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CONQUISTA 
GOVERNADOR RODRIGO GARCIA HONRA COMPROMISSO FIRMADO COM A FEAPAES-SP 
E AUMENTA O VALOR PER CAPITA PARA OS ATENDIDOS DAS APAES PAULISTAS

Aumento do valor per capita é uma luta da FEAPAES-SP e seus entes, liderada pela presidente Vera Lúcia 
Ferreira e a diretora social Drª Cristiany Castro com o apoio do deputado federal Marcio Alvino (PL/SP)
Uma ótima notícia para as As-
sociações de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAES) 
de São Paulo. Em reunião na 
noite da terça-feira (17/5) no 
Palácio dos Bandeirantes, o 
governador Rodrigo Garcia, 
ao lado da presidente da Fea-
paes-SP, Vera Lúcia Ferreira, 
da Drª Cristiany Castro, dire-
tora social da Feapaes-SP, 
do deputado federal Marcio 
Alvino e de representantes re-
gionais das APAES paulistas, 
anunciou o aumento do valor 
per capita para os atendidos 
na Educação das APAES. A 
medida era uma reivindicação 
antiga e possibilita que as es-
colas especiais possam reali-
zar melhorias na prestação de 
serviços. “Como governador 
de São Paulo, eu os convidei 
para estar aqui no palácio jun-
to com outros representantes 

das Apaes do nosso Estado, 
para cumprir um compromis-
so que assumi com vocês no 
dia 04 de abril como minha 
primeira ação como gover-
nador quando visitei a sede 
da Feapaes lá em Franca. 
Naquela ocasião, a Vera e 
todos que estavam presentes 
demandaram do governo um 
reajuste no pagamento per 
capita dos alunos de nossas 
Apaes, dentre outras pautas. 
Pedi para nossa equipe nes-
ses últimos 30 dias estudar 
aquilo que era possível ser fei-
to e hoje estou assinando um 
decreto autorizando a Secre-
taria da Educação aumentar 
o per capita de repasse, uma 
correção de quase 24%, para 
todas as Apaes do Estado de 
São Paulo.” discursou o novo 
governador Rodrigo Garcia.
Continua na página 03 

CSI de Guararema identifica criminosos que roubaram celulares 
no Centro da cidade e auxiliam na prisão dos suspeitos
Crime foi monitorado pelas câmeras do CSI e as características e informações sobre o veículo foram passadas para a Polícia Rodoviária

O Centro de Segurança In-
tegrada (CSI) de Guararema 
realizou na última terça-feira 
(20) o acompanhamento de 
criminosos que roubaram 
uma loja de eletrônicos no 
centro do município e auxi-
liou a Polícia Rodoviária na 
detenção dos assaltantes. 
Na oportunidade, por volta 
das 14h30, um criminoso 
entrou na loja e roubou dois 
celulares. Na fuga, ele foi 
seguido pelo gerente da loja 
por ruas próximas ao estabe-
lecimento. 
Dois comparsas aguardavam 
o primeiro indivíduo dentro de 
um carro estacionado numa 
rua ao lado. Ao perceberem 

que o comparsa estava sendo 
seguido, os criminosos parti-
ram com o carro para outra 
rua, onde encontraram com o 
criminoso que havia efetuado 
o roubo e partiram em fuga 
no carro. 
Entretanto, toda esta ação foi 
monitorada pelas câmeras do 
CSI e agentes da unidade de 
segurança fizeram o contato 
com a Polícia Militar Rodovi-
ária para informar as caracte-
rísticas e informações sobre 
o veículo. 
Próximo ao pedágio da Ro-
dovia Ayrton Senna, o grupo 
foi abordado pela Polícia Ro-
doviária, detido e levado para 
a Delegacia de Guararema, 

junto com os dois celulares e 
outros aparelhos que haviam 
roubado em outros estabele-
cimentos. 
“Mais uma vez o CSI auxiliou 
as forças de segurança a rea-
lizar a prisão de criminosos”, 
pontuou o secretário municipal 
de Segurança Pública, Edson 
Roberto Pinto de Moraes. 
“Assim que fomos informados 
da ocorrência identificamos o 
veículo, localizamos as infor-
mações do mesmo e vimos 
possíveis rotas de fuga. Essas 
informações chegaram rápido 
para a Polícia Rodoviária que 
realizou a prisão dos suspei-
tos”, completou.
fonte: Prefeitura de Guararema 

Foto: divulgação PMG



Jornal Gazeta de Guararema, 21 de Maio de 20222

EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e  e  F i t n e s s  >  >  >

José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e 
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José Marcos - Educador 

   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES  - Dedicar-se a rotina é o melhor que pode fazer neste dia. Pense nos problemas 
como quem tenta solucionar um quebra-cabeça e encontrará a solução adequada. Terá uma 
ideia feliz a respeito dos seus próprios assuntos.

TOURO  - Se puder vá ao cinema ou teatro e terá oportunidade de aprender alguma coisa 
boa enquanto se diverte em companhia das pessoas que estima ou de alguém especial. Não 
assuma compromissos ou responsabilidade sem antes estudar suas reais condições.

GÊMEOS - Seja mais confiante em si mesmo, que conseguirá melhores resultados. Toda-
via, a fase não será das melhores, principalmente no que se refere ao dinheiro. Não discuta 
com pessoas desconhecidas. Evite depender dos demais tomando suas próprias iniciativas.

CÂNCER  -Período de máximo desenvolvimento dos relacionamentos íntimos. A refle-
xão a respeito da sua maneira de agir tenderá a trazer maior harmonia, se bem que uma 
maneira diferente daquela imaginada por você.

  LEÃO - A sua promoção e elevação social poderá ser efetivada por alguém do seu círculo de 
amizades. A condição física e mental está em ascensão, juntamente com o setor profissional.

                                       Para o dia 22 de Maio de 2022

VIRGEM- Bom fluxo astral para novas empresas e empreendimentos, mas um tanto quanto 
negativo para novas amizades e para entrar com recursos na justiça. Procure, também, 
compreender melhor os familiares e a pessoa amada.

LIBRA - Talvez você tenha de fazer uma viagem inesperada, mas não se preo-
cupe, pois os resultados serão excelentes. Amanhã estará sob melhor fluxo astral. 
Sucesso social. Cuidado para não perder o limite que separa o real daquilo que 
você fica imaginando.

 ESCORPIÃO - Influência astral benéfica para você. Terá paz no setor amoroso, 
a ajuda dos amigos, parentes e religiosos para elevar seu estado de espírito e de 
inteligência. Ótimo aos negócios e sorteios. Dinheiro ganho inesperadamente.

 SAGITÁRIO - Conversas importantes com amigos, aumentando sua compreen-
são e sua vivência emocional. Eles poderão ajudá-lo nos estudos e nos assuntos 
de ordem intelectual. Devido às energias contraditórias de ontem, será melhor você 
dormir um pouco mais pela manhã.

CAPRICÓRNIO - O relacionamento com a pessoa amada tende melhorar ainda mais. 
Um forte impulso sexual estará fazendo com que vocês procurem se isolar por alguns 
dias, provavelmente no campo, para curtir uma fase de fantasias.

AQUÁRIO - Apesar da boa fase que você vem atravessando no trabalho e também na 
reorganização de sua vida particular, provavelmente neste período você estará sentindo 
muita falta da pessoa amada.

IRONMAN 2022 – O INÍCIO DA PREPARAÇÃO

Continuando o relato an-
terior sobre a preparação 
do atleta Antonio Carlos 
para o Ironman 2022 que 
ocorrerá em Florianópolis 
no dia 29 de Maio, fizemos 
inicialmente todo o plane-
jamento para a prova que 
ocorreria em Maio de 2020, 
mas todos os eventos sa-
nitários que ocorreram, 
impediram sua realização 
e o adiamento tornou-se in-
definido. O plano de treino 
de um Ironman envolve a 
parte física, com aprimora-

refizemos o planejamento 
visando apenas mantermos 
o condicionamento ativo, 
sem preocupação com a 
especificidade da prova, 
para quando fosse dado 
o sinal verde estarmos 
prontos para a retomada 
de treinos mais intensos.  A 
piscina da academia ficou 
fechada por quatro meses, 
havia orientação do poder 
público para não pedalar 
e evitar locais movimen-
tados. Assim a opção foi 
manter os treinos de corri-
da minimamente e pedalar 
brevemente em áreas mais 
afastadas. Quando foi au-
torizada a reabertura da 
academia, retomamos o 

planejamento com alguns 
ajustes numa rotina inicial 
de três dias de natação (2 
km/dia), três dias de ciclis-
mo (50 km/dia), dois dias 
de corrida (8 km/dia), um 
dia de pilates e um dia de 
musculação. Somado a 
isso, foram feitos acertos 
na alimentação com orien-
tação de uma nutricionista. 
Gradativamente o volume 
de treino aumentou respei-
tando um ciclo de doze se-

PEIXE- - Apesar da boa fase que você vem atravessando no trabalho e também na 
reorganização de sua vida particular, provavelmente neste período você estará sentindo 
muita falta da pessoa amada.

mento do condicionamento 
e das técnicas das moda-
lidades associados a ajus-
tes nutricionais bem como 
a preparação mental para 
o atleta se adequar à rotina 
de treinos, volume, intensi-
dade de esforço, horários 
diferentes e controle para 
suportar a dureza da prova 
e possíveis contratempos 
durante o evento. Quando 
nos deparamos com a si-
tuação de cancelamento 
sem perspectiva de data, 
houve inicialmente um cho-
que e um certo desanimo. 
Mas acredito que podemos 
sempre tirar boas lições de 
situações difíceis e dessa 
vez não foi diferente. Su-
perado o baque inicial, 

manas de base, mas ainda 
não tínhamos a nova data 
para a prova. Porem, uma 
das grandes qualidades do 
Antonio Carlos é sua deter-
minação e dedicação aos 
treinos. Para ele, treino pla-
nejado é treino executado 
e isso fez toda diferença 
na trajetória. Mesmo sem 
a certeza de quando se-
ria realizado o Ironman, 
confiou no treinamento, 
seguiu o planejamento e 

não esmoreceu. Obviamen-
te pequenas oscilações de 
humor aconteceram até 
porque a situação de falta 
de informação e incerteza 
de data pode ser frustrante. 
Mas a vontade de alcançar 
o objetivo prevaleceu sem-
pre e rapidamente a rotina 
de treinos se reestabelecia. 
Seguimos a jornada até que 
a data foi finalmente deter-
minada para 29 de Maio de 
2022.
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GOVERNADOR RODRIGO GARCIA HONRA COMPROMISSO FIRMADO COM A FEAPAES-SP 
E AUMENTA O VALOR PER CAPITA PARA OS ATENDIDOS DAS APAES PAULISTAS

Aumento do valor per capita é uma luta da FEAPAES-SP e seus entes, liderada pela presidente Vera Lúcia 
Ferreira e a diretora social Drª Cristiany Castro com o apoio do deputado federal Marcio Alvino (PL/SP)
...Continuação da1ª página 
O deputado federal e presi-
dente da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa das APAES, 
das Pestalozzis e de Entida-
des Coirmãs no Congresso 
Nacional, Marcio Alvino, ce-
lebrou a decisão do novo go-
vernador Rodrigo Garcia: “Um 
dia muito importante, já que 
essa é uma pauta com um 
longo histórico de reuniões e 
que recebeu atenção especial 
do governador Rodrigo Gar-
cia. Assim que ele assumiu o 
cargo de governador esteve 
na sede da Feapaes-SP, em 
Franca, e assumiu compro-
misso com a causa apaeana, 
ação nunca vista antes”.
A diretora social da Feapa-
es-SP e secretária executiva 
da Frente Parlamentar Mista 
em Defesa das APAES, das 
Pestalozzis e de Entidades 
Coirmãs, Drª Cristiany Castro, 
também comemorou o anún-
cio do governador e reforçou 
que as escolas de educação 
especial das APAES são 
essenciais. “Nós temos um 

público de 70 mil pessoas 
atendidas diretamente, e que 
chega a quase
300 mil pessoas, uma vez que 
o serviço socioassistencial se 
estende as famílias. E nós 
temos na área da Educação 
30 mil alunos com deficiên-
cia intelectual e múltipla que 
precisa desse nosso olhar e 
nosso respeito. Essa decisão 
do governador de aumentar o 
valor per capita veio em óti-
ma hora, porém, nossa luta 
continua na busca por outras 
ações em prol da causa apae-
ana”, acrescentou.
A presidente da Feapaes-SP, 
Vera Lúcia Ferreira, também 
comemorou a conquista. “É 
muito importante para nós 
que fazemos parte do mo-
vimento apaeano saber que 
podemos contar com o apoio 
do Governo do Estado e o go-
vernador Rodrigo Garcia, que 
já foi secretário de Assistên-
cia Social, sabe muito bem 
o quanto precisamos desse 
apoio”, conclui a presidente 
Vera Lúcia Ferreira.

PONTO DE
ARRECADAÇÃO

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
RUA DONA LAURINDA, 193 – CENTRO 

PIX: CNPJ 18.124.090/0001-98

DOE COBERTORES 

NOVOS
NESTE ANO, TAMBÉM É POSSÍVEL

REALIZAR DOAÇÕES EM DINHEIRO (PIX)

CoraçõesAqueça

CAMPANHA 
INVERNO
SOLIDÁRIO
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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

CAÇA-PALAVRA
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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As leis da robótica
 T R T Y T G S I G S
 F Y B R I C M A L O
 A N E F A I C D M T
 S S R S D E A V M I
 F C M E O N I O O L
 D I I E N T T M O F
 H E F R D I O I G N
 N I E R C F R S E O
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 M G N R D E O N O A
 L Y D F L H H A B A
 Y M T E M P O S O N
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 H E L I V R O E I R
 E D S S N O B T C O
 X M C A N N E D A G
 I E E A O S D I H H
 S G C C R R E R E U
 T G O H D B C O T M
 E M N F T R E Ã F A
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 C L I F O R O S R O
 I E Ç F F B M I A O
 A R Ã R E L E M L I
 S B O Ã Ç E T O R P
 C F H N S T C B H M
 O L F F G N A S Y R
 Y E V O L U Ç Ã O C

ISAAC Asimov, um dos maiores mestres 
da LITERATURA de ficção CIENTÍFICA, es-
creveu o livro “Eu, Robô”, com nove con-
tos que falam sobre a EVOLUÇÃO dos 
robôs através do TEMPO. Nesse LIVRO, 
ASIMOV também elabora as TRÊS leis da 
ROBÓTICA, que foram criadas como CON-
DIÇÃO para que robôs e seres humanos 
possam conviver. Primeira lei: Um robô 
não pode ferir um ser HUMANO ou, por 
OMISSÃO, permitir que um ser humano 
sofra algum mal. Segunda lei: Um robô 
deve OBEDECER às ordens que lhe sejam 
dadas por seres humanos, exceto nos ca-
sos em que tais ordens contrariem a pri-
meira lei. Terceira lei: Um robô deve pro-
teger sua própria EXISTÊNCIA desde que 
tal PROTEÇÃO não entre em CONFLITO 
com a primeira e segunda leis.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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PT
ROMEROBRITTO

SAXRARAR
TETANOMST
URUEBÃU

ORGANIZADOR
ATROTULA

DIVISORLAN
NOVMENCHU
CEOEFODEN
OJOCOAC

TROMBADAGUA
RARNOCRM
ESFAIMAOA
TOICSIRI

PARABOLICAS

Fator que
ocasiona 

problemas
na coluna

Pintor
recifense
radicado
nos EUA

Antigos
soberanos
da Pérsia

Movimento
dos Sem

Terra
(sigla)

(?) de
Rivoli, 

local nobre
parisiense

(?) móvel, 
veículo do
Homem-
Morcego

Formato
de pistas
de skate

Pó levanta-
do da fari-
nha quan-
do agitada

Temática
do filme 

"Scarface"
(Cin.)

Período que
antecede
o nascer
do Sol

Registro 
necessário
à prática
médica

"Certo", na
correção
de provas

Casquinha
de (?),
petisco

de bares

Selvagem;
agressivo
Qualidade

inata

Rio da
Toscana

Sóror
(red.)

Edifício em 
construção

Rede local
(Inform.)
Mácula
(fig.)

Anna (?)
Bullock: 

Tina Turner

Que 
pode ser

arrancado

Profissional que opera máquinas
que usi-

nam peças
de metal

Planejador

(?) de
águas: e-
vento trans-
formador 

Nuvem que
forma uma
espécie de
funil sobre

o mar

(?) aciden
tal: é trans-
mitido pela 
contamina-
ção de um
ferimento
na pele

"Ojos (?)",
sucesso de

Shakira

Auréola
luminosa
"Nacional",
em CSN

Raio
(abrev.)
Causa
fome a

Antenas
refletoras
de formato 
arrendon-

dado

Pour (?):
por ti, em
francês

Veste
sacerdotal

Rigoberta
(?), líder 

indígena da
Guatemala

Cargo de
Jeff Bezos,
na Amazon

O mês 11,
em calen-

dários
(red.)

Pelada

Põe eti-
queta em

Marcelo (?): apresenta
o #Provoca

Grupo que se dedica à luta por direitos humanos e à
defesa da memória histórica do período da

ditadura 
no Brasil

Religiosa
baiana canonizada em
13 de outubro de 2019 

Lavrar

O segundo
lado do LP

3/así — bat — ceo — lan — mae — rue — toi — xás. 5/éfode — voejo. 6/menchú.
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Visite nossa agência e abra sua conta!
Rua Francisco Freire, 25, Guararema.

Selo “Amigos da Cultura” será criado com o objetivo de enriquecer a identidade cultural de Guararema
O Projeto de Lei nº 18/2022 foi aprovado, por unanimidade de votos, em Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guararema, realizada no dia 
16 de maio. De autoria da Vereadora Vanessa Martins, o Projeto de Lei nº 18/2022 institui o Selo “Amigos da Cultura” em Guararema. 

Segundo a Vereadora 
Vanessa: “Esse Projeto 
tem como objetivo prin-
cipal homenagear os in-
centivadores da cultura 
no Município. É impor-
tante que exista o apoio 
a projetos artísticos, não 
só valorizando como 
também estimulando os 
nossos talentos com pro-
duções diversificadas e 
criativas, enriquecendo 
a identidade cultural de 
Guararema.”
O Selo “Amigos da Cul-
tura” será uma homena-
gem às pessoas físicas 
ou jurídicas que promo-
verem essas iniciativas 
de fomento à cultura. O 
incentivo poderá ser por 
meio de pagamento de 
despesas diretamente 
aos fornecedores, for-
necimento de materiais, 
bens e serviços produ-
zidos ou realizados pelo 
próprio patrocinador ou 
doação de materiais, 

bens e serviços aos ór-
gãos e equipamentos 
públicos culturais muni-
cipais. 
O Selo também pode-
rá fomentar projetos de 
construção, reforma, 
revitalização ou manu-
tenção de espaços cul-
turais, conservação e 
restauração de acervos, 
realização de atividades 
e festividades culturais e 
educacionais, aquisição 
de acervos ou aquisição 
de equipamentos e mo-
biliário.
“O Selo terá uma logo-
marca que será criada, 
preferencialmente, por 
um artista da própria ci-
dade e, é importante fri-
sar que a ideia é fortale-
cer e construir meios que 
possam ajudar a firmar a 
chancela de ‘Cidade da 
Cultura’.”, declara a Vere-
adora Vanessa Martins. 
Fonte: Câmara Municipal 
de Guararema 

Vereadora Vanessa promove o 
incentivo à criatividade e inovação
Foi aprovado, por unanimidade de votos, na Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Guararema realizada no último dia 16 de maio, 
o Projeto de Lei nº 17/2022, de autoria da Vereadora Vanessa Martins.
O referido Projeto de Lei institui a 
Semana da Criatividade e Inova-
ção em Guararema. “Esse Proje-
to de Lei nasceu exatamente dos 
resultados que Guararema obte-
ve participando do World Creati-
vity Day - WCD, o Dia Mundial da 
Criatividade, comemorado no dia 
21 de abril. Guararema participa 
desse evento e tem como líder 
local responsável, a artista Djane 
Borba que é a inspiradora desde 
2019, representando Guarare-
ma, inclusive em Portugal e na 
Austrália.”, conta a Vereadora 
Vanessa Martins. “A cidade pro-
jetou-se mundialmente, receben-
do prêmios como Líder Destaque 
e Cidade Revelação Pequeno 
Porte. Em 2022, cerca de 3 mil 
pessoas participaram dos even-
tos de forma online e presencial. 
Ou seja, nosso município foi visto 
em dimensões locais, regionais, 
nacionais e internacionais.” 
O reconhecimento da relevância 
da criatividade e a inovação, no 
nível global, foram oficializados 
pela Resolução 71/284 adotada 
na Assembleia Geral das Nações 
Unidas de 27 de abril de 2017. 
Desde 2018, o dia 21 de abril 
tornou-se a data oficial para a 
comemoração do Dia Mundial da 
Criatividade e Inovação. 
O Projeto de Lei nº 17/2022 visa 
promover atividades educativas 

e de comunicação sobre a im-
portância da aplicação da cria-
tividade e da inovação em todas 
as atividades humanas. Durante 
a semana, poderão ser desenvol-
vidas atividades como reuniões, 
palestras, seminários ou outros 
eventos relacionados à criativi-
dade e à inovação. O objetivo é 
valorizar, incentivar e celebrar 
a criatividade e inovação para o 
desenvolvimento econômico e 
social, sempre de forma susten-
tável, impulsionando a economia 
criativa no município, buscando 
soluções para problemas sociais 
e formando indivíduos mais ca-
pazes e conscientes. 
Eventos e atividades realizados 
durante o período previsto na 
Lei reunirão empreendedores, 
estudantes, professores, pesqui-
sadores, líderes locais, regionais 
e globais e formuladores de po-
líticas públicas para despertar e 
fortalecer a aplicação da criativi-
dade e inovação em todos os as-
pectos das atividades humanas. 
A Semana, instituída por Lei, 
poderá ser comemorada, anu-
almente, na semana compreen-
dida ao Dia Mundial da Criativi-
dade e Inovação celebrado pela 
ONU, em 21 de abril ou, caso 
não seja viável essa aplicação, 
em qualquer outra semana do 
mês de abril. 
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Colunista Social 
SILENE  OLIVEIRA

Leandra e Rogério

Gil Brasil - cantor da banda

Afonso, Paula, Cláudio, Flávia, Isabel, Cláudia, Valdir, André, Fernanda e Carla Nascimento

Alessandra Vargas e Luiz Gustavo Murawjew

Severino e amigos

Terezinha Gonçalves, Erena Nakashima, Marlene 
Lemes e Jonatas Pereira

Camila, Vera e Tilinha

No último dia 14/05 o Guararema Futebol Clube retornou com o tradicional Baile Social, que ocorre uma 
vez por mês. O animado baile foi abrilhantado pela Banda Gil Brasil, que trouxe uma diversidade de ritmos  
contagiando todos os presentes, lotando a pista de dança. Além dos associados, o evento contou com a 
presença dos amigos de Guararema, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Jacareí, São José dos Campos, São 
Paulo, entre outras. O clima do evento foi muito animado e  agradável e todos foram embora ansiosos para 
o próximo.O registro ficou por conta da fotógrafa Fernanda Murawjew. Confira alguns clicks.
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

Roberta Barbosa
Magnólia e Pedro

Vanesca e Rogério

Magali e Paulo

Meguinho e Rute

Paula e Letícia

Mara, Cida, Tânia, Ane, Elizabete, Inês e Denildes

Vânia, Cláudia e Ciomara

Fernanda, Igor, Maria Elisa e Silvana
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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

Presidente sanciona MP que torna Auxílio Bras i l  de  R$  40 0  permanente
Desembolso anual do governo deve chegar a R$ 90 bilhões
Por Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, 
sancionou a medida pro-
visória que torna o Auxí-
lio Brasil de R$ 400 um 
benefício permanente. A 
sanção foi publicada hoje 
(19) no Diário Oficial da 
União. A proposta inicial 
do governo federal previa 
que esse valor valesse 
apenas até dezembro de 
2022. Os parlamentares, 
no entanto, decidiram tor-
nar o valor permanente, 
e o texto aprovado pelo 
Senado, no último dia 4, 
já tornava o piso de R$ 
400 permanente com a 
inclusão de uma espécie 
de complemento ao valor 
do Auxílio Brasil. Antes, o 
benefício tinha o tíquete 
médio de R$ 224.  
O Auxílio Brasil foi o pro-
grama social criado pelo 

governo em substituição 
ao Bolsa Família, criado 
em 2003. 
De acordo com a Se-
cretaria-Geral da Presi-
dência da República, o 
governo gasta cerca de 
R$ 47,5 bilhões anuais 
só com o volume regular 
do Auxílio Brasil. A esti-
mativa é que o governo 
precise desembolsar 
outros R$ 41 bilhões 
por ano para bancar o 
valor complementar ao 
benefício.
“A sanção presidencial é 
importante para efetivar 
o Programa Auxílio Bra-
sil, tornando-o perene à 
sociedade, mitigando o 
gargalo financeiro rela-
tivo aos mais necessita-
dos”, disse a pasta.
Assista na TV Brasil
O benefício extraordiná-

rio passa a fazer parte 
do conjunto de bene-
fícios que compõem o 
Programa Auxílio Brasil. 
A secretaria informou 
que, para o cálculo to-
tal do benefício, serão 
somados os benefícios 
financeiros do Auxílio 
Brasil para famílias em 
situação de pobreza ou 
de extrema pobreza: o 
benefício primeira in-
fância, no valor de R$ 
130 para famílias com 
crianças de idade até 3 
anos de idade incomple-
tos; o benefício compo-
sição familiar, no valor 
de R$ 65 mensais para 
famílias com gestantes, 
lactantes ou pessoas de 
idade entre 3 e 21 anos 
incompletos (o valor é 
pago uma vez para cada 
membro da família que 
se enquadre nessas si-

tuações); o benefício de 
superação da extrema 
pobreza, para famílias 
cuja renda familiar per 
capita mensal, mesmo 
somados os benefícios 
anteriores, seja igual ou 
inferior ao valor da linha 
de extrema pobreza; e o 
benefício compensatório 
de transição, concedido 
às famílias beneficiárias 
do Bolsa Família que ti-

verem redução no valor 
financeiro total dos bene-
fícios recebidos em de-
corrência do enquadra-
mento na nova estrutura 
de benefícios.
O projeto aprovado tam-
bém aprovou uma limi-
tação de 30% nos des-
contos do valor pago 
mensalmente às famílias 
que recebem o seguro 
defeso, nos casos em 

que houve pagamento 
indevido do Auxílio Brasil 
durante os seis primeiros 
meses (com o acúmulo 
dos dois benefícios).
O seguro defeso é pago 
ao pescador artesanal 
durante o período de três 
a cinco meses no qual 
ele não pode pescar para 
preservar as espécies na 
época reprodutiva.
Edição: Lílian Beraldo
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Globo - 21 H 
Segunda – 23/05 
Tibério alerta Muda 

sobre Juma. Túlio ad-
mira a destreza de José 
Lucas com o berrante. 
Maria Bruaca deixa cla-
ro a Tenório que sabe 
da existência de Zulei-
ca. Muda conta toda a 
verdade de sua história 
para Juma. José Lu-
cas conta a Túlio que 
sua avó lhe dizia que 
chamavam seu pai de 
mineirinho. Juma diz a 
Muda que elas vão ma-
tar Tenório. Maria Bru-
aca contrata Zefa para 
fazer o serviço da casa. 
Irma procura trazer Ma-
riana à realidade. A pe-
dido de José Leôncio, 
Tibério convence Juma 
a vender o gado e a 
melhorar de vida. José 

Leôncio se emociona 
ao ser apresentado por 
Túlio a José Lucas, re-
conhecendo a imagem 
de seu pai.

 
Terça 24/05
José Lucas se re-

conhece nas histórias 
que Túlio conta sobre a 
família de José Leôncio. 
Gustavo se desespera 
com a morte de Made-
leine. Jove conta a Irma 
que ama Juma, mas 
confessa que seu lugar 
não é limitado à vida na 
tapera. José Leôncio 
sonha com Madeleine 
pedindo ajuda para ir 
embora. Mariana avisa 
a Jove que ele terá que 
arrumar um emprego. 
Tadeu diz a José Le-
ôncio que achou José 
Lucas parecido com 
o pai. O Velho do Rio 
salva Muda. Mariana 
avisa a Jove e Irma que 
eles devem voltar para 
o Pantanal. Juma diz a 

Tibério que confia nele 
e em José Leôncio.

 
Quarta 25/05
Tibério fica saben-

do que Levi procurou 
Muda. Tenório não gos-
ta de saber que Maria 
Bruaca saiu para caval-
gar com Alcides. José 
Leôncio fica feliz com 
a chegada de Jove e 
Irma. José Lucas diz 
a Túlio que será peão. 
Jove volta para a ta-
pera de Juma. Tenório 
não acredita que possa 
perder Maria Bruaca. 
Gustavo resolve dar um 
tempo do consultório e 
convida Nayara para 
viajar com ele sem des-
tino. Mariana se sente 
sozinha. José Leôncio 
fica preocupado com 
a decisão de Jove de 
caçar marruás. Tadeu 
sente ciúmes da forma 
com que José Leôncio 
trata Jove. Jove pede 
ajuda a Juma para se 

 Sexta 27/05
José Leôncio man-

da Tadeu preparar o 
avião para levar Tibério 
ao hospital. Trindade 
ameaça matar Levi. 
Muda se sente culpa-
da. Trindade impede 
Juma de matar Levi. 
Irma fica impactada 
com José Lucas. Túlio 
dispensa José Lucas 
de sua comitiva para o 
peão aceitar o convite 
de José Leôncio. Jove 
ordena que os peões 
não façam nada contra 
Levi e que aguardem a 
volta de José Leôncio. 
Filó percebe que Juma 
ainda não se deitou 
com Jove e se dispõe 
a conversar com a jo-
vem. Irma elogia Jove. 
Muda promete soltar 
Levi se ele lhe ajudar 
com a vingança contra 
Tenório. José Leôncio é 
carinhoso com Tadeu. 
José Leôncio cobra 
Jove pela fuga de Levi.

 

Resumos dos capítulos das novelas de 23 a 28 de Maio de 2022
Sábado 28/05
José Leôncio fica 

feliz por José Lucas 
aceitar a proposta de 
trabalho. Filó desconfia 
de Muda. O Velho do 
Rio observa Levi, que 
pede ajuda a Alcides. 
Jove não gosta do elo-
gio que José Lucas faz 
a Juma. José Leôncio e 
José Lucas descobrem 
que são pai e filho. José 
Leôncio comunica aos 
funcionários que José 
Lucas trabalhará como 
peão na fazenda. Ari 
comunica a José Le-
ôncio que Tibério teve 
uma infecção e teve 
que ser operado outra 
vez. Tenório resolve 
ajudar Levi, contrarian-
do Guta. Tadeu não 
gosta da atenção que 
José Leôncio dá a José 
Lucas. Alcides diz a 
Levi que, assim como 
ele, pretende matar 
Tenório.

Globo- 18H20
  Segunda 23/05

Davi observa Isadora ser 
levada pelo delegado Salva-
dor. Violeta recebe a notícia 
da prisão da filha e se deses-
pera. Nelsinho enfrenta Sal-
vador. Davi vai com Augusta 
para a delegacia. Joaquim 
senta próximo ao cartaz da 
polícia em que se vê a foto de 
Davi como procurado. Violeta 
confronta Isadora. Aguinaldo 
se preocupa com Tenório. 
Com a ajuda de Augusta, 
Davi retira o cartaz dele da 
delegacia. Isadora desco-
bre que terá que dormir na 

 Quarta 25/05
Isadora se irrita com Ra-

fael. Olívia pede para voltar 
para a tecelagem. Isadora 
briga com Arminda por ter 
contado sobre seu para-
deiro a Rafael. Joaquim se 
preocupa ao saber onde a 
ex-noiva está hospedada. 
Mariana beija Tavito. Giova-
na repreende Emília. Heloísa 
tenta conversar com Isadora. 
Leônidas se preocupa com 
Matias. Joaquim não con-
segue enfrentar Nelsinho. 
Davi se oferece para ir à 
cidade no lugar de Lorenzo, 
para pegar os fogos da festa 
na vila. Mariana chantageia 
Arminda para participar da 
festa de Reveillón no Cassi-
no. Davi vê Nelsinho com um 
traficante e teme por Isadora.

 Quinta 26/05
Davi não encontra Isa-

dora no quarto do hotel e 
se desespera. Arminda se 
enfurece com Mariana. Úr-
sula garante que casará com 
Eugênio. Davi alerta Arminda 
sobre o sumiço de Isadora. 
Úrsula provoca Violeta. Jo-
aquim e Davi tentam falar 
com Tavinho. Nelsinho beija 
Isadora. Tavito destrata Ma-
riana, e Arminda a consola. 
Violeta é hostil com Úrsula. 
Arminda descobre para onde 
Nelsinho levou Isadora e avi-
sa a Rafael e Joaquim. Nelsi-
nho dopa Isadora. Julinha e 
Margô se enfrentam. Inácio 
ajuda Arminda a prender Ta-
vito. Isadora sente-se mal, e 
Nelsinho a leva para o quarto 
no hotel. Davi e Joaquim vão 
atrás dos dois. 

Sexta 27/05
Davi e Joaquim impedem 

Nelsinho de fazer algum mal 
a Isadora. Margô e Julinha 
brigam em cima do palco. 
Joaquim estranha a ausência 
de Rafael ao chegar com o 
delegado no quarto de hotel. 
Isadora volta a trabalhar. Jo-
aquim questiona Rafael sobre 
seu sumiço. Isadora sente-se 
mal, e Davi fica preocupado. 
Úrsula é hostil com Olívia. 
Inácio bate com a cabeça 
ao ser derrubado por Tavito. 
Salvador vai à tecelagem para 
falar com Isadora. Inácio não 
se lembra de Arminda. Tenó-
rio abandona a batina e volta 
para Campos. Matias conta 
para Leônidas que é o pai da 
filha de Heloísa. Isadora des-
maia nos braços de Violeta. 
Salvador procura Rafael.

 Sábado 28/05
Davi se desespera na 

presença de Salvador. Leôni-
das fica intrigado com a his-
tória que Matias conta sobre 
Heloísa. Davi vai ao encontro 
de Isadora no hospital. Tenó-
rio e Olívia conversam com 
Benê e Fátima. Heloísa nega 
para Leônidas a história que 
Matias contou sobre eles. 
Úrsula pensa em sabotar o 
encontro de Eugênio com os 
americanos. Leônidas ques-
tiona Manuela sobre o pai da 
filha de Heloísa. Julinha tem 
uma ideia para melhorar sua 
imagem e acaba causando 
um mal entendido com Darcy 
Vargas. Davi cuida de Isado-
ra. Tenório e Olívia anunciam 
na vila que irão se casar. 
Iolanda espera Rafael para 
jantar. Isadora pede para 
Rafael passar a noite em seu 
quarto. Úrsula decide dar um 
golpe na tecelagem. 

Segunda – 23/05 

Guilherme garante a 
Flávia, Neném e Paula 
que ele será o escolhido 
pela Morte. Nedda obri-
ga Edson a trabalhar no 
Neném Coiffeur. Flávia 
discute com Guilherme e 
vai embora. Paula sofre 

com o desprezo da filha 
mais velha. Guilherme 
desmaia nos braços de 
Neném. Celina pede para 
Flávia não ir embora. 
Cora afirma a Tucão que 
está contra Roni. Gui-
lherme recebe os resul-
tados de seus exames. 
Flávia se recusa a reatar 
com Guilherme. Começa 
o jogo de estreia de Ne-
ném. Rose consegue um 
furo de reportagem. Ne-
ném faz um gol. Paula e 
Carmem fazem pole dan-
ce na Pulp Fiction. Paula 
pede a ajuda de Neném, 

no momento em que ele 
está comemorando com 
Rose.
 Terça 24/05
Neném vai à delegacia 
conversar com Nunes, 
Torres e Prado. Um re-
pórter grava Carmem e 
Paula discutindo na cela. 
Neném lamenta por não 
conseguir comemorar 
com Rose. Guilherme 
tenta falar com Flávia, 
que o dispensa. Marce-
lo e Joana tentam adotar 
um filho. Carmem e Pau-
la se desesperam ao ver 
a repercussão negativa 

de um vídeo sobre elas 
nas redes sociais. Roni 
destrata Cora. Passam-
-se 90 dias. Odaílson e 
Deusa se casam. Car-
mem e Paula descobrem 
que estão falidas. Nedda 
promove Edson a cabe-
leireiro. Paula tenta se 
acertar com Flávia. Ne-
ném e Guilherme cantam 
no karaokê. Flávia entra 
em trabalho de parto e 
fica presa com Paula na 
padaria Quem Quem.
 
Quarta 25/05
Guilherme e Neném che-

gam à padaria, mas não 
conseguem abrir a gra-
de. Flávia perdoa Paula, 
que tenta fazer o parto 
da neta. Roni se diverte 
com Tina e Tigrão, mas 
fica apreensivo ao per-
ceber uma movimenta-
ção estranha. Guilherme 
orienta Paula para ajudar 
Flávia. Tina se preocupa 
ao ver Roni cercado por 
motoqueiros. Nasce a fi-
lha de Guilherme e Flá-
via. Tucão ameaça Roni. 
Neném leva Paula até 
sua casa e se espanta ao 
vê-la com o vestido espe-

delegacia e fica assustada. 
Joaquim ameaça o dono da 
sorveteria. Julinha coloca 
Tavito para trabalhar com 
Mariana. Nelsinho empresta 
seu quarto de hotel para 
Isadora.

 Terça 24/05
Nelsinho se insinua para 

Isadora. Violeta pede para 
Rafael ajudar a encontrar 
sua filha. A dona da tecela-
gem reclama do envolvimen-
to de Eugênio com Úrsula. 
Davi pede para Arminda 
ajudá-lo a encontrar Isadora. 
Nelsinho provoca Rafael. 
Isadora conta para Arminda 
onde está hospedada. Heloí-
sa se encanta com os elogios 
de Leônidas. Tenório passa 
mal no Seminário. Davi pro-
cura Isadora. Eugênio decide 
hipotecar a casa para investir 
na tecelagem. Davi beija 
Isadora. 

acertar com o pai.
 
Quinta 26/05
Jove pede a Juma 

para morar na casa 
de José Leôncio como 
sua companheira. Filó 
fica chateada com as 
palavras de José Leôn-
cio sobre Tadeu. Irma 
confessa que teme sua 
aproximação com Trin-
dade. Guta demonstra 
interesse em saber so-
bre a outra família de 
Tenório. Túlio e José 
Lucas chegam à fa-
zenda para jogar truco 
com os peões. Jove 
fala a Juma que o Velho 
do Rio é seu avô. Ta-
deu diz a Filó que José 
Lucas deve ser filho 
de José Leôncio. José 
Leôncio convida José 
Lucas para ser peão 
de sua fazenda. Tibério 
fere Levi para defender 
Muda. Trindade aborda 
Levi ao vê-lo fugindo da 
fazenda.

cial de Rose. Marcelo e 
Joana conhecem Pedro. 
Rose e Neném brigam. 
Guilherme conta sobre 
a Morte para Tigrão. Ne-
ném convida Roni para 
almoçar na casa de Ne-
dda com a família.
 
Capítulo 160
Não será divulgado.
 
Capítulo 161
Não será divulgado.
 
Capítulo 162
Reprise do último capítulo.
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Maio Laranja: Guararema realiza ação de conscientização da Campanha 
de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
Prefeitura distribuiu folders informativos para munícipes, turistas e comerciantes, com informações valiosas sobre a campanha

A Prefeitura de Guararema, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento 
Social e Habitação, promo-
veu no dia 18/05, uma ação 
de conscientização em alu-
são à Campanha Maio La-
ranja de Combate ao Abu-
so e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes.
A Secretaria realizou a 
distribuição de folders in-
formativos para munícipes, 
turistas e comerciantes, com 
informações valiosas sobre 
a campanha, as maneiras de 
identificar alterações no com-
portamento das crianças e 
adolescentes e como proce-
der em caso de confirmação 
ou suspeita de abuso.  
A ação foi desempenhada 
nesta quarta-feira, dia 18 de 

maio, pois é nesta data em 
que é celebrado o Dia Nacio-
nal de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes.
Além disso, faixas com as 
cores e com informações 
sobre a campanha foram ins-
taladas em diversas regiões 
de Guararema, também com 
o objetivo de potencializar a 
informação sobre o tema. 
“Ações como a que fizemos 
hoje e que estamos desen-
volvendo ao longo do mês 
são fundamentais para que 
a gente, enquanto órgãos 
públicos, estabeleça um 
diálogo saudável e direto 
com a sociedade sobre esse 
tema tão importante”, expli-
ca o secretário municipal de 
Desenvolvimento Social e 

Habitação, Eduardo Moreira. 
“Estamos sempre de portas 
abertas para receber denún-
cias e atuar em cima delas 
para coibir qualquer prática 
desse tipo contra crianças, 
adolescentes e toda a comu-
nidade”, completa. 
O objetivo da campanha na-
cional é mobilizar a sociedade 
brasileira e convocá-la para 
o engajamento pelos direitos 
de crianças e adolescentes e 
na luta pelo fim da violência 
sexual. Em Guararema, as 
denúncias podem ser feitas 
ao Conselho Tutelar: 4695-
1918; à Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social 
e Habitação: 4693-2213; à 
Polícia Militar: 190; e ao Di-
que 100.

Guararema:  56 vagas de empregos profissionais são divulgadas pelo SAT
A Secretaria de Emprego 
e Desenvolvimento Eco-
nômico de Guararema, 
por meio do Serviço de 
Atendimento ao Traba-
lhador (SAT), atualizou a 
lista de vagas de trabalho 
na cidade. 
Nesta semana, o SAT 
está mediando 56 opor-
tunidades para diferentes 
perfis profissionais.
Dentre as vagas dispo-
níveis estão a eletricis-
ta, auxiliar de produção 
PCD, auxiliar administra-
tivo, vendedor interno, 
garçom, arquiteto, mon-
tador, assistente técnico, 
estágio em educação fí-
sica, dentre outras.
A relação completa das 
vagas está disponível 

no site da Prefeitura 
de Guararema, na aba 
“Serviço de Atendimento 
ao Trabalhador”, no link  
http://www.guararema.
sp.gov.br/581/secreta-
rias/emprego+e+desen-
volvimento+econmico/
servio+de+atendimen-
to+ao+trabalhador+sat/
vagas+disponveis/.
Há vagas para diferentes 
graus de escolaridade e 
tempo de experiência 
no mercado de traba-
lho, desde escolaridade 
indiferente, ensino fun-
damental e médio, até 
ensino superior comple-
to. A grande maioria das 
vagas é para atuação em 
Guararema e com início 
imediato.

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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1° FORMATURA DO PROGRAMA BOMBEIRO NA ESCOLA
Os alunos do 4º e 5º ano da 
Escola Municipal Dom Alberto 
Johnnes Steeger participaram, 
nesta sexta-feira (20) da 1º For-
matura do Programa Bombeiro 
na Escola.
A iniciativa é fruto de uma par-
ceria da Secretaria Municipal de 
Educação com o 17º Grupamen-
to de Bombeiros, que tem como 
objetivo orientar as crianças so-
bre a prevenção de incêndios e 
diversos ensinamentos voltados 
à cidadania.
Foi um dia muito especial que 
ficou ainda mais animado com 
a visita do Faísca, o mascote do 
Grupamento. Além disso, os pe-
quenos tiveram a oportunidade 
de conhecer de perto a viatura 
do Corpo de Bombeiros.
A Prefeitura agradece a parceria 
com a instituição, em especial 
ao Bombeiro Educador Edilson 
Barbosa dos Santos, os servido-
res envolvidos e os alunos que 
participaram do programa e se 
comprometeram em prezar por 
uma vida mais segura! 
Fonte:prefeitura de Guararema 

Fotos: PMG
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ANUNCIE NO JORNAL QUE DÁ RESULTADOS

GAZETA DE GUARAREMA
A informação ao alcance de todos 

Fones: 4693 4771 - 4693 5600 - cel: 97217 0673
Visite o site: www.gazetadeguararema.com.br


