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Festa do Divino atraiu centenas de pessoas
Grande público sentiu falta dos carros de bois durante o desfile dos cavaleiros 
A tradicional Festa do Divino 
Espirito Santo que aconteceu 
de 03 ª 19 de junho em nossa 
Cidade e Atraiu centenas de 
pessoas, durante o evento 
de 04 a 12 de junho os fiéis 
acompanhavam as alvoradas 
a partir das 06h00.
No dia 03/06 O Padre Valde-
nilson Pedro, realizou a Santa 
Missa, em seguida fez a aber-
tura oficial do Império Central 
, que durante o evento ficou 
na Casa Paroquial. 
A festa do Divino foi coorde-
nada pelo Padre Valdenilson 
Pedro e contou com uma 
vasta programação artística 
e religiosa.
As Missas foram realizadas 

pelos Padres Ubirajara, Padre 
Valdenilson Pedro e Padre 
Antonio Carlos (Tonhão)
A tradicional Festa do Divino 
Espírito Santo normalmente 
é realizada entre os meses 
maio ou junho, é uma das 
festas mais tradicionais da 
região.
O evento há anos vem atrain-
do moradores da nossa cida-
de e turistas de toda a região 
e da capital, percorrendo as 
ruas da cidade e acompa-
nhando o desfile dos Cava-
leiros e carros de Bois.
Neste ano o grande público 
foi surpreendido sentindo a 
falta dos carros de Bois, que 
tirou um pouco do sorriso e 

alegria das crianças e do pú-
blico presente.  
Os Padres Valdenilson Pe-
dro e Padre Bira durante ao 

desfile   deram bença aos 
Cavaleiros,   em seguida foi  
servido ao grande público  o 
tradicional “Afogado”  ofere-
cido pelos  famíliares do Sr. 

José Maria dos Santos (no 
Estádio Municipal José Luiz 
Alvino de Souza).    
.   A Festa do divino continuou 
a noite no bairro do Nogueira 
com Missa, barracas típicas, 

várias atrações artísticas.
A Coordenação do evento 
agradece o público presente 
Confira mais fotos na Coluna 
Social. Colunista Silene Oli-
veira nas páginas  06,07 e 08. 

Guararema anuncia a 6ª edição do 
Festival de Inverno de 1 a 31 de julho
Com foco na geração de renda, o evento reúne turismo, cultura, gastronomia, esportes, arte e atrações por toda a cidade

A Prefeitura de Guararema anun-
ciou a realização da 6ª edição 
do Festival de Inverno de 1 a 
31 de julho. Com foco no for-
talecimento do comércio local, 
o evento que reúne turismo, 
cultura, gastronomia, esportes, 
arte e atrações por toda a cidade 
é realizado em parceria com a 
Associação Comercial e Empre-
sarial de Guararema, o Conselho 
Municipal de Política Cultural e o 
Conselho Municipal de Turismo 
(Comtur).
Neste ano, o Festival acontece-
rá durante as terças; quintas e 

sextas-feiras; além dos sábados 
e domingos, totalizando 24 dias 
de atividades diversas, com uma 
programação com mais de 50 
atividades artísticas e culturais 
distribuídas em 4 palcos pela ci-
dade: o Parque de Lazer Profes-
sora Deoclésia de Almeida Mello, 
a Vila de Luís Carlos, a Estação 
Literária Prof. Maria de Lourdes 
Évora Camargo e a Igreja Ma-
triz. Além da famosa e repleta de 
delícias, Feira Gastronômica da 
Associação Comercial e Empre-
sarial de Guararema.Continua 
na página 03 

Fotos: Tiago Morais

Fotos :Silene Oliveira 
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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  - Prepare-se para viver com todo o pique e entusiasmo, uma antiga paixão pode 
voltar a balançar seu coração entre dois amores. Enfrente seu trabalho com mais garra. 
Pois isso lhe trará ótimos resultados.

TOURO  - Dia dos mais afortunados aos negócios, ao trabalho, a prosperidade financeira e 
social. Poderá lucrar, também pela educação. Todavia, evite desentendimentos com os colegas 
de trabalho. Ótimo período para conhecer novas pessoas. Fase propícia.

GÊMEOS - A influência astral lhe propícia felizes contatos com os pais, parentes e com 
pessoas de sua alta estima. Procure também, levar a paz aos mais necessitados, lhes trans-
mitindo mais otimismo e confiança.

CÂNCER  -Não realize novos negócios, tome muito cuidado com os perigos de acidentes. 
Todavia, êxito no ocultismo. Não seja tão indeciso em relação aos seus envolvimentos 
afetivos. Fará ótimas relações sociais e novas amizades.

  LEÃO -O bom aspecto astral denota neste dia lucros e adiantamentos pela perspicácia nos 
negócios, por meio dos pais ou por personalidades governamentais. No trabalho, seu prestígio 
está em alta. O sucesso profissional chega para ficar.

                                       Para o dia 26 de Junho de 2022

VIRGEM- Com energia mental, com otimismo realizará muito neste dia, principalmente no 
que possa contar com a colaboração de pessoas distantes. Evite atrasos na execução de 
tarefas importantes. Confie em si e fará associações que trarão bons resultados.

LIBRA - Alguma surpresa agradável no setor amoroso. Enfrente os problemas 
difíceis com tranquilidade e confiança em si. As vibrações astrais que você receberá 
serão positivas e contribuirão para que você se empenhe ao máximo por esta pessoa.

 ESCORPIÃO - Maior interesse pelas atividades intelectuais e comunicativas, assim 
como por conhecer novos ambientes e pessoas. Maior aguerri mento e disposição nes-
ses assuntos. Desenvolvimento das situações financeiras e dos negócios já iniciados.

 SAGITÁRIO -  Excelente fase zodiacal para adquirir bens materiais, abrir cader-
neta de poupança ou conta bancária e progredir pessoalmente. Pessoas sinceras 
procurarão estender-lhe toda ajuda possível. Aja com otimismo.

CAPRICÓRNIO- - Início de um novo período profissional. Possibilidade 
de ver o seu talento melhor utilizado, produzindo assim uma melhoria, 
talvez em longo prazo. Fase de recolhimento e necessidade de solidão.

AQUÁRIO - Como você não aceita derrota dentro de um plano mental elevado, deverá 
realizar o máximo neste dia, a fim de chegar ao auge de suas pretensões. Pode contar 
com a ajuda de todos. Excelente para negócios.

OSTEOPENIA, SARCOPENIA E O SEDENTARISMO

A osteopenia é o processo 
de perda de massa óssea 
que pode levar à osteopo-
rose. Já a sarcopenia é a 
perda de massa muscu-
lar causada basicamente 
pelo envelhecimento. Tais 
ocorrências costumavam 
aparecer após os 50 anos 
num processo natural do 
organismo, sendo possí-
vel preveni-las e também 
reverte-las através de 

que o tempo de reclusão 
aumenta. Com o passar do 
tempo, a osteopenia pode 
provocar dores e limitações 
motoras e evoluir para a 
osteoporose. Já a sarco-
penia, tem como causas 
comuns o sedentarismo, 
envelhecimento, mudanças 
hormonais como queda 
dos níveis de testoste-
rona, de estrogênio e do 
hormônio do crescimento 
e baixo consumo de pro-
teínas. Por consequência, 
a sarcopenia provoca al-
terações estruturais como 

PEIXE- A carreira profissional atingirá um momento culminante de transformação e 
você poderá aproveitar às circunstâncias favoráveis para dar um salto em termos de 
progresso pessoal e material.

acompanhamento médico, 
reequilíbrio da alimentação 
e exercícios físicos. Con-
tudo podem ocorrer casos 
de osteopenia e sarcopenia 
em pessoas abaixo de 50 
anos causados pelo se-
dentarismo, pela exposi-
ção insuficiente ao sol, má 
alimentação, uso indiscri-
minado de alguns medica-
mentos, etc. Isolar-se em 
casa e mudar drasticamen-
te a rotina de atividade físi-
ca bem como a exposição 
ao sol podem potencializar 
a osteopenia e tornar a situ-
ação mais grave à medida 

a redução de massa e fi-
bras musculares, fraque-
za muscular, redução de 
força muscular específica 
e resistência, resistência à 
insulina e perda de capa-
cidade funcional. Ela ainda 
pode ser confundida com a 
fibromialgia, outra condição 
que afeta o sistema loco-
motor. Porém a fibromial-
gia pode ser apontada em 

qualquer fase da vida com 
dores extremas enquanto 
a osteopenia tem motivos 
mais específicos. De uma 
maneira mais geral há dois 
grandes grupos de exercí-
cios que podem prevenir 
e ajudar a reverter o qua-
dro de osteopenia e sar-
copenia: os exercícios de 
força, como a musculação 
tradicional nas academias, 

orientada por profissionais 
de Educação Física e os 
exercícios aeróbicos como 
corrida, ciclismo, natação, 
hidroginástica, que estão 
associados ao sistema car-
diovascular. Esses treinos 
são os mais indicados para 
impedir que os quadros de 
osteopenia e sarcopenia se 
desenvolvam, melhorando 
assim a qualidade de vida.



Jornal Gazeta de Guararema,  25 de Junho de 2022 3

6ª edição do Festival de Inverno de acontece de 1 a 31 de julho
Com foco na geração de renda, o evento reúne turismo, cultura, gastronomia, esportes, arte e atrações por toda a cidade

Com foco na geração de 
renda, fortalecimento do 
comércio local e do setor 
turístico, o evento conta 
com mais de 170 profis-
sionais envolvidos no es-
paço gastronômico, par-
ticipação de mais de 44 

artistas, sendo a grande 
maioria, profissionais locais 
e investimento de cerca de 
R$ 200 mil em estrutura e 
programação.
“Estamos muito felizes 
em anunciar a realização 
do Festival, que com toda 

certeza vai fortalecer os 
comerciantes, oferecer 
diversas atividades para 
nossa população e para os 
moradores da região, que 
estão convidados e serão 
muito bem-vindos por aqui”, 
comenta o prefeito, Zé.

O novo formato do Festi-
val visa reunir atividades 
de toda a Administração 
Municipal, desde a Secre-
taria de Emprego e Desen-
volvimento Econômico, de 

Cultura e Turismo, até Es-
portes e Lazer e as demais 
pastas, com ações descen-
tralizadas pelo município.
“O Festival de Inverno está 
envolvendo e mobilizan-
do toda a Prefeitura e os 
parceiros do evento, para 
que por meio dessa união, 
possamos fortalecer o co-
mércio e o setor turístico da 
cidade neste momento im-
portante de retomada”, pon-
tua o secretário de Cultura 
e Turismo, Mateus Sartori.
Dentre as novidades, na 
Praça Deoclésia, espaço 
onde acontece a Feira No-
turna Gastronômica e do 
Produtor Rural, às terças-
-feiras contará com atra-
ções musicais a partir das 
18h30. Já durante as quin-
tas e sextas-feiras, sába-
dos e domingos, o espaço 
vai receber a Feira Gastro-
nômica e diversas atrações 
musicais e artísticas.
A Estação Literária sediará 
Exposições de Artes Visu-
ais de terça-feira a sábado, 
às sextas-feiras o projeto: 
“Outras Estações” de mú-
sica popular e aos sábados 
contará com exibições de 
cinema do programa Pon-
tos MIS.
Nos dias 23 e 30 de julho, 
será realizado o City Tour, 

preparado especialmente 
aos moradores da cidade, 
com foco em apresentar 
“Um Novo Olhar Sobre 
Guararema”, com um tour 
guiado e ônibus gratuito.
Já a Igreja Matriz rece-
berá no dia 30 de julho, 
às 20 horas, uma grande 
apresentação do Quinteto 
Bachiana Sesi. A progra-
mação completa do evento 
será divulgada na próxima 
semana.
A coletiva realizada nes-
ta quinta-feira (23) para 
anunciar a realização do 
Festival contou com a par-
ticipação do vice-prefeito e 
secretário de Emprego e 
Desenvolvimento Econô-
mico, Odvane Rodrigues; 
do secretário de Cultura 
e Turismo, Mateus Sarto-
ri; do secretário Adjunto 
de Cultura e Turismo, Mi-
chael Meyson Oliveira; do 
secretário de Esportes e 
Lazer, Sidnei Leal; do pre-
sidente da Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Guararema, Silvio Nunes; 
servidores e responsáveis 
pelas demais Secretarias 
Municipais, além de repre-
sentantes dos segmentos 
envolvidos e da imprensa 
local e regional.

Dr. Orestes Nicolini Netto
Advogado - OAB /SP - 314.688

Ações Previdenciárias (INSS) 
Ações Cíveis: Usucapião - Divórcio 
Inventário e Partilhas 
Pensão Alimentícia - Processo de Adoção 
Contratos - Ações de despejos 
Ações Indenizatórias por Acidentes de Trãnsito
Rua João de Mello nº 201 Guararema/SP 

Fotos: Tiago Morais
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Sérgio Silas é o novo Juiz de casamento de Guararema 

O policial Sérgio Silas Ramos 
dos Santos (guararemense) é 
o novo Juiz de Casamento de 
Guararema, filho de Innocêncio 
e Dona Cida.

Sérgio Silas, é natural de Guara-
rema - S.P. Profissão – Escrivão 
de Polícia de Classe Especial, 
esposa Sonia Maria Silvestre dos 
Santos, Escolaridade – Educa-
ção Infantil “ Padre Cornélio Van 
Amerongen”, 1º Grau – Escola 
“Presidente Getúlio Vargas”, 2º 
Grau Escola “Dr. Roberto Feijó” 
Superior – Universidade de Mogi 
das Cruzes – U.M.C. Formação 
Bacharel em Direito. Após, apro-
vação no concurso seletivo da 
Polícia Civil do Estado de São 
Paulo, ingressou no Funciona-
lismo Público – Secretaria da 
Segurança Pública do Estado 
de São Paulo no ano de 1989 e 
após a conclusão do Curso de 
Formação Técnico Profissional 
na carreira de Escrivão de Polícia 

(seguindo os passos do avô, o 
também Escrivão de Polícia José 
Caetano Ramos Ferreira carinho-
samente conhecido por “Seu Ca-
etano”) iniciou suas funções junto 
ao plantão do 1º Distrito Policial 
de Mogi das Cruzes-SP, tendo 
também, exercido suas funções 
como Escrivão de Polícia Chefe 
das Unidades: 
Delegacia de Polícia do municí-
pio de Guararema-SP, 1º Distrito 
Policial de Itaquaquecetuba-S.P., 
1º Distrito Policial de Ferraz de 
Vasconcelos-SP, 2º Distrito 
Policial de Mogi das Cruzes e 
atualmente na Delegacia de 
Polícia do município de Ferraz 
de Vasconcelos – “DP-Central”, 
tendo como Delegado de Polícia 
Titular Exmo. Sr. Dr. João Renato 
Weselowisk e Delegado de 
Polícia Seccional de Mogi das 
Cruzes o Exmo. Sr. Dr. Paul 
Henry Bozon Verduraz. 

Nomeação 
O novo Juiz de Casamento  

Sérgio Silas, foi nomeado no 
dia 08 de Junho de 2022, pela 
Exma. Sra. Dra. Vanessa Christie 
Enande, MMª. Juíza de Direito 
da Vara Única do Fôro Distrital 
de Guararema da Comarca de 
Mogi das Cruzes.
Silas está ingressando na nova 
carreira, a convite do Oficial de 
Registro Civi l  das Pessoas 
Naturais e Tabel ionato de 
Notas de Guararema, o Sr. Silvio 
Antônio Pasqualini Pimentel, em 
razão do falecimento do ex- Juiz 
de Casamento Dr.  El ieser 
Drausio Marcondes Cezar, que foi 
nomeado em 11/05/2000, como 
Juiz de casamento, durante este 
período na ativa  Dr. Cesar reali-
ziu cerca de 1.810 casamentos.     
O novo Juiz Silas se sente feliz 
em ser nomeado para esse tão 
importante mistér. “Porém, é bom 
lembrar que muitos, nem sabem, 
que o Juiz de Paz é considerado 
pelo Estado, como um agente ho-
norífico, isto é, cidadão em razão 
de sua honorabilidade e notória 
capacidade, mas sem vínculo 
empregatício ou estatutário, sem 
nenhuma remuneração pelos ser-
viços prestados, o que poderá 
ocorrer, eventualmente, recebi-
mento apenas por uma diligência 
para se deslocar até o local do 
casamento. Podemos assim dizer 
que é um “munus”, em latim, signi-
fica, dentre outras definições, um 
dever, uma obrigação, portanto, o 
múnus público, nada mais é, do 
que uma obrigação embasada 
por Lei, em consonância com o 
poder público, em benefício da 
coletividade”. 
Função de Juiz de Casamento
O Juiz de paz é um magistrado 
que trabalha com funções jurídi-
cas menores, incluindo a realiza-
ção de casamentos civis. 
É nomeado pela Secretaria de 
Justiça e não realiza cerimônias 
de cunho religioso. Através de 
seu poder perante a lei, o juiz 
de paz reconhece o casamen-
to, garantindo e estabelecendo 
os direitos legais dos noivos de 
acordo com o tipo de regime de 
bens determinado previamente 
pelo casal.

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

No último dia 18 de Junho, as 10:00hs,  aconteceu nas dependências do Cartório Civil de Guararema 
o  casamento do casal Davi Garcia Cersosimo e Julia de Camargo Coelho. A cerimônia foi realizada 
pelo novo Juiz de Casamento Sérgio Silas Ramos dos Santos, que com sábias palavras dispertou a 
atenção dos noivos e familiares. Desejamos ao casal muitas felicidades! 

Os noivos Julia de Camargo Coelho e Davi Garcia Cersosimo 

Casamento de Davi e Julia

Os padrinhos do casal, Dr. Dirceu Dias Castilho , Sueli  e familiares 
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NOTA - VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

Para ampliar a aplica-
ção da vacina contra 
a Influenza (gripe) 
disponível para toda a 
população (a partir de 
6 meses de idade), a 
Secretaria Municipal 
de Saúde de Guara-

rema vai aplicar do-
ses da vacina neste 
sábado (25), na Uni-
dade Nogueira, das 9 
às 15 horas.

A Pasta reforça que 
mesmo com a apli-

cação por livre de-
manda, a vacinação 
segue disponível para 
os grupos prioritários, 
enquanto houver do-
ses. A Unidade No-
gueira fica na Rua Dr. 
Armindo, 567. 

Não é necessário 
agendamento para 
receber a vacina, 
basta comparecer 
munido dos  docu-
mentos pessoais e 
comprovante de
endereço.

Fotos:Divulgação 



Jornal Gazeta de Guararema, 25 de Junho de 20226

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social 
SILENE  OLIVEIRA

VIVA O DIVINO ESPIRITO SANTO: VIVA, VIVA!
Fotos Silene Oliveira 
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771
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Colunista Social 
SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

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 junho (segunda 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!

Gisele Fernandes da Silva (21/06) Ana Maria Nascimbene (22/06) Fernanda Lopes Turri Cogo (22/06)

Lyg ia  Mar t i ns  Marcondes  (22 /06 )  e  Ped ro 
Marcondes (Doca)  (28 /06)

Érika Cunha (25/06)
Valentina Machado dos Santos - 2 anos (26/06)

Dra. Mônica Garcia (29/06)Nanci Macondes ladeada pelos filhos Sérgio, Juarez e Luciano, completará 80 anos (29/06)



Jornal Gazeta de Guararema,  25 de Junho de 2022 9

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

Guararema conta com 102 oportunidades de emprego nesta semana
Vagas estão disponíveis no WebApp “SAT Empregos” para consulta, cadastro, atualização e envio de currículos

A Secretaria de Emprego 
e Desenvolvimento Econô-
mico de Guararema, por 
meio do Serviço de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(SAT), atualizou a lista de 
vagas de trabalho na cida-
de. Nesta semana, o SAT 
está mediando 102 opor-
tunidades para diferentes 
perfis profissionais.

Dentre as vagas disponí-
veis, em destaque estão as 
de cozinheira, jardineiro, 
soldador MIG, operador 
e programador de CNC e 
para técnico de enferma-
gem.
A relação completa está 
disponível no aplicativo 
“WebApp SAT Empregos”, 
pelo sat.guararema.sp.gov.

br (link: https://sat.guara-
rema.sp.gov.br/home/bal-
cao).
Há vagas para diferentes 
graus de escolaridade e 
tempo de experiência no 
mercado de trabalho, des-
de escolaridade indiferen-
te, ensino fundamental e 
médio, até ensino superior 
completo. A grande maio-

ria das vagas é para atua-
ção em Guararema e com 
início imediato.
Com a nova plataforma 
totalmente gratuita, quem 
está procurando trabalho 
pode acessar serviços 
como: consulta de vagas, 
cadastro, atualização e 
envio de currículos pelo 
smartphone, tablet ou 

computador em qualquer 
dia, hora e lugar.

Além disso, quem contra-
ta pode cadastrar vagas, 
realizar triagens, visuali-
zar currículos e diversos 
outros serviços com mais 
agilidade e eficiência no 
processo de recrutamento 
e seleção.

No entanto, o atendimento 
presencial segue disponí-
vel na Secretaria de Em-
prego e Desenvolvimento 
Econômico (Rua 19 de Se-
tembro, 127 – Centro), das 
8 horas às 11h30 e das 13 
horas às 16h30.  O telefo-
ne para mais informações 
é o 4693-1717.

Fotos:divulgação -PMG
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Globo - 21 H
Segunda - 27/06 
Guta termina o relacio-

namento com Tadeu. Tadeu 
pede perdão a José Leôn-
cio. Zuleica conta a Tenório 
que Marcelo já sabe que 
é irmão de Guta. Juma se 
sente sozinha. O Velho do 
Rio tenta punir o fazendeiro 
e os capangas que atea-
ram fogo à mata. Trindade 
afirma que quem ganhar 
a sela de prata irá mandar 
na fazenda. Filó convence 
Tadeu de que ele é filho de 
José Leôncio. Marcelo se 

arrepende de ter ajudado na 
venda de terras de Tenório. 
José Leôncio acorda com 
um mau pressentimento. O 
Velho do Rio agoniza em 
forma de sucuri.

Terça - 28/06 
José Leôncio vai à ca-

pela rezar. Juma diz a José 
Lucas que ainda não é mu-
lher de Jove. Jove cancela 
a compra de sal grosso que 
José Leôncio fez. Marcelo 
não concorda com a forma 
de Tenório tratar os negó-
cios. Irma incentiva Gustavo 
a ir em busca de sua felici-
dade. Tenório discute com 
Marcelo. Zefa pede a Maria 
Bruaca para assistir à moda 
de viola na fazenda de José 
Leôncio, em troca de não 
contar a Tenório que Alci-
des dormiu com a patroa. 

Marcelo pede desculpas ao 
pai. José Leôncio repreende 
Jove. Guta decide deixar o 
Pantanal, e se surpreende 
ao ver Marcelo chegar com 
Tenório.

 Quarta - 29/06 
Guta fica feliz ao ver 

Marcelo e resolve perma-
necer na fazenda. Maria 
Bruaca não gosta da pre-
sença de Marcelo em sua 
casa. José Leôncio percebe 
o ciúme que Tadeu sen-
te da proximidade do pai 
com Jove. José Lucas diz 
a Tadeu que não disputará 
a sela com os irmãos. Te-
nório fica incomodado com 
a postura de Maria Bruaca 
diante de Marcelo. Tenório 
pede a Maria Bruaca para 
tratar Marcelo com respeito. 
Filó nota que José Leôncio 

serem irmãos. O Velho do 
Rio procura Juma pedindo 
socorro.

 Sexta - 01/07
O Velho do Rio diz a 

Juma que ela o trouxe de 
volta à vida. Mariana diz a 
Irma que notou os olhares 
que ela e Trindade trocaram 
durante a cantoria. Guta 
revela a Marcelo que o pai 
deles é um grileiro e suspei-
ta de que Juma e Alcides 
saibam mais de Tenório do 
que eles. Mariana pergunta 
a Jove se ele acha possí-
vel Madeleine estar viva. 
Trindade pede a Irma que 
arrume um barco para eles 
ficarem sozinhos, sem nin-
guém por perto. Zuleica está 
preocupada com Marcelo. 
Mariana conversa com José 
Leôncio sobre a relação de 

Resumos dos capítulos das novelas de 27/06 a 02/07/2022
Jove com Juma.

 Sábado - 02/07
Juma conta a Jove que 

o Velho do Rio orientou que 
ela ficasse na tapera, mas 
que tivesse um filho. Tadeu 
zomba de Zaquieu. Marcelo 
pede informações a Alcides 
sobre Juma. Mariana recebe 
um bilhete de Zaquieu dizen-
do que deixará o Pantanal. 
José Leôncio tenta tranquili-
zar Mariana. Mariana revela 
a José Leôncio que tem 
receio de que Jove escolha 
Juma e abra mão negócios 
da família. José Leôncio é 
claro com Mariana, afirman-
do que, se Jove desistir de 
cuidar dos negócios, um dos 
outros dois filhos assumirá 
seu lugar.

Globo - 18H20

Segunda - 27/06
Isadora beija Joaquim 

para irritar Rafael. Heloísa 
mente sobre a gravidez para 
Leônidas e Matias ouve a 
conversa. Davi discute com 
Iolanda. Matias afirma a Leô-
nidas que ele está sendo en-
ganado por Heloísa. Úrsula 
e Margô seguem Ambrósio. 
Julinha decide usar dinheiro 
da rádio para jogar. Davi 
decide fazer uma auditoria 
com as manutenções dos 
teares. Julinha e Arminda 
se surpreendem com a volta 

Benê e Fátima o pedido que 
fez a eles. Matias adultera 
o chá que Manuela prepara 
para Heloísa. Úrsula con-
firma suas suspeitas sobre 
Ambrósio. Abel sabota a 
tecelagem e Tenório se aci-
denta. Davi descobre quem 
é a dona da falsa empresa 
que Joaquim contratou. Elias 
examina o verdadeiro Rafael 
Antunes e o questiona sobre 
seu nome.

 
Quarta - 29/06
Heloísa revela a Violeta 

que está grávida. Davi con-
firma suas suspeitas sobre 
Joaquim. Santa decide aju-
dar Inácio. Davi flagra uma 
conversa entre Joaquim e 
Enrico. Olívia se revolta com 
o acidente de Tenório. Joa-
quim guarda os documentos 
que comprovam o crime em 
sua sala. Davi descobre o 
esquema de Joaquim. Isa-

dora visita Tenório e Fátima 
fica incomodada. Leônidas 
ouve parte de uma conversa 
de Heloísa com Violeta e 
decide deixar a fazenda. 
Úrsula chantageia Ambró-
sio. Davi encontra as provas 
contra Joaquim. Iara impede 
Isadora de entrar na sala de 
Joaquim.

 
Quinta - 30/06
Davi despista Isadora. 

Ambrósio confirma a gravi-
dez de Úrsula para Eugênio. 
Úrsula esconde o documento 
falso de Fátima na casa de 
Eugênio. Eugênio desabafa 
com Violeta. Davi se disfarça 
e encontra o documento de 
Fátima na casa de Eugênio. 
Joaquim se desespera ao 
saber da visita de um policial 
à casa do padrinho. Leônidas 
avisa Violeta que vai embora 
da fazenda. Fátima revela a 

verdade sobre Olívia a Helo-
ísa. Davi dá um ultimato em 
Joaquim.

 
Sexta - 01/07
Leônidas tranca Matias 

no quarto e se despede de 
Violeta. Fátima conta a his-
tória de Olívia para Heloísa. 
Davi leva a pasta com os 
documentos da fraude de 
Joaquim para a casa de 
Augusta. Heloísa se declara 
para Leônidas. Fátima obriga 
Benê a falar com Olívia. Va-
lentino faz uma previsão para 
Julinha. Emília se anima ao 
saber do concurso da rádio. 
Úrsula manda Joaquim cum-
prir as exigências de Rafael. 
Julinha perde no jogo nova-
mente. Olívia e Heloísa se 
encontram. Joaquim termina 
seu noivado com Isadora. O 
verdadeiro Rafael Antunes 
recupera sua memória.

Sãbado 02/07
Isadora fica sem enten-

der as atitudes de Joaquim. 
Margô decide se inscrever 
no concurso da rádio. Benê 
sofre com a rejeição de 
Olívia. Joaquim procura 
seus documentos na casa 
de Rafael. Violeta demite 
Benê. Matias se irrita com o 
novo enfermeiro. Davi ouve 
Isadora maldizer o suposto 
assassino de Elisa e se 
entristece. Eugênio e Úrsula 
se casam. Lucinha observa, 
triste, o time de futebol trei-
nando. Bento consegue dar 
mais passos com a ajuda de 
Silvana. Lorenzo e Letícia 
namoram. Rafael Antunes 
chega à tecelagem e é re-
cebido por Joaquim.

Segunda - 27/06 
Samuel fala para Ângelo 
que viu Clarice na rua e o 
pescador vai ao encontro do 
irmão. Pat vai pra casa tris-
te e é consolada por Nadir 
após ser dispensada como 
dublê por Andréa . Leonar-
do pede para Danilo adiar a 
reunião com os coreanos. 
Moa vê a sessão de fotos 
de Andréa. Samuel briga 
com Ângelo na rua, e Pau-
lo questiona os pescadores 
sobre o motivo do conflito. 
Marcela revisa o caso de 
Clarice. Rebeca reclama 
com o advogado da data 
da audiência de guarda de 
Chiquinho. Moa recebe a 
intimação para a audiência 
e fica preocupado. Samuel 
segue Anita na rua e acaba 
atropelado por Teca, que di-

rigia o carro com Gustavo 
no banco do carona. Anita 
observa a cena de longe.
 
Terça - 28/06
Gustavo e Teca prestam 
socorro a Samuel. Ânge-
lo se desespera ao saber 
que Samuel foi atropelado. 
Marcela encontra algumas 
falhas no caso de Clarice. 
Moa se preocupa com Pat. 
Kaká Bezerra é escalado 
para ser o dublê de Andréa 
Pratini depois que ela dis-
pensa os serviços de Pat. 
Bob Wright vai à casa de 
Danilo. Pat faz uma propos-
ta de trabalho para Olívia. 
Alfredo flagra Joca e Olívia 
juntos e o sogro pede que 
o ilustrador não comente 
nada com Pat. Ítalo vai ao 
hospital tentar falar com 
Samuel, e não acredita 
quando ele afirma ter visto 
Clarice na rua. Anita lembra 
de um de seus encontros 
com Clarice. Samuel tem 
uma parada cardíaca. Du-
arte aceita trabalhar para 

Danilo. Moa tira satisfações 
com Pat sobre ela ter desis-
tido da campanha publicitá-
ria. Leonardo fica surpreso 
quando Ângelo chega à 
casa de Regina e a culpa 
pela morte de Samuel.
 
Quarta - 29/06 
Ângelo deixa a casa da 
prima Regina, e Leonardo 
exige uma explicação. Moa 
comunica a Pat sobre a 
morte de Samuel. Regina 
e Leonardo concordam em 
não contar para Danilo so-
bre Ângelo. Marcela autoriza 
Paulo a visitar Ângelo. Ani-
ta se desespera ao saber 
da morte de Samuel. Pat 
sente ciúmes do trabalho 
de Moa com Pratini. Paulo 
encontra Regina na casa de 
Ângelo. Renan se interessa 
pela proposta que Pat fez 
para Olívia. Rebeca e Moa 
discutem sobre a audiência 
de guarda de Chiquinho. Le-
onardo mente para Martha 
sobre seu paradeiro. Pat 
lembra Moa de questionar 

Andréa sobre a foto com 
Clarice. Moa se surpreende 
ao ver Andréa vestida com 
o terninho laranja. 
 
Quinta - 30/06
Moa vê Andréa dar carona 
para uma mulher vestida 
com a mesma roupa que 
ela e fotografa as duas. 
Paulo e Marcela confirmam 
que Teca não teve culpa no 
atropelamento de Samuel. 
A artista plástica fica em 
choque ao saber da morte 
do pescador. Pat decide se 
juntar a Moa na persegui-
ção à Andréa. Andréa se 
reúne com outras mulhe-
res vestidas com a mesma 
roupa que ela e fazem uma 
homenagem a Clarice. Bob 
chega para o jantar na casa 
de Teca e se desespera ao 
avistar Pat no local. Duran-
te uma videochamada com 
Vini, Martha se surpreende 
ao notar que Jonathan está 
numa mesa próxima a de 
seu namorado.
 

Sexta - 01/07
Martha pede para Vini des-
cobrir onde Jonathan está 
hospedado e o paradeiro do 
cientista na cidade praiana. 
Danilo manda Bob embora 
do jantar ao saber que Pat 
pode reconhecê-lo. Regina 
nota vários documentos 
sobre o caso de Clarice na 
mesa de Paulo. Anita tem 
um pesadelo com Clarice. 
Martha revela a Ítalo o pa-
radeiro de Jonathan. Danilo 
convence Duarte a assinar 
alguns documentos para ele, 
mas não explica o objetivo. 
Paulo conta para Marcela 
sobre sua conversa com 
Regina. Chiquinho cai de 
uma escada, e Moa o leva 
para o hospital. Regina de-
põe na delegacia. Pat leva 
o contrato para Moa assinar 
e se desespera ao saber do 
acidente de Chiquinho. Ítalo 
convence Jonathan a voltar 
com ele para o Rio. Pat e 
Moa se beijam.
 

inesperada de Santa. Cons-
tantino se assusta ao ver 
Valentino. Abel reconhece 
Lucinha/Lúcio, que entra 
em pânico. Úrsula vai até 
a casa de Neide. Isadora 
pede para Joaquim marcar 
a data do casamento. Davi 
afirma a Iara que provará 
que Joaquim está roubando 
a tecelagem. O verdadeiro 
Rafael Antunes desperta do 
coma. 

 
Terça - 28/06
Davi decide procurar a 

proprietária da empresa de 
manutenção dos teares. Úr-
sula acredita que Neide tem 
um caso com Ambrósio. Abel 
ameaça revelar o segredo 
de Lucinha. Joaquim ordena 
que Abel sabote a tecelagem 
novamente. Isadora conta 
para Rafael que marcou a 
data de seu casamento com 
Joaquim. Leônidas cobra de 

ainda guarda rancor de 
Mariana. Trindade e Tibério 
entram em um embate por 
causa de Irma.

 Quinta -30/06
Alcides estranha a inti-

midade entre Guta e Mar-
celo. José Leôncio e Filó 
recebem Mariana, Irma e 
Zaquieu. Mariana critica a 
queimada que avistou do 
avião. Filó se incomoda com 
a atenção exagerada de Za-
quieu. Juma não abre mão 
de morar na tapera, mesmo 
com o risco de perder Jove. 
O Velho do Rio, em forma 
de sucuri, foge do Centro 
de Reabilitação de Animais. 
Trindade diz a Irma que a 
deseja, e os dois acabam 
se beijando. Guta e Marcelo 
conversam sobre a situação 
de suas famílias e o fato de 

Sábado - 02/07
Pat e Moa decidem se afas-
tar e não tocam no assunto. 
Jonathan comenta com Íta-
lo que Clarice não confiava 
em Leonardo. Alfredo sente 
um mal-estar e fica preocu-
pado. Lou se recusa a falar 
para Renan sobre Pat. Moa 
teme que Rebeca use a 
queda de Chiquinho contra 
ele na audiência. Danilo se 
declara para Rebeca. Regi-
na entrega um celular para 
Dagmar e a instrui sobre o 
que dizer quando entrarem 
em contato com ela. Martha 
fica aliviada quando Ítalo 
chega a SG com Jonathan. 
Pat lembra do beijo em Moa 
e pede para conversar com 
Alfredo. Leonardo revela a 
Ítalo que Jonathan foi ca-
sado com Clarice.
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  22 anos de tradição

Escola Municipal Profª Célia Leonor, de Guararema, atinge excelentes
resultados na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica
Empenho dos alunos trouxe grande resultado para a escola e toda a Rede de Ensino Municipal
Os alunos dos 3º, 4º e 5º anos 
da Escola Municipal Profa. Célia 
Leonor Lopes Lunardini obtive-
ram resultados brilhantes na 25ª 
Olimpíada Brasileira de Astrono-
mia e Astronáutica (OBA).
 
Com orientação da equipe ges-
tora, os professores desenvol-
veram um trabalho pedagógico 
com intermediação de objetos 
digitais de aprendizagem, com o 
intuito de potencializar o apren-
dizado da Matemática, Ciências, 
interpretação de textos e dados, 
utilizando simulados digitais, si-
mulador digital de sistema solar 
e um aplicativo de realidade au-
mentada (com cubo de realidade 
aumentada) para consolidar os 
conhecimentos científicos.
 
Os alunos do 5º ano B também 
participaram da Mostra Brasi-
leira de Foguetes (MOBFOG), 
uma Olimpíada inteiramente 
experimental, que consiste em 
construir e lançar, obliquamente, 
foguetes, a partir de uma base 
de lançamento, o mais distante 
possível. O empenho dos alunos 
trouxe grande resultado para a 
Escola e toda a Rede de Ensino 
Municipal, com o ranking de 10 
alunos com nota 10; 13 alunos 
com nota 9 e 10 alunos com 
nota 8.
 “É um grande orgulho ver os 
excelentes resultados dos alu-
nos, além do trabalho da equi-

pe gestora e dos professores 
envolvidos. Todos merecem re-
conhecimento pela dedicação 
e desempenho na Olímpiada”, 
aponta a Secretária Municipal 
de Educação, Clara Assumpção 
Eroles Freire Nunes.
 
Os alunos que alcançaram a 
nota 10 foram: Danillo de Lima 
Ferreira, Davi Torres do Prado 
Ratto, Felipe Amato Diaz, Felipe 
Casado Lima, Fernanda Lopes 
Silva de Oliveira, Igor de Moura 
Cortez, João Pedro Nasraui  de 
Moura, Lorenzo Vicenzi  Pas-
choalick, Nicholas Francisco 
de S. Chrispino  Nascimento e 
a Sophia Ribeiro da Silva Reis.
 
Para o alcance dos excelentes 
resultados, os alunos contaram 
também com a orientação da 
jovem estudante Juliana Cida-
de, guararemense, medalhista 
olímpica da OBA e selecionada 
para a Olimpíada Internacional 
de Astronomia e Astrofísica.
 
Todo o trabalho desenvolvido pe-
los professores e gestores está 
em consonância com o Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável 
- ODS 4 da ONU, que assegura 
uma educação inclusiva, equita-
tiva e de qualidade. No final do 
ano, haverá a cerimônia oficial 
com a entrega de medalhas e 
certificados aos participantes.

Aluna Nota 10: Sophia Ribeiro da Silva Reis do 3º ano

Alunos Notas 10 do 3º ano A e 5º ano A

Alunos do 3º ano A, Felipe Amato e Lorenzo Vicenzi  com 
o Cubo de Realidade Aumentada

Aluno nota 10: Igor de Moura Cortez, do 3º ano B

Foto: divulgação PMG
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Prefeito Zé recebe pacote de melhorias
para a infraestrutura de Guararema
Município foi contemplado com caminhão de coleta seletiva, máquina trituradora de galhos e uma retroescavadeira, além de recuperação e modernização de importante Estrada Municipal
O prefeito Zé, acompanhado da 
presidente do Fundo Social de 
Solidariedade e primeira-dama, 
Carmen Rosana, participou no 
dia 24/06, da agenda “Governo 
na Área” com o governador do 
Estado de São Paulo, Rodrigo 
Garcia, em Guarulhos. Na oca-
sião, Guararema foi contempla-
da com um pacote de melhorias 
para áreas de infraestrutura do 
município. 

Por meio do Programa “Nova 
Frota – SP Não Para”, Guara-
rema recebeu um caminhão de 
coleta seletiva, uma máquina de 
trituradores de galhos de grande 
porte e uma retroescavadeira; 
maquinários essenciais para a 
prestação de serviços aos cida-
dãos e que vão potencializar a 
frota do município.

Ainda nesta sex ta - fe i ra,  o 

governador liberou a recupera-
ção e modernização de estradas, 
em diversas cidades. Entre elas, 
está a Estrada Municipal Mário 
Alves Pereira que receberá 5,6 
quilômetros de melhorias.

“As conquistas que recebemos 
nesta sexta-feira só foram pos-
síveis graças ao intermédio do 
deputado estadual, André do 
Prado, e do deputado federal, 
Marcio Alvino, que estão sempre 
trabalhando e trazendo melho-
rias em prol do desenvolvimento 
de Guararema e região”, disse o 
prefeito Zé. 

Por meio do Programa Novas 
Estradas Vicinais, de serviços de 
recuperação e modernização de 
importantes vias, Guararema já 
recebeu investimento de R$ 3,9 
milhões para serviços na estrada 
Hércules Campagnoli.

Fotos Divulgação


