneceria firme até o fi-
nal da prova provocando uma 
queda brusca na temperatura 



Jornal Gazeta de Guararema,  04 de Junho de 2022 3

Festa de São João Batista acontece
nos  d ias  23  e  24  de  Junho
A Comissão Organizadora da Festa pede a colaboração de uma prenda para o evento
A t rad i c i ona l  Fes t a  do 
Dozinho Leite (S ã o  J o ã o 
Batista) vai acontecer nos 
dias 23 e 24 de Junho, a
organização do evento espera 
atrai centenas de pessoas . 
A festa tem tradição de mais 
de 157 anos, é realizado no 
B a i r r o  d a  P o n t e  A l t a , 
na Estr. Municipal Antônio 
Donizete Leite, e organizado 
pelos familiares do saudoso 
Dozinho Leite (in- memoriam) 
e os trabalhos são coorde-
nados por Fátima, Noel e 
Claudemir Rodrigues, que 
se sentem felizes mantendo 
está tradição festiva de mais 

de 157 anos Idealizada pelo 
bisavô de Dozinho, João
 Fernandes da Costa.
A festa contará no dia 23/06, 
as 18:00hs, com entrada dos 
Cavaleiros com a Bandeira 
de São João Batista. Hastea-
mento do Mastro com os capi-
tães de Mastro Suelen e Nei.  
Santa Missa: Pe. Alessandro 
de Santa Branca, após a 
Missa, diversas barracas
típicas estará liberada para 
o público. 
O Show Musical estará a 
cargo de Celso Gaiteiro. 
No dia 24/06, as 11hs, acon-
tece a procissão, em  segui-

da  uma vasta programação 
religiosa.
As 13:00hs, acontece o tradi-
cional Afogado e Ação entre 
amigos, as 1700hs, acontece o 
sorteio da Rifa do Boi e demais 
prêmios e show com Lucas e 
amigos (São Miguel Pta)
O evento tem o apoio do gru-
po de cavaleiros Lagoa Nova 
A tradicional Festa de Dozi-
nho Leite faz parte do calen-
dário oficial da Prefeitura de 
Guararema, e conta também 
com total apoio do Prefeito 
José Luiz Eroles Freire (Zé)

Fotos arquivo Quinzinho-(ano 2019)
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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 profis-
sionais 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

Cal -Fer ro  Are ia -Pedra-Cimento
Fones: (11)4693 4627 
Cel :  (11)  99970 9843 
Bairro Nogueira - Guararema /SP 
e - m a i l : c r i s c a i p i r a 7 @ g m a i l . c o m

  22 anos de tradição

Guararemense é bicampeão brasileiro de canoagem
Max levou a medalha de ouro na categoria de até 15 anos no evento que contou com 100 atletas de diversas cidades
No último final de semana, a 
equipe de canoagem de Guara-
rema teve brilhante participação 
no Campeonato Brasileiro de Ca-
noagem Slalom e K1 Extremo, 
realizado em Tibagi.
No evento que inaugurou o novo 
canal que será mais um novo 
equipamento para o país, o jo-
vem Max, de Guararema, levou 
a medalha de ouro na Categoria 
Menor, de até 15 anos, e se tor-
nou bi-campeão brasileiro.
O torneio contou com a partici-
pação de mais de 100 atletas de 
diversas cidades e coroou Gua-
rarema como um dos destaques 
na modalidade. 
“Para nós é um orgulho termos 
um atleta de Guararema num 
lugar de destaque num torneio 
deste porte, é uma honra”, dis-
se o secretário municipal de 
Esportes e Lazer, Sidnei Leal. 
“Parabenizamos o Max por essa 
conquista que reflete seu traba-
lho e sua dedicação”, completa. 

O final de semana também teve 
outras atrações esportivas em 
Guararema. O Campeonato 
Regional de Voleibol feminino e 
masculino conheceu seus cam-
peões, tendo a cidade de Santa 
Isabel a grande vitoriosa com 
o título das equipes feminina e 
masculina.
O voleibol feminino de Guara-
rema ficou com a 3ª colocação, 
enquanto as equipes masculi-
nas com atletas de Guararema 
ficaram na 3ª colocação (Vôlei 
Paratei) e 4º lugar (Catadão).
O evento de alto nível teve gran-
de presença de público, que 
lotou as arquibancadas para 
prestigiar as partidas.
Além disso, foram realizadas 
partidas do Campeonato Mu-
nicipal de Futsal (categorias de 
base), que estão acontecendo 
no Ginásio de Esportes Lázaro 
Germano.

Ginástica Rítmica

A equipe de Ginástica Rítmica 
de Guararema iniciou a sua par-
ticipação na forte competição da 
Federação Paulista de Ginástica 
Rítmica no último fim de semana 
em São Bernardo do Campo.
Na ocasião, as jovens atletas 
Bruna Delgado, Giovanna Alves 
e Júlia Tamaki,fizeram grande 
apresentação competindo com 
grandes forças da modalidade 
como as cidades de Pindamo-
nhangaba, Mogi das Cruzes, 
Osasco, Santos, Mauá, São José 
dos Campos entre outras, além 
de grandes e renomados clubes: 
Clube Esperia, Santos FC, São 
Paulo FC.
“Estamos cada vez mais apos-
tando e investindo nesta moda-
lidade feminina e temos certe-
za que a base está sendo bem 
construída para termos em um 
futuro próximo, grandes campe-
ãs”, destacou Sidnei Leal.

Fotos divulgação-PMG
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Guararema promove apoio a pedal Trilha 
Limpa para lançamento do mapa Nossas Trilhas
Ciclistas farão a limpeza das trilhas da região e participarão de um bate-papo com a cicloativista Renata Falzoni

A Prefeitura de Guararema 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Turismo, 
está apoiando um evento 
que será realizado neste sá-
bado (04) e que une esporte, 
meio ambiente, sustentabili-
dade e solidariedade.
Após um bate-papo com 
cicloativista, Renata Falzoni, 
os participantes iniciarão o 

pedal “Trilha Limpa”, de 17 
quilômetros, e farão a lim-
peza das trilhas da região, 
como um ato de preserva-
ção do meio ambiente, além 
de reforçar que a bike e o 
desenvolvimento econômico 
podem ser aliados da natu-
reza. Após o pedal, have-
rá o lançamento do mapa 
“Nossas Trilhas”, sorteios e 

premiações.
O mapa compila informações 
sobre as trilhas da região e 
estará disponível aos interes-
sados em fazer os percursos 
e para todos que se interes-
sam sobre o tema. 
O evento é gratuito, e con-
ta com a solidariedade de 
todos os participantes que 
podem contribuir com 1 kg 

de alimento não perecível 
ou 1 pacote de absorvente 
feminino. A cada 1 kg de 
alimento recebido ou para 
cada pacote de absorven-
tes, a ArAltos irá doar outro, 
duplicando as doações que 
serão encaminhadas para o 
Fundo Social de Solidarieda-
de de Guararema.
 “Tenho certeza que o evento 

será um sucesso. Guarare-
ma vem se tornando destino 
do público que anda de bi-
cicleta, principalmente aos 
finais de semana, e com 
isso o evento tende a ser 
um sucesso unindo o es-
porte, a sustentabilidade e 
a solidariedade”, explica o 
prefeito Zé. 
O ponto de encontro será 

na ArAltos MTB, na estra-
da Argemiro de Souza Melo, 
1593 na Vila de Luís Carlos, 
às 9 horas. 
“Quem quiser participar 
traga 1 kg de alimento não 
perecível ou um pacote de 
absorvente. Eu vou estar lá 
e convido você a estar comi-
go; vai ser um dia inesquecí-
vel”, ressalta Renata Falzoni.

Foto: PMG
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Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social 
SILENE  OLIVEIRA

A coluna de hoje é dedicada aos Tutores de Pets e àqueles que tem em mente e no coração a intenção de adotar um amigo de quatro patas. Confira 
alguns tutores que são apaixonados por seus pets e garantem que vale muito a pena tê-los como companhia. Um grande lambeijo a todos os tutores.

Erika está rodeada de uma galerinha pra lá de animada, que aguarda ansiosamente para 
serem adotados e terem um lar para chamar de seu. Atualmente Gratidão, Fera, Estrela e 
Bela recebem atenção especial de Érika (Drogaria Líder), que não perde a esperança de que 
eles serão adotados com responsabilidade ou mesmo um lar temporário, por conta do inverno.

Birdy e Amarelo sempre aproveitam para curtir a agradável 
companhia da tutora Célia (Chico Phone) e repor as energias 
para continuarem com  as brincadeiras. Que momento gostoso!

O tutor Gú Pereira sabe que Whisky curte uma foto, mas só 
de rosto. Talvez seja pra mostrar um sorriso assim, meio de 
lado, ou será para mostrar um olhar 43?

A bonequinha Olivia adora pet e resolveu homenagear a 
gatinha Chantily. Ficaram muito fofas!

Amora, uma jovem senhora (nove anos e oito meses) ganhou esse nome quando os “papis” 
assistiram o filme “A Era do Gelo III” e se encantaram com a filha dos mamutes. Morinha é 
meiga, carinhosa e muito tranquila. O amor que recebe sempre é retribuido em dobro com 
muitos lambeijos.É uma “lady” !
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

Esse gato “gatissimo” é o Afonso,  que provavelmente estava 
disfarçado de planta para não ser encontrado pela sua tutora 
Biri. Adora brincar de esconde-esconde.Ele é demais!

Thor estava realmente decidido a mostrar o quanto é bonitão. 
A tutora Tamires registrou o momento e realizou o desejo 
do bichano.

A simpática Lili está focada em algum petisco que o seu tutor 
Renato Panace está prestes a oferecer. Ela é muito esperta 
e não vai desistir.

Sitorito parece um pouco tímido e desviou o olhar, mas é 
impossível passar despercebido com esses olhos azuis da 
cor do mar. Alê Hernandes, tutora do galã, é fã número um.

Diana, foi adotada pelo casal Aparecido e Yumi, desde então, 
tem sido a companheirinha sapeca, que coloca a casa em 
desordem. Até que ela  se comportou e não comeu o casaco 
novo dessa vez. Tá frio né, Diana!

Essa lindeza é o Simba, um Pastor de Shetland, que além 
de ser muito fotogênico, tem porte de modelo. Adora curtir os 
momentos de diversão ao lado do seu tutor César, que pro-
cura retribuir tudo de bom que o seu melhor amicão oferece.
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Saúde, sorriso e bem-estar!

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

A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.

Medicina Odontologia

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

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

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

Cardiologia
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Clínico Geral
Dermatologia
Endocrinologia
FisioteFisioterapia/ Acupuntura
Fonoaudiologia
Ginecologia e Obstetrícia
Nutricionista
Ortopedia e Traumologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
PsicologiaPsicologia
Psiquiatria
Urologia

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

Exames de Imagem

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

Guararema disponibiliza vagas em diversas oficinas culturais
São vagas para as aulas de violão e guitarra, canto, teatro, ilustração, dentre outras atividades
A Prefeitura de Guararema 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Turismo 
atualizou a lista de vagas 
disponíveis para as oficinas 
culturais e conta com diversas 
oportunidades de aprendiza-
do para quem deseja integrar 
às atividades da Secretaria. 
São vagas para as aulas de 
violão e guitarra, canto, teatro 
infantil, teatro adolescentes, 
teatro adulto, cordas friccio-
nadas, ilustração, história em 
quadrinhos, caricatura e cria-
ção de personagens, desenho 
com grafite e aquarela. 
Vale lembrar que as aulas 
gratuitas, com opções para 
todas as faixas etárias. São 
diferentes horários e dias da 
semana, sendo que a lista 

completa de datas pode ser 
consultada pelo telefone (11) 
4695-1793.
As inscrições podem ser 
feitas diretamente na sede 
da Secretaria, localizada na 
Praça Cel. Brasílio Fonseca, 
54, no Centro, de segunda a 
sexta-feira.
“Essa é uma excelente opor-
tunidade para quem deseja 
ingressar nas atividades cul-
turais disponibilizadas pela 
Prefeitura”, explica o secretá-
rio Mateus Sartori. “Temos va-
gas para diferentes atividades 
artísticas/culturais e pedimos 
que a população interessa-
da entre em contato com a 
gente e realize a inscrição”, 
completa.

foto: divulgação -PMG 
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Globo - 21 H

Segunda - 06/06
Jove afirma a Juma 

que não deixará a fazen-
da. Juma decide ajudar 
José Lucas a encontrar 
um marruá. Tibério pro-
mete a Muda que não vai 
atrás de Levi. Velho do 
Rio diz a Jove que Juma 
está com José Lucas. Te-
nório revela a Alcides que 
sabe quem ele é e propõe 
um acordo contra José 
Leôncio e Levi. Tenório 
fica surpreso ao saber a 
identidade das famílias de 
Muda e de Juma. Juma 
ameaça atirar em José 
Lucas se ele balear o 
marruá.

Terça - 07/06
José Lucas leva Juma 

para a tapera, depois que 
a jovem atira para salvar o 
marruá da mira do peão. 
Levi desconfia do interes-
se repentino de Alcides 
por gado. O Velho do Rio 
revela a José Lucas que 
ele é um Leôncio. Juma 
tenta evitar a atração que 
sente por José Lucas. 
Jove fica atônito quando 
José Lucas lhe diz que 
Juma foi caçar marruá 
com ele. José Lucas cha-
ma José Leôncio de pai, 
e ambos se emocionam. 
Zefa flagra Maria Brua-
ca e Levi juntos. Alcides 
combina com Tenório os 
próximos passos para o 
roubo do gado e a morte 
de Levi.

 Quarta - 08/06
José Leôncio anuncia 

aos peões que José Lucas 
é seu filho. Muda comenta 
com Juma que entende o 
ciúme que Jove tem de 
José Lucas. Filó critica 
Irma por ter se esquecido 
do aniversário de Jove. 
Guta insinua para Tadeu 
que José Lucas pode 
ser um vigarista. Jove 
diz a Juma que vai se 
afastar da jovem, para 
ela entender melhor o 
que sente por José Lucas. 
Zefa escuta a conversa de 
Tenório e Maria Bruaca. 
José Leôncio surpreende 
Jove com uma festa de 
viola em comemoração ao 
aniversário do filho. José 
Leôncio decide que a sela 
de prata do pai deverá ser 
disputada por seus três 
filhos.

 

que gostaria que o rapaz 
assumisse sua fazenda. 
José Leôncio afirma que o 
primeiro filho que mostrar 
competência assumirá a 
fazenda do Pantanal. Filó 
e Irma se desentendem. 
Tadeu conta a José Lucas 
que pensa em se casar 
com Guta. Juma rejeita 
Jove. Alcides revela a 
Levi que Tenório o man-
dou matá-lo em troca de 
terras no Sarandi. Levi 
dispara contra Alcides. 
Filó comenta com Irma 
que Tadeu está sendo 
manipulado por Tenório 
e Guta. Levi mente para 
Juma, conta que Tenório 
matou Alcides e pede abri-
go. Juma ameaça Levi. 
Alcides volta subitamente 
à vida. Levi se nega a ir 
embora da tapera e en-
frenta Juma.

 

Resumos dos capítulos das novelas de 06/06 a 11/06/2022
Sábado - 11/06
Levi tenta atirar em 

Juma, mas a moça o 
desarma, obrigando-o 
a deixar a tapera. José 
Lucas diz a Jove que ele 
deveria ir atrás de Juma. 
Juma sente saudades 
de Jove. Alcides conta a 
Maria Bruaca que Levi 
tentou matá-lo. Trindade 
ajuda Jove no treino para 
ganhar a disputa com os 
irmãos. Alcides conta a 
Guta tudo o que Tenório 
fez e revela que foi para a 
fazenda para matar o pai 
da jovem. Tenório conta a 
sua segunda família que 
Maria Bruaca descobriu 
sobre eles. Zuleica diz a 
Tenório que tem pena de 
Maria Bruaca. Jove vai 
buscar Juma e fica sa-
bendo que Levi esteve 
na tapera.

Globo - 18H20

Segunda - 06/06
Matias confunde Isadora 

com Elisa e afirma que irá 
atirar contra Rafael. Leôni-
das tenta acalmar Matias. 
Violeta se preocupa com os 
comentários sobre Isadora 
após sua noite de amor com 
Rafael. Davi se angustia com 
a certeza de ter sido reco-
nhecido por Matias. Joaquim 
revela a Úrsula que flagrou 
Emília e Enrico dando um 
golpe no cassino. Giovanna 
e Cipriano sentem atração 
um pelo outro. Cipriano con-
fronta Emília. Matias aceita 

de futebol, e Abel comemora. 
Emília revela a Joaquim que 
Isadora dormiu com Rafael 
antes do casamento. Joa-
quim agride Rafael e garante 
a Úrsula que terá Isadora 
de volta.

 
Quarta - 08/06
Isadora pede que Joa-

quim não a procure mais. 
Eugênio demite Josiel. Úr-
sula sabota o sorteio das 
casas da vila e premia Abel. 
Joaquim descobre o para-
deiro de Iolanda. Iolanda faz 
um acordo com Célia e seu 
marido. Filipa e Bento se 
preocupam com a possibili-
dade de Silvana voltar para 
a guerra. Letícia e Lorenzo 
comemoram a publicação 
do livro de Bento e o sucesso 
do exame de Letícia. Plínio 
descobre que o namoro de 
Leopoldo e Arminda é falso. 
Julinha desconfia de Enrico 

no cassino. Iolanda é rouba-
da e acusa Joaquim.

 
Quinta - 09/06
Joaquim afirma que não 

roubou Iolanda e a atriz de-
duz que foi Célia. Leopoldo 
e Plínio se entendem. Leô-
nidas constata que Matias 
sabe o paradeiro da filha que 
teve com Heloísa. Iolanda re-
vela que dormiu com Rafael 
e Joaquim pensa em contar 
para Isadora. Iolanda volta 
com Joaquim para Campos 
e Margô a repreende. Jo-
aquim detalha para Úrsula 
sua armação. Felicidade e 
Onofre desconfiam de que 
Josiel tenha sido injustiçado. 
Leônidas sugere visitar um 
orfanato com Heloísa, em 
busca de Clarinha. Heloísa 
vê um cartaz de “procura-se” 
com a foto de Davi e confron-
ta o rapaz.

 

Sexta - 10/06
Davi revela sua história 

a Heloísa, que apoia o ilu-
sionista. Enrico arma para 
Julinha, que acaba demitida 
do cassino. Leônidas sus-
peita que Olívia possa ser 
a filha de Heloísa. Isadora, 
Violeta e Heloísa comemo-
ram o casamento da jovem 
com Rafael. Heloísa sabota 
a bebida de Matias sem que 
Leônidas perceba. Silvana 
decide voltar para a guerra 
e Filipa promete cuidar de 
Bento. Letícia se entristece 
ao perceber que perdeu sua 
vaga por privilégios de outra 
pessoa. Margô fica chocada 
com o preconceito de Fran-
cisco contra Plínio. Todos se 
preparam para o casamento 
de Isadora e Rafael, quando 
Iolanda interrompe a ceri-
mônia.

Sábado - 11/06
Iolanda revela que dor-

miu com Rafael, e Isadora se 
revolta. Violeta anuncia que 
não haverá mais casamento. 
Heloísa e Violeta tentam 
convencer Isadora a perdoar 
Rafael. Iolanda chantageia 
Rafael e o obriga a se casar 
com ela. Julinha exige que 
Arminda lhe consigo um 
papel na radionovela. Fran-
cisco afirma que não gosta 
da amizade entre Leopoldo 
e Plínio. Augusta e Abílio 
se casam. Violeta conver-
sa com Rafael. Joaquim 
observa Isadora. Leônidas 
questiona Matias sobre Olí-
via. Isadora desmaia e cai 
dentro do lago.

Segunda - 06/06 
O investigador Paulo pro-
cura uma pista sobre o 
homem que estava com 
Clar ice no vídeo. Moa 
finge um desmaio ao ter-
minar a cena do comer-
cial, e Pat se preocupa. 
Jarbas avisa a Ítalo que 
tem informações sobre 
o caso de Clar ice. Pat 
defende as bailarinas de 
uma injustiça, e Lou fica 
admirada com a postura 
da dublê. Paulo encontra 
o homem que estava com 
Clarice no vídeo. Danilo 
desiste de usar os f ilhos 
de Pat e Moa para atingi-
-los. Martha garante que 
continuará com o inves-
t imento em pesquisas 
na Siderúrgica Gusmão 
idealizado por Clar ice. 

Lou reclama da atitude 
de Batata, assistente de 
Armandinho na Êxito Du-
blês. Alfredo passa mal, 
e Moa o leva para o hos-
pital. Pat vai com Lou até 
a Companhia de Dança 
Vertical, e Olívia fica im-
pactada com a presença 
da dublê.
 
Terça - 07/06
Olívia pergunta se Lou 
contou para Pat que ela 
é sua irmã. Pat se de-
sespera ao saber que 
Alfredo está no hospi-
tal. Samuel se emocio-
na quando Paulo mostra 
a foto dele com Clarice. 
Pat procura por notícias 
do marido. Ângelo não 
deixa Samuel ir com Pau-
lo até a delegacia. Moa 
descobre que Rebeca le-
vou Chiquinho para casa. 
Duarte se irrita com as 
ordens que recebe de 
Cleide. Leonardo men-
te para Martha sobre a 
demissão de Regina. 

Alfredo acorda, e Pat se 
emociona. Ítalo vai atrás 
de Samuel. Moa fica aba-
lado ao ver Danilo brincar 
com Chiquinho na casa 
de Rebeca. Pat vai para 
a casa de Moa, e Ítalo 
aparece para falar sobre 
Samuel.
 
Quarta - 08/06
Ítalo avisa a Pat e Moa 
que deixou uma pessoa 
vigiando Samuel. Leonar-
do desconversa quando 
Martha o questiona so-
bre a pasta perdida com a 
pesquisa de Clarice. Rico 
esbarra sem querer em 
Lou, e Renan tira satis-
fações com o rapaz. Ítalo 
vê o vídeo de Clarice com 
Samuel. Anita conhece 
Lucas. Ítalo procura Sa-
muel, e os dois acabam 
discutindo. Regina marca 
um encontro com Moa e 
Pat. Pat se preocupa com 
a falta de diagnóstico so-
bre a doença de Alfredo. 
Danilo não acredita que 

Rebeca queira realmente 
f icar com Chiquinho. Pat 
e Moa desconfiam do in-
teresse de Regina. Ítalo 
decide tatuar a fórmula 
de Clarice no corpo.
 
Quinta - 09/06
Regina tenta enganar 
Moa e Pat, que percebem 
as intenções da assisten-
te de Clarice. Leonardo 
visita as instalações da 
siderúrgica. Samuel re-
cebe uma intimação para 
depor e fica preocupado. 
Pat não aceita que Alfre-
do seja liberado do hos-
pital sem um diagnóstico 
sobre sua doença. Re-
nan manipula Lou. Lucas 
tenta marcar um horário 
para sessão de massote-
rapia com Anita. Moa fica 
enciumado vendo Pat e 
Alfredo juntos. Chiquinho 
reclama de saudades de 
Rebeca. Samuel é cer-
cado por jornalistas na 
porta da delegacia. Lou 
vai à casa de Pat, e Joca 

tenta disfarçar a tensão 
ao vê-la. Samuel inicia 
seu depoimento.
 
Sexta - 10/06
Samuel entrega ao dele-
gado uma carta suposta-
mente escrita por Clarice. 
Ítalo aparece na delega-
cia e Jarbas f ica tenso. 
Lou ignora o pai, Joca. 
Danilo estranha quando 
Rebeca af irma que tem 
chances de f icar com 
Chiquinho. Moa e Pat 
negociam com um coor-
denador de dublês para 
uma nova filmagem. Ani-
ta chega à Cia de Dança 
e procura Renan. Danilo 
e Regina conversam so-
bre Samuel. Jéssica se 
assusta ao ver Anita na 
Cia de Dança e pensa ter 
visto um fantasma. Moa 
localiza Jonathan. Ítalo 
questiona Paulo sobre a 
car ta entregue por Sa-
muel.

que pode estar confundindo 
Rafael com Davi, e se afasta 
do rapaz. Plínio se aproxima 
de Leopoldo. Joaquim exige 
sociedade nos golpes de 
Emília e Enrico. Matias ame-
aça Leônidas.

 
Terça - 07/06
Leônidas consegue acal-

mar Matias. Violeta, Heloísa, 
Isadora e Davi combinam o 
casamento dos dois. Julinha 
reconhece um trambiquei-
ro no cassino e convence 
Constantino a contratá-la. 
Abel fornece informações 
a Joaquim sobre os funcio-
nários da tecelagem. Emília 
ouve a conversa de Matias 
com Isadora. Eugênio fica 
esperançoso com o início 
da expansão da tecelagem, 
sem saber que Joaquim e 
Úrsula sabotaram as máqui-
nas. Todos acreditam que Jo-
siel roubou o dinheiro do time 

Quinta - 09/06
Jove fica encantado 

com o drone que ganhou 
de aniversário da avó. 
Irma sente o descaso 
de Jove com a disputa 
proposta pelo pai. Maria 
Bruaca reage às insinu-
ações de Tenório de que 
ela estaria interessada em 
Levi. José Lucas se afasta 
de Irma depois que ela o 
beija e o chama de José 
Leôncio. Muda diz a Filó 
que Tadeu está nas mãos 
de Guta. Davi diz a José 
Leôncio que ele deveria 
entregar o comando da 
fazenda do Pantanal para 
a empresa. Tadeu deixa 
claro para Tenório que 
ele é quem manda em 
sua vida.

 
Sexta - 10/06
Tadeu fica surpreso 

quando Tenório lhe diz 

 
Sábado -11/06
Í ta lo garante a Paulo 
que Clarice foi assassi-
nada. Olívia acerta com 
Anita para ela começar 
a t rabalhar na Cia de 
Dança, e Lucas come-
mora. Teca pressiona 
Bob Wright para comprar 
uma de suas telas. Dani-
lo percebe a saia justa e 
decide salvar o farsan-
te. Jonathan dopa Moa 
e consegue fugir.  Pat 
chama Rico para atuar 
no lugar de Moa na f il -
magem do comercial de 
pneus. Leonardo observa 
Mar tha aos beijos com 
Vini. Rico propõe uma so-
ciedade com Pat e Moa 
para abrirem a agência 
de dublês, Coragem.com. 
Jarbas avisa a Ítalo que 
saiu o laudo da car ta 
que Samuel deixou com 
o delegado. Anita tenta 
esconde uma tatuagem 
no tornozelo igual a de 
Clarice.
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Guararema dá início à aplicação da dose de 
reforço contra a Covid-19 em adolescentes
Seguindo determinações do Governo do Estado, município começou a aplicar a 3ª dose da vacina no público de 12 a 17 anos
A Prefeitura de Guararema, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Saúde, deu início nesta se-
gunda-feira (30) a aplicação da 
dose de reforço (3ª dose) contra 
a Covid-19 em adolescentes de 
12 a 17 anos. 
A vacinação deste público está 
ocorrendo nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) Jardim Dulce 
e Lambari, das 9 às 15 horas, 
e na Unidade de Vacinação do 
Nogueira, das 9 às 17h30.
A dose de reforço pode ser 
aplicada após 4 meses do re-
cebimento da segunda dose. 
A recomendação também vale 
para adolescentes gestantes e 
puérperas. 
Antes, apenas a população adul-
ta (com mais de 18 anos) estava 
apta a receber a 3ª dose do imu-

nizante, seguindo as determina-
ções do governo do Estado. A 
liberação para o público jovem 
também acompanha o Plano 
Estadual de Vacinação, contra 
o coronavírus. 
“Seguimos avançando na va-
cinação contra a Covid-19 em 
Guararema e acompanhando o 
planejamento Estadual e Federal 
que norteia a Campanha de Va-
cinação Contra o Coronavírus”, 
explica a secretária municipal de 
Saúde, Adriana Martins. “Pedi-
mos que os jovens de 12 a 17 
anos que estão aptos a receber 
a dose de reforço, que venham 
até os postos de vacinação e 
completem o esquema vacinal”, 
completa.
A campanha de vacinação contra 
a Covid-19 teve início em 21 de 

janeiro em Guararema e, desde 
então, vem seguindo rigorosa-
mente os planos estadual e fe-
deral de imunização. Com isso, 
o município vem figurando como 
uma das cidades de maior co-
bertura vacinal em toda a região. 
De acordo com números do Go-
verno do Estado, em março des-
te ano, Guararema ainda figurava 
como a cidade com maior cober-
tura vacinal do Alto Tietê, parte 
pelos esforços da Administração 
Pública em ofertar as doses de 
forma mais facilitada, parte pela 
conscientização da população 
que entendeu a importância da 
vacinação contra o coronavírus. 

Domingão da Vacinação
No último domingo (29), a Pre-
feitura de Guararema realizou, 

por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, o Domingão de 
Vacinação, para imunização de 
pessoas contra a Influenza (Gri-
pe) e Covid-19. 
Na oportunidade, 295 pessoas 
foram vacinadas contra a Co-
vid-19 e 285 vacinas contra a 
Gripe foram aplicadas. 
A ação vacinou diferentes gru-
pos contra as doenças em quatro 
pontos do município: no Estacio-
namento do Pau D’Alho, na Cen-
tral de Vacinação Nogueira, na 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Jardim Dulce e na UBS Lambari.
O público-alvo da vacinação 
contra a Influenza foi idosos, 
trabalhadores de saúde, crianças 
maiores de 6 meses até menores 
de 5 anos, gestantes, puérpe-
ras, pessoas com comorbida-

des, pessoas com deficiência, 
caminhoneiros de transporte 
coletivo rodoviário, trabalhado-
res das forças armadas, segu-

rança e salvamento. Já contra 
a Covid-19 puderam se vacinar 
adultos e crianças acima de 5 
anos com qualquer dose.

Bolsonaro sanciona Medida Provisória que unifica sistemas de cartórios
Fonte:Agência Senado
O Governo Federal desbu-
rocratizou os serviços de 
Cartório. Medida Provisó-
ria aprovada pelo Sena-
do, foi sancionada no dia 
01/06/2022, pelo Presidente 
Jair Bolsonaro. Pela nova MP, 
os Cartórios de todo o Brasil 
terão que fornecer serviços 
online e digitalizar acervo até 
2023, o que poderá acabar 
com as filas de espera, e gas-
tos para se chegar até um dos 
Cartórios.
Pela MP as pessoas pode-
rão pedir, on line, o registro 
de imóveis, emitir certidão 
de nascimento, casamento 
e outros que levam tempo, 
desgaste e irritação dos 
usuários. Outra conquista, 
segundo disse Bolsonaro, é 
que “Mamães grávidas po-
derão registrar seu filho da 
cama da maternidade”, coisas 
cotidianas que passam a ser 
resolvidas de forma simples, 
e permitindo registros e con-
sultas pela internet.
Pelo texto aprovado, o sis-
tema deve ser totalmente 
implantado até 31 de janeiro 
de 2023, quando as certidões 
deverão ser extraídas por 
meio reprográfico ou eletrô-
nico, ou seja, os oficiais de 
registro estarão dispensados 

de imprimir certidões (civil ou 
de títulos). As certidões ele-
trônicas devem ser feitas com 
o uso de tecnologia que per-
mita ao usuário imprimi-las e 
identificar sua autenticidade, 
conforme critérios do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ).
O novo sistema será ge-
renciado por um Operador 
Nacional do Sistema. Uma 
entidade privada, na forma 
de associação ou fundação 
sem fins lucrativos, a ser 
regulamentada pela Corre-
gedoria Nacional de Justiça, 
do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), gerenciado pelos 
oficiais de registros públicos 
de todo o país, com adesão 
obrigatória, e deve conectar 
as bases de dados de todos 
os tipos de cartórios.
Alguns itens foram alterados 
no Senado e vão beneficiar 
ainda mais a população. Entre 
eles o que concede gratuida-
de de emolumentos, aquelas 
taxas cobradas por serviços 
prestados, como os registros 
envolvendo projetos de as-
sentamentos feitos pelo Insti-
tuto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra).
Renato Alves
*Com informações da Agên-
cia Senado

Pela nova MP, os Car tórios de todo o Brasil terão que fornecer serviços online e digitalizar acervo até 2023

Foto: divulgação PMG
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O CARRAPATO É PEQUENO,
MAS O ESTRAGO PODE SER GRANDE!

CUIDADO COM A 
FEBRE MACULOSA!

Secretaria Municipal de Saúde           4693-8040

Importante: A Secretaria Municipal de 
Saúde possui protocolos específicos 
para atender à doença e está preparada 
para agir rapidamente, caso seja relatado 
alguns destes sintomas. Não deixe de 
procurar uma unidade de saúde!

FEBRE MACULOSA é uma doença 
transmitida pela picada de carrapatos 
infectados. Pode variar de sintomas 
leves até graves, com alta taxa de 
letalidade. Animais domésticos 
(como cachorros e cavalos) e 
silvestres (como capivaras) podem 
agir como hospedeiros de carrapatos, 
transportando-os em seus corpos.ras) 
podem agir como hospedeiros de 
carrapatos, .

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS SINTOMAS?

Febre alta 
e súbita

Mal-estar

Dor muscular
e articular

Erupções 
vermelhas

na pele (exantema)

Conjuntivite
(hiperemia
conjuntival)

Vômito

Dores
abdominais

DiarreiaDor de cabeça
(cefaleia)
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Dia Mundial do Meio Ambiente em Guararema: motivos para celebrar e objetivos a cumprir
Neste domingo (05) é celebrado Dia Mundial do Meio Ambiente, com o objetivo de ampliar as ações práticas e de conscientização para preservação sobre o tema

Neste domingo (05) é celebrado 
Dia Mundial do Meio Ambiente, 
com o objetivo de ampliar as 
ações práticas e de conscienti-
zação para preservação sobre 
o tema. 
Em Guararema, nos últimos anos 
houve avanços nesta pauta, o 
que faz com que a Administração 
Municipal tenha motivos para 
celebrar e, principalmente para 
intensificar os trabalhos neste 
setor. 
Um dos principais motivos para 
a celebração da data em Gua-
rarema é o avanço no Programa 
Município Verde Azul (PMVA). 
No ano passado, o município foi 
reclassificado para a 10ª coloca-
ção do programa dentre as 645 
cidades do Estado de São Paulo.
Guararema aumentou sua nota 
de 91,57 para 93,37, avançan-
do da 21ª para 10ª colocação, 
a melhor posição do município 
desde o início da participação. 
A colocação também garante 
para Guararema o melhor lugar 
na Região Metropolitana de São 
Paulo e no Vale do Paraíba.
No final do ano passado, a Pre-
feitura de Guararema por meio 
da Diretoria de Meio Ambiente 
criou o Programa Municipal de 
Conservação Ambiental (Lei Mu-
nicipal 3402/2021), no intuito de 
definir normas e critérios para 
instituir a Unidade Ambiental 
Municipal – UA, com objetivo 
de manter os remanescentes 

de Mata Atlântica existentes no 
município e outras formações de 
vegetação nativa, bem como a 
biodiversidade, o clima, os re-
cursos hídricos, paisagens e os 
serviços ambientais.
Outro programa desenvolvido 
pela Administração Municipal, 
que foi realizado em 2022, é o 
Desafio do Lixo, que se encontra 
na sua 4ª edição. Realizada no 
Horto Parque Municipal, a pro-
gramação foi recheada de pa-
lestras, conversas, atividades e 
oficinas e se estendeu ao longo 
do dia.
A ampliação da Loja Pérola do 
Bem, que une sustentabilidade 
à solidariedade, também foi des-
taque. A ação esteve nos bair-
ros, com a Loja Pérola do Bem 
Itinerante, e além da sede no 
Fundo Social de Solidariedade, 
atualmente conta uma unidade 
itinerante no bairro Ipiranga. 
Além dos programas, marcas 
significativas foram atingidas. 
Como por exemplo mais de 1,9 
mil toneladas de recicláveis que 
foram destinados de forma corre-
ta por meio da Coleta Seletiva de 
Guararema, desde sua criação, 
em 2017. 
Outro mecanismo importante, 
que corrobora com os dados po-
sitivos da reciclagem em Guara-
rema é a Coleta Seletiva Porta 
a Porta. Desde junho de 2021, 
quando foi retomado o serviço 
que realiza a retirada dos itens 

em domicílio, já foram coleta-
das mais de 227 toneladas de 
recicláveis, um índice tido como 
satisfatório pela equipe de Meio 
Ambiente da Administração Mu-
nicipal.
“Estamos elaborando programas 
e colocando eles em prática, 
para que a pauta e as ações do 
Meio Ambiente continuem como 
destaque na nossa cidade, como 
sempre foi”, disse o prefeito Zé. 
“Parabenizo a Diretoria de Meio 
Ambiente de Guararema por 
esse trabalho e tenho certeza 
que vamos continuar nesta ca-
minhada”, completa. 

Plano Municipal de Conservação 
e Recuperação da Mata Atlântica
Em outubro do ano passado, a 
Prefeitura de Guararema firmou 
parceria com a empresa Suzano 
S.A. para que, juntamente com a 
Fundação SOS Mata Atlântica eo 
Instituto Suinã, fosse realizada a 
revisão do Plano Municipal de 
Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica (PMMA).
Em maio de 2022, Guararema 
deu mais um avanço no proje-
to, participando da formação 
de grupos de trabalho para de-
monstração do plano e coleta de 
informações. A próxima etapa 
é a realização do diagnóstico, 
que contemplará os objetivos 
específicos e as áreas e ações 
prioritárias do Plano.
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