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Guararema apresenta planejamento 
para a vacinação contra a Covid-19
A campanha de imunização começa dia 25 de janeiro com grupos prioritários definidos pelo Governo de São Paulo, incluindo trabalhadores de saúde

A Secretaria de Saúde de 
Guararema apresentou nesta 
terça-feira (12/01) o planeja-
mento da campanha de va-
cinação contra a Covid-19 no 
município. A Escola Profissio-

nalizante Prefeito Sebastião 
Alvino de Souza, localizada 
no bairro Nogueira, funcio-
nará como a Central de Va-
cinação Coronavírus. Amplo 
e adequado, o espaço será 

equipado pela Prefeitura para 
atender aos grupos prioritá-
rios com eficiência, seguran-
ça e agilidade.De acordo com 
o plano, a estrutura oferecerá 
atendimento drive-thru, en-

trada para pedestres e sala  
de espera externa. O serviço 
funcionará de segunda a sá-
bado, no horário das 8 às 20 
horas, e contará também com 
triagem de pessoas, espaço 

para cadastramento, estacio-
namento e sala de aplicação 
de vacina. O início da vacina-
ção está previsto para 25 de 
janeiro, cuja primeira dose 
será administrada em traba-

lhadores de saúde, indígenas 
e quilombolas, conforme o 
calendário do Plano Estadual 
de Imunização. 
Continua na página -03

Pa d r e  Va l d e n i l so n  t e r á  p rov i s ã o  
renovada e ficará em Guararema até 2027
Dom Pedro Luiz Stringhini, re-
novará neste domingo, dia 17, a 
provisão do Padre Valdenilson 
Pedro de Barros para Paróquia 
São Benedito, a celebração será 
as 19h na Igreja Matriz. A nova 
provisão terá validade até 17 de 
Janeiro de 2027. 
Natural de Poá, o Pároco reem-
possado tem 36 anos e se des-
tacou na sua vida de presbítero 
nas comunidades de Guararema. 
Chegou ao município no dia 15 
de Junho de 2012, e ainda como 
diácono auxiliou o padre Adal-
berto Soares nas atividades pa-
roquiais. No dia 5 de Janeiro foi 
ordenado padre pela imposição 
das mãos de Dom Pedro Luiz 
e designado Vigário Paroquial. 
No dia 16 de dezembro de 2014 
foi empossado pároco de Gua-
rarema.
À frente da Paróquia desde 2014 
trabalhou na reforma da Igreja 
Matriz e das comunidades. Reali-
zou grandes atividades pastorais 
que aproximaram os jovens e de-

mais fiéis para a fé católica e é conhecido por todos por causa do seu carisma. A missa de posse será 
transmitida ao vivo neste domingo, dia 17, pelas redes sociais da Paróquia, pela equipe da Pastoral da 
Comunicação (PASCOM). Confira a biografia do padre Valdenilson Pedro, na página - 03 Posse de pároco no dia 16 de dezembro de 2014
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Como todo início de ano, as 
ideias, planos e esperanças 
se renovam. Mas dessa vez 
tudo é diferente pela situação 
sanitária que vivemos há qua-
se um ano, a qual nos obriga 
diariamente a mudanças com-
portamentais, sociais, familia-
res, etc, muito duras. Talvez o 
aprendizado disso tudo, mais 
importante e marcante, seja 
a valorização da vida em sua 
plenitude. E não é uma frase 
tirada de algum artigo barato 
de auto ajuda. Pode ser muito 
abstrata essa ideia, mas sen-
do direto e objetivo valorizar 
a vida é apreciar cada instante 

como se fosse único. Aquela 
trilha de bicicleta com amigos, 
a sensação de se conectar 
com a natureza através do 
esporte, curtir o treino mais 
difícil e depois ainda falar que 
foi facinho, não maldizer a se-
gunda feira, pois se desejar 
que a sexta feira chegue mui-
to rápido, automaticamente a 
próxima segunda feira tam-
bém chegará e assim suces-
sivamente a vida passará tão 
rápido que não dará tempo 
de aproveitar ou perceber as 
particularidades de cada dia, 
sejam boas ou algumas não 
tão boas. Mas no final todas 

quanto a saúde emocional. 
Caminham juntas e nesses 
tempos, nada mais importante 
do que o equilíbrio entre elas. 
Um corpo esteticamente per-
feito pode estar camuflando 
involuntariamente guerras 
internas e angústias ou ain-
da a euforia exacerbada pode 
estar escondendo frustrações 
até com a própria condição 
física. Equilíbrio. Talvez essa 
seja a palavra chave para esse 
ano de 2021. Estar equilibrado 
para avaliar a possibilidade 
de aceitar novas experiências. 
Pedalar numa estrada diferen-

te. Numa bicicleta diferente. 
Aceitar que o outro goste de 
uma bicicleta diferente sem 
julgar ninguém. Estar equili-
brado para enxergar outro ca-
minho para o mesmo objetivo. 
Não acredito que depois disso 
tudo o mundo será melhor ou 
mais belo ou mais cordial, mas 
acredito que a grande maioria 
das pessoas valorizará cada 
dia e será menos ansiosa pela 
sexta feira no happy hour. Ali-
ás que vida medíocre é come-
çar a semana e já na segunda 
feira estar contando os minu-
tos para o final do expediente 

na sexta feira. Isso demonstra 
total falta de equilíbrio entre 
o trabalho e a remuneração, 
pois a satisfação profissional, 
mesmo com os percalços do 
dia a dia, abre a possibilidade 
direta de uma melhor remune-
ração. O equilíbrio entre fazer 
o que gosta e remuneração 
torna mais fácil encarar os 
desafios e problemas diários 
do próprio trabalho. Então, 
sem fingimento e com muita 
coragem, vamos encarar 2021 
de frente e botar para rodar. 

podem contribuir nos tor-
nando mais fortes, mais sen-
síveis, mais tolerantes, mais 
fraternos e menos chatos. A 
saúde física é tão importante 

Ficou na lembrança 
          Há 2 anos... 

O tempo passa: há dois anos, exatamente no dia 05 de Janeiro, Geraldo de Paula Carraça, muito querido 
pela comunidade, foi ordenado a diácono pela imposição das mãos de Dom Pedro Luiz Stringhini. Parabéns!

Polícia Federal abre concurso com 1.500 
vagas com salários de até R$ 23 mil

Nesta sexta-feira (15), a Polí-
cia Federal publicou o edital do 
concurso para preenchimento de 
1.500 postos. Ainda há expecta-
tiva de que mais 500 excedentes 
também sejam convocados. Os 
interessados poderão se ins-
crever entre 22 de janeiro e 09 
de fevereiro de 2021, pelo site 
www.cebraspe.org.br/concursos/
pf_21. E os salários chegam até 
R$ 23.692,74.
Entre os cargos oferecidos es-
tão Delegado de Polícia Federal, 
Agente, Escrivão e Papilosco-
pista. Para todos, há exigência 
de apresentação de diploma de 
conclusão de curso superior. 
No caso dos candidatos a De-
legado, o pré-requisito é que a 
graduação seja em Direito. Há 
reserva de vagas para negros e 
portadores de deficiência.
Leia também: PRF publica regras 
de concurso, mas edital ainda 
não foi divulgado
A primeira etapa do concurso é 
composta por provas objetivas e 
discursivas, de caráter elimina-

tório e classificatório, marcadas 
para 21 de março. Depois, em 
maio, há o exame de aptidão fí-
sica, além de avaliações médica 
e psicológica, que estão previs-
tas para o mês de junho. Para o 
cargo de Delegado, também há 
avaliação de títulos e prova oral; 
e para o de Escrivão, há prova 
prática de digitação.
Aqueles que passarem por todas 
essas etapas devem participar, 
em agosto, de um curso de for-
mação na Academia Nacional de 
Polícia, em Brasília, com duração 
de dez semanas. O provimento 
de cargos deve ocorrer até o fim 
do ano de 2021.
Segundo o edital, os aprovados 
na seleção vão ingressar na 
academia ainda em agosto de 
2021. A estimativa é que no fim 
do processo, a PF conte com “o 
maior efetivo de sua história”, po-
dendo ultrapassar a marca de 12 
mil policiais.  Provas da primeira 
fase do concurso estão marca-
das para 21 de março .
Fonte: O Globo

Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo
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vacinação contra a Covid-19
A campanha de imunização começa em Guararema no dia 25 de janeiro com grupos prioritários definidos pelo Governo de São Paulo, incluindo trabalhadores de saúde
... Continuação da 1ª página
O início da vacinação está 
previsto para 25 de janei-
ro, cuja primeira dose será 
administrada em trabalha-
dores de saúde, indígenas 
e quilombolas, conforme o 
calendário do Plano Esta-
dual de Imunização. 
 O planejamento da Pasta 
também prevê que a vaci-
nação de idosos em asilos 
será feita nos próprios lo-
cais de repouso, permitindo 
comodidade e segurança. 
Os pacientes acamados 
também serão imunizados 
em suas residências, con-
forme procedimentos que 
serão divulgados oportu-
namente e de acordo com 
o calendário do Governo 
do Estado de São Paulo, 
que prevê a aplicação da 
primeira e segunda doses 
em etapas e públicos-alvo 
diferentes. Até 22 de mar-
ço, serão vacinados ido-
sos com idade a partir de 
60 anos. A programação 
completa será divulgada 
nos próximos dias.
 A exposição do planeja-

mento foi realizada pela se-
cretária de Saúde, Adriana 
Martins, durante reunião de 
secretários no Paço Muni-
cipal. O evento contou com 
a presença do prefeito de 
Guararema, José Luiz Ero-
les Freire, o Zé. Segundo a 
secretária da Pasta, o mu-
nicípio vem se organizando 
desde dezembro de 2020 e 
já está preparado para re-
ceber as doses do Gover-
no do Estado de São Paulo, 
tanto no que diz respeito 
à estrutura física quanto a 
insumos.
 “Estamos bastante avan-
çados no planejamento mu-
nicipal. Agora precisamos 
aguardar o governo esta-
dual nos informar algumas 
questões fundamentais 
para a campanha, como o 
quantitativo de vacinas por 
grupo prioritário que será 
enviado para a nossa cida-
de. Precisamos também de 
informações sobre o siste-
ma de informatização que 
será usado, quais serão 
os trabalhadores de saú-
de aptos a receber a vaci-

na, se haverá necessidade 
da assinatura de termo de 
consentimento por parte de 
quem vai receber as doses, 
além de outros temas im-
portantes”, explica.
 Para o prefeito, a execução 
da campanha de vacinação 
contra a Covid-19 será um 
dos maiores desafios que 
a cidade já enfrentou. Será 
necessário, de acordo com 
ele, construir uma sinergia 
entre população e Prefei-
tura para respeitar os gru-
pos prioritários e seguir 
o Plano Estadual de Va-
cinação. “Estamos muito 
focados em aplicar o plano 
estadual para imunizar os 
grupos prioritários, confor-
me o calendário divulgado 
pelo governador. Já esta-
mos preparados com os 
insumos, como seringas e 
agulhas, estrutura, comuni-
cação visual na Central de 
Vacinação, tecnologia da 
informação, redes de frio 
com câmera de vacina etc.” 
afirma Zé.
 Estrutura para a vacinação
 Localizada na Rua Doutor 

Armindo, 567, no bairro 
Nogueira, a estrutura que 
será montada na Escola 
Profissionalizante Prefeito 
Sebastião Alvino de Souza 
contará com entrada drive-
-thru e acesso para pedes-

tres. A campanha ocorrerá 
na Central de Vacinação 
Coronavírus e será feita em 
asilos e casas de acama-
dos. Não haverá distribui-
ção de doses nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs). 

Informações referentes a 
datas de doses e procedi-
mentos cadastrais serão 
amplamente divulgados 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde.
 

Conf ira a biograf ia do car ismático Pe. Valdeni lson Pedro de Barros

Dom Pedro Luiz Stringhini, renovará neste domingo (17), a provisão
do Padre Valdenilson Pedro de Barros, que ficará em Guararema até 2027 

Filho de Pedro José Barros e 
Maria Romana de Barros, Padre 
Valdenilson Pedro nasceu no dia 
19 de julho de 1984 na cidade 
de Poá.  Estudou nas Escolas 
Bertha Correa , Sivia Gama e 
Margarida de Camilles (Poá). Em 
1990, sua família mudou-se para 
Itaquaquecetuba e começaram a 
participar da Comunidade Nos-
sa Sra do Monte Virgem, onde 
recebeu a Primeira Comunhão e 
o Sacramento da Crisma e par-
ticipava ativamente do Grupo 
de Jovens, Grupo de Oração e 
Pastoral da Liturgia. 
No dia 2 de fevereiro de 2004, 
após um ano de encontro voca-
cional, ingressou na Ca sa Pro-
pedêutica Nossa Senhora do 
Socorro, em Mogi das Cruzes. 
Em 2005, ingressou no semi-
nário maior Sagrado Coração 
de Jesus, em Mogi das Cruzes.  
Realizou estagio pastoral nas 
Paroquias de Cristo Rei (Mogi 
das Cruzes) Santa Isabel (San-
ta Isabel) Nossa Senhora dos 
Remédios (Salesopolis) e São 
Pedro Apostolo e São Benedito, 
ambas no distrito de Cesar de 
Souza, Mogi das Cruzes.
No dia 07 de janeiro de 2012, 
após ter concluído os estudos no 
seminário Maior, foi ordenado di-
ácono pela imposição das mãos 
de Dom Airton José dos Santos, 
e iniciou o seu ministério diaconal 
na Paroquia de Nossa Sra de 
Lurdes, em Poá, onde permane-
ceu por seis meses. No dia 21 
de junho de 2012, foi transferido 
para a Paróquia São Benedito, 
em Guararema, para auxiliar o 
padre Adalberto. No dia 05 de 
janeiro de 2013, foi ordenado 
padre pela imposição das mãos 
de Dom Pedro Luiz Stringhini e 
recebeu a provisão de Vigário 
paroquial para Guararema. E 

no dia 11 de março (2014), com 
a transferência do padre Adal-
berto, padre Valdenilson Pedro 
foi nomeado Administrador Pa-
roquial. No dia 16 de dezembro 
de (2014) foi empossado como 
pároco. No dia 15 de setembro 
de 2016 recebeu o Titulo de 
Cidadão Guararemense, proje-
to de lei do Vereador Eduardo 
Moreira.E no dia de hoje, por 
meio desta celebração solene, 
presidida pelo nosso Bispo Dom 
Pedro Luiz, terá a sua provisão 
renovada por mais seis anos.
confira algumas fotos que relataram 
a s  a t i v i d a d e s  d o  P a d r e 
Va lden i lson Pedro Profissão de fé na posse de Pároco em 2014 Visita aos enfermos

Batizado realizado na Igreja Matriz

Alguns dos casamentos realizados na Igreja Matriz EJC. Encontro de Jovens com Cristo
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   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

                            HORÓSCOPO PARA O  DIA  16/01/2021

ÁRIES - - Dia em que fará muitas relações, mas poucas amizades sinceras e leais. 
Por outro lado, e bom ir se precavendo, pois você entrará em uma fase desfavorável 
e difícil, mas será passageira. O seu magnetismo vai atrair pessoas do sexo oposto.

TOURO -Sua energia atual, aliada a sua persistência, poderá lhe proporcionar 
vantagens reais. Se você se interessa pela vida espiritual, dedique este dia para 
relaxar, fazer ioga, ler livros esotéricos e fazer tudo o que gerar vibração positiva.

GÊMEOS - Momento positivo que vai beneficiar muito você e de modo decisivo. 
Notícias agradáveis. Não dê crédito a rumores e boatos que possam surgir. Data 
positiva para fazer mudanças. Invista mais no seu potencial criativo que assim 
você sairá ganhando.

CÂNCER - Os assuntos bancários e financeiros ocupam um lugar importante 
e, por isso, enfrentará situações confusas ao ter que solucionar uma questão 
de grande importância. Com perseverança e otimismo tudo pode dar certo.

LEÃO -Expectativas bem sucedidas, desejos concluídos e exaltação profissional e 
social, estão previstos para você agora. Muito boa influência também aos assuntos 
pessoais e as artes de um modo geral. Tenha um pouco de paciência e seja eficiente 
para se vir livre logo dos problemas.
VIRGEM - Ocorrerão mudanças no trabalho, devido à necessidade de planejar 
melhor suas ações. Será bom que você se mantenha dentro do que foi planejado 
para que não haja enganos. Período benéfico para os estudos universitários, para 
a vida cultural e o contato com outros países.

LIBRA -Possibilidade de iniciar um novo romance. Ideias brilhantes continuarão 
beneficiando-o no trabalho. Procure apenas manter-se organizado. Se parar para 
pensar, você vai encontrar um jeito inteligente de sair de uma situação difícil sem 
prejudicar ninguém.

ESCORPIÃO - Aproveitando suas oportunidades para fazer novas amizades e ar-
quitetar novos planos para ganhar dinheiro, demonstrará ser prático. Tudo estará 
bem hoje. Esteja atento para uma novidade.

SAGITÁRIO - Você vai progredir no campo profissional e financeiro. O amor também 
está em excelente aspecto astral. Toda e qualquer chance de melhorar em sua 
carreira, seja artística, administrativa, cultural ou técnica deverá ser aproveitada.

CAPRICÓRNIO -Conte hoje com a proteção de pessoas da família. Boas 
influências para revelar planos para o futuro, fazer amigos, obter resultados 
positivos e práticos. Cuidado com discussões. Tente compreender as peque-
nas frustrações diárias.

PEIXES - Momento em que se encontrará mais ambicioso, empreendedor, 
hábil e confiante em si mesmo, o que deverá levá-lo a ter lucros nos negó-
cios. Muito sucesso profissional e social e muita prosperidade geral. Bom 
para o amor.

ÁRIES - Algumas dificuldades na vida social e familiar estão previstas. 
Cuide também da reputação e principalmente de seu dinheiro, pois está 
predisposto a gastar a esmo. Ótimo aos estudos, pesquisas e investigações.

TOURO - Dia em que terá sucesso, em negócios relacionados com cons-
truções. Algum aborrecimento passageiro poderá ser esperado, em seu 
lar. Cuidado com um romance clandestino. Seja mais seletivo. Procure 
dormir mais.

GÊMEOS -Mercúrio trará soluções para as questões financeiras e au-
mentará a segurança pessoal, depois de mudanças na sua maneira de 
ser. Confusão e sentimentos negativos nas relações de amizade e no 
amor. Tome cuidado.

CÂNCER - Tendência ao nervosismo e às ações mais violentas. Livre-se 
de suas preocupações tomando atitudes positivas para solucioná-las. 
Examine realmente todos os lados de uma situação, principalmente se 
esta implicar no seu relacionamento amoroso.

LEÃO -Mercúrio trará soluções para as questões financeiras e aumentará a 
segurança pessoal, depois de mudanças na sua maneira de ser. Confusão e 
sentimentos negativos nas relações de amizade e no amor. Tome cuidado.

VIRGEM - - Possibilidade de iniciar viagem longa e de manter contato com 
novos meios culturais e de conhecimento. Abertura dos horizontes mentais 
através de experiências práticas. Tendência a usar a agressividade de forma 
prejudicial.

                            HORÓSCOPO PARA O  DIA 17/01/2021 

LIBRA -Mercúrio trará soluções para as questões financeiras e aumentará a segu-
rança pessoal, depois de mudanças na sua maneira de ser. Confusão e sentimentos 
negativos nas relações de amizade e no amor. Tome cuidado

ESCORPIÃO - Período especialmente favorável para iniciar uma união, seja de 
cunho amoroso ou profissional. Certas facilidades permitirão um bom entrosa-
mento entre você e as pessoas de seu convívio. A pessoa amada pode se magoar 
com suas atitudes.

SAGITÁRIO -Os projetos de vida ligados a sua atividade profissional poderão ganhar 
um caráter prático. O esforço e a habilidade pessoal trarão excelentes resultados 
nesse âmbito. Mas haverá mudanças não controladas por você.

CAPRICÓRNIO - Amigos o ajudarão no campo profissional e aumentarão sua alegria 
de viver. Maior harmonia no trabalho. Procure se aceitar da maneira como você é. 
Assim, as pessoas se sentirão mais tranquilas e poderão ajudá-lo a resolver aqueles 
dias de crise e insegurança.

AQUÁRIO - - E’ bom que você busque uma compreensão mais profunda sobre o seu 
psiquismo e sobre a maneira como se relaciona com as pessoas. Compreendendo 
melhor a si mesmo, você poderá adquirir mais segurança emocional.

AQUÁRIO - Período benéfico para cuidar da vida cotidiana e de seus bens pessoais. 
Aumento da confiança em si mesmo, graças à solução de alguns conflitos interiores. 
Maior entendimento com as pessoas do seu convívio. Novas ideias e estudos elevados 
poderão entusiasmá-lo bastante.
APEIXES - Tendência ao nervosismo e às ações mais violentas. Livre-se de 
suas preocupações tomando atitudes positivas para solucioná-las. Examine 
realmente todos os lados de uma situação, principalmente se esta implicar 
no seu relacionamento amoroso.

Solução

@editorapetra/editorapetra

Há uma muralha
entre você e
a felicidade?
Pois Deus quer 
derrubá-la. 
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antigo

aparelho
de som

Tira de
madeira

usada em
móveis

"A justiça
divina (?), 
mas não fa-
lha" (dito) 

Alinne
Rosa,

cantora
baiana

Estado da
praia de
Genipabu

(sigla)
Ilha

italiana no
golfo de
Nápoles

Livro de
contos de 
Guimarães

Rosa

(?) livre: o 
estilo mais
rápido em
piscinas

olímpicas

Suntuosa casa de espe-
táculos de Manaus
Beijo com estalo

(bras.)

Fotocopiado (p. ext.)

Flexão
verbal
E, em
inglês

Pessoa
sovina
(pop.)

Orígenes
Lessa,
escritor

Recon-
quistar

Pedido ao
garçom

Estudei 
(o texto)

O quarto
elemento
da série

3/and — cpd — dna. 4/ripa. 5/capri — conta.
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Educação promove reuniões de pais sobre a volta 
d a s  a u l a s  p r e s e n c i a i s  e m  G u a r a r e m a
Os encontros ocorreram entre os dias 11 e 15 de janeiro, de forma a atender as famílias sem aglomeração
A Secretaria de Educação de 
Guararema encerrou nesta 
sexta-feira (15/01) as reuniões 
com os pais dos alunos ma-
triculados na rede municipal 
de ensino. O assunto foi a 
retomada das aulas presen-
ciais nas escolas da cidade. 
Com o objetivo de esclarecer 
dúvidas, os encontros ocorre-
ram ao longo da semana de 
forma planejada para atender 
as famílias sem causar aglo-
merações.
 
Segundo informações da 
Pasta, a pauta das reuniões 
contemplou a abordagem do 
plano de retomada das aulas 
presenciais. Durante os en-
contros, foram apresentados 
e entregues o “Guia de Orien-
tação aos Pais em Tempos de 
Covid-19”, o kit de máscaras 
faciais de tecido para uso dos 
alunos e a agenda escolar 
com o cronograma das aulas.
 
Na rede municipal de Gua-
rarema, as aulas presenciais 
retornarão de forma gradual, 
a partir da próxima segun-
da-feira (18/01), iniciando 
com alunos de frequência 
escolar obrigatória (Pré-Es-
cola e Ensino Fundamental), 
com presença de até 50% do 
número de matriculados por 
dia, divididos nos períodos da 
manhã e da tarde.  De acordo 
com a Secretaria de Educa-
ção, a decisão pelo retorno às 
aulas presenciais é facultativa 
aos pais.
 
“O ambiente escolar é con-
siderado seguro, desde que 
sejam seguidos os protoco-
los de saúde. No retorno às 
aulas serão garantidas as 
exigências constantes nos 
protocolos sanitários, como 
uso obrigatório de máscara, 
higienização das mãos, uso 
do álcool gel 70% e aferição 
de temperatura”, explica a se-
cretária de Educação, Clara 
Assumpcao Eroles Freire 
Nunes.

 Ainda de acordo com Clara, 
a escola garantirá o ensino 
remoto às crianças cujos pais 
não autorizarem o retorno 
presencial. Aos alunos que 
retornarem, além dos dias de 
participação presencial (dois 
ou três dias por semana), 
haverá atividades não pre-
senciais.
 
“Neste cenário, uma das no-
vidades para o ano letivo de 
2021 será a adoção da plata-
forma digital Google “G Suite 
para Educação”, espaço digi-
tal oficialmente adotado pela 
rede municipal de ensino para 
o desenvolvimento das aulas 
e atividades, além de outras 
estratégias”, explica.
 
Opinião dos pais
 
No fim de 2020, em pesqui-
sa conduzida pela Secretaria 
Municipal de Educação, 53% 
dos pais acenaram a favor do 
retorno das aulas presenciais. 
Esse cenário se repetiu du-
rante as reuniões desta se-
mana, em que eles se mostra-
ram favoráveis ao modelo de 
ensino híbrido, no qual serão 
intercalados os períodos de 
aulas presenciais com a con-
tinuidade do ensino remoto 
(em casa), visando manter as 
condições sanitárias para um 
retorno seguro.
 
É o caso de Luciana de Sou-
za, mãe da aluna Pietra Por-
fírio de Souza Faria. “Apoio e 
aprovo plenamente o retorno 
às aulas presenciais, pois é 
muito importante para as 
crianças estarem em sala de 
aula e reforçar o aprendizado. 
Nada substitui a presença dos 
professores”, afirma.
 
Bruna Raisa Cuani, mãe do 
aluno Rafael Cuani, relata 
que ficou mais confiante em 
relação ao retorno após ver 
o planejamento elaborado 
pela Secretaria de Educa-
ção. “Após ter conhecimento 

do plano de retorno formula-
do pela Prefeitura e exposto 
pela escola, acredito sim que 
já seja possível darmos conti-
nuidade às atividades no dia 
18, com segurança, seguin-
do os protocolos de higiene 
e prevenção à COVID-19”, 
destaca.
 
Já o seu Azeildo Palma, avô 
das alunas Laura Palma 
Cavalcante e Lavínia Palma 
Cavalcante, ainda não sabe 
se as netas voltarão para a 
escola. “Sou avô de duas 
alunas. Elas ficam comigo, 
pois os pais trabalham e não 
conseguem participar das 
reuniões. Sempre venho e 
participo. Elas estão no ensi-
no remoto, mas vou conversar 
com os pais delas, pois achei 
o ambiente seguro e tudo mui-
to bem esclarecido”, pontua.

Fotos: Vitoria Mikaelli
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Colunista Social

SILENE  OLIVEIRA
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Fazer aniversário não é f icar 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 aniversar iantes (pr imeira quinzena de janeiro), desejamos que o seu inter ior alcance a paz, que sua fé nunca se abale, que nunca 
perca a esperança .Que Deus continue abençoando imensamente sua vida, mostrando o melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns!

Mara Souza (04/01).

Bruno Alves (09/01) Kauê Campos (09/01)

Lucas Torralbo (01/01).

Professora Maria Helena Tavares (05/01), recebeu o 
gostoso abraço da neta Sophia.

Mayko Wender Alves Pereira (04/01).

Mara Castrezana (04/01)
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SILENE  OLIVEIRA
  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 

  Helena Dias (13/01).

Amauri Cardoso (12/01).

André Costa (11/01).

  Keli Moura (12/01).

Leandro de Leon (15/01).

 Gisele parabeniza sua mãe Maria Lúcia Rangel (14/01).

Carla Nascimento (14/01).



Guararema está com oportunidades 
para o Programa Jovem Aprendiz
Para se candidatar, o candidato precisa ter idade entre 18 e 21 anos, Ensino Médio cursando ou concluído e estar cadastrado no Balcão de Empregos
A Secretaria Municipal de Em-
prego e Desenvolvimento Eco-
nômico anunciou nesta quin-
ta-feira (14/01) que Guararema 
está com vagas abertas para 
o Programa Jovem Aprendiz. 
Para concorrer à oportunida-
de, o candidato precisa ter ida-
de entre 18 e 21 anos, Ensino 
Médio cursando ou concluído 
e estar cadastrado no Balcão 
de Empregos da cidade. Não 
é necessário ter experiência.
De acordo com a Pasta, o fun-
cionário, no exercício de suas 

atribuições, irá realizar as se-
guintes atividades: montagem 
de produtos eletrônicos, em-
balagens de produtos e inspe-
ção de peças acabadas. Além 
do salário, a empresa oferece 
cesta básica e vale transporte. 
O horário de trabalho é das 
7h30 às 13h30.
Interessados na vaga podem 
se candidatar por meio do Bal-
cão de Empregos. A inscrição 
pode ser feita pelos telefones 
4696-1717 e 4693-1432 ou dire-

tamente na unidade, que fica 
na Rua 19 de Setembro, 127, 
Centro de Guararema. O aten-
dimento ocorre de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 11h30 e 
das 13 às 16h30. Basta com-
parecer ao setor com os docu-
mentos pessoais ou entrar em 
contato via telefone. Em razão 
da pandemia, o ideal é que o 
contato seja feito por ligação. 
Quem ainda não tem cadas-
tro no Balcão de Empregos 
precisa fazer o procedimento 

por meio do link https://bit.ly/
cadastro-balcao-de-emprego 
para concorrer à vaga. Os can-
didatos sem acesso à internet 
podem fazer o cadastro pre-
sencialmente. É necessário 
levar RG, CPF, comprovante 
de residência recente (três 
meses), Carteira de Trabalho 
Física ou Digital e certificados 
de cursos.
O secretário de Emprego e 
Desenvolvimento Econô-
mico, Marlon Rodrigues do 
Nascimento, afirma que “o 

programa Jovem Aprendiz é 
muito importante para que 
o contratado possa ter seu 
primeiro contato com a em-
presa e adquirir experiência 
num mercado tão concorrido”. 
Para o prefeito José Luiz Ero-
les Freire, o Zé, “o programa 
é a oportunidade para que os 
jovens enriqueçam seus cur-
rículos e as empresas descu-
bram novos talentos”.
 Balcão de Empregos
 
O Balcão de Empregos rea-
liza um trabalho personali-

zado, em que cada pessoa é 
tratada de forma individual na 
elaboração de seu currículo, 
evidenciando suas qualidades 
profissionais.
 Além da recolocação no mer-
cado, o Balcão de Empregos 
tem como objetivo ajudar os 
candidatos a conquistarem 
uma vaga e construírem uma 
carreira sólida. Sua missão 
consiste em trabalhar para 
proporcionar ao cidadão gua-
raremense a oportunidade de 
encontrar um trabalho digno, 
fazendo a ponte entre a empre-
sa e os trabalhadores.

A emoção do Cinema está de volta 
com o filme “Mulher Maravilha 1984!”
O CINE GUARAREMA RETOMA SUAS ATIVIDADES NESTE SÁBADO.
O Cine Guararema retoma gra-
dualmente suas atividades a 
partir deste sábado, dia 16 de 
janeiro, com a exibição do gran-
de sucesso mundial “MULHER 
MARAVILHA 1984”.
Seguindo todas as orientações 
sanitárias de prevenção, como 
o limite de 40% de ocupação 
e distanciamento dos lugares, 
higienização de todos os espa-
ços, dispensers de álcool em 
gel, colaboradoras devidamente 
equipadas e treinadas, e todo o 
cuidado no preparo da deliciosa 
pipoca, a Centerplex se organi-
zou para que todos possam as-
sistir a grandes filmes com toda a 
segurança, conforto e bem-estar.
Nessa fase, além da redução 
da quantidade de lugares dis-
poníveis na sala (do total de 
264 lugares, estarão liberados 
apenas 105 poltronas), o Cine 
Guararema funcionará de quin-
ta a segunda-feira e com menor 
número de sessões para garantir 
a devida higienização e limpeza 
minuciosa em todas as áreas de 
contato.
O uso de máscara é obrigatório 
para todos os frequentadores.

Confira a programação semanal 
pelo site: www.centerplex.com.br
MULHER MARAVILHA 1984
AÇÃO - Dublado - 12 Anos - Du-
ração: 151min.
Sábado e domingo: 16h00 - 
20h15 
Segunda: 20h15
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    segunda, 18 de janeiro
K1 e Lica amparam MB. 
Malu se revolta contra o ví-
deo de Dogão e encomenda 
uma investigação sobre El-
len. Anderson incentiva Tina 
a visitar Mitsuko no hospital. 
Marta revela a Ellen que 
uma amiga ofereceu uma 
bolsa de estudos interna-
cional para a menina. Guto 
sugere que Benê cante sua 

música. Mitsuko precisa en-
contrar um doador. MB doa 
todo o dinheiro que herdou de 
seu pai. Todos elogiam o clipe 
dos Lagostins produzido por 
Anderson. Ellen se surpreen-
de com a falsa notícia divul-
gada sobre ela e Dóris. Keyla 
conversa com Aldo, que deixa 
a lanchonete de Roney. Os 
médicos descobrem que An-
derson é um doador compa-
tível com Mitsuko.
    terça, 19 de janeiro
Anderson faz sua doação, 
sem saber que é para Mit-
suko. Ellen tenta tirar a no-
tícia falsa da internet e aca-
ba falando com um antigo 
hacker. Nena confirma para 

Anderson e Tina que o filho 
é o doador de Mitsuko. An-
derson exige que sua doa-
ção continue anônima. Guto 
convida Cícero para assistir 
à apresentação musical de 
Benê. Edgar repreende Malu 
por plantar a falsa notícia so-
bre Ellen. Malu suborna K2 
para registrar a feira cultural 
do Cora Coralina. Mitsuko 
descobre que Anderson é 
seu doador.
    quarta, 20 de janeiro
Tato e Dogão admiram a 
instalação de Keyla e K1 
na feira do Cora. Fio elo-
gia o trabalho de Taís. K2 
registra imagens da feira, 
a pedido de Malu. Tato fica 

encantado com Keyla dan-
çando. MB se disfarça para 
assistir à apresentação de 
K1. Felipe ajuda Samantha 
a participar da instalação de 
Lica. O vídeo de Juca e Cla-
ra é um sucesso, e Luís se 
surpreende. Ellen agradece 
o apoio de Marta e Luís às 
suas aulas de programação 
digital. Cícero chega para a 
apresentação de Benê e Jo-
sefina se preocupa. Mesmo 
nervosa, Benê consegue 
cantar na frente do pai.
    quinta, 21 de janeiro
K2 faz imagens a pedido 
de Malu na feira cultural do 
Cora Coralina. K1 tira uma 
foto para K2 e, sem querer, 

enquanto revê as imagens, 
dá de cara com o beijo de Li-
mantha. Aldo volta! E dessa 
vez sóbrio, há mais de uma 
semana. O homem chega 
na lanchonete de Roney. 
Benê está no pátio do Cora 
indo à sala de Dóris quando 
vê mascarados pulando o 
muro da escola. Instintiva-
mente, a menina se escon-
de e de longe os vê jogando 
gasolina por todas as partes. 
Keyla, Lica, Tina e Ellen se 
desesperam com fogo.
    sexta, 22 de janeiro
Dóris e as meninas tentam 
ajudar Benê a escapar do 
incêndio. Benê se desespe-
ra ao ver a caverna do futuro 

pegando fogo. Dóris corre 
para chamar os bombeiros. 
Dóris entra em trabalho de 
parto. Benê pede ajuda para 
os policiais da ronda esco-
lar. Bóris se desespera ao 
saber que a esposa vai dar 
à luz. Edgar e Malu se cho-
cam ao saber que MB doou 
o dinheiro deixado pelo pai. 
Mitsuko pede desculpas a 
Anderson. Edgar arruma as 
coisas para deixar a sala da 
diretoria do Grupo. Lica dá 
uma lição no pai e o deixa 
arrasado. Bóris dá um soco 
em Edgar. Jota surpreende 
Ellen. Fio apresenta o último 
show das Garotas do Va-
gão. Fim.

Globo – 19h15
 segunda, 18 de janeiro
Larissa e Renan ajudam 

Murilo a se reconciliar com 
Carol. Tancinha deixa claro 
para Beto que ainda gosta 
de Apolo. Aparício planeja 
instalar Rebeca e as amigas 
em um pequeno apartamento. 
Aparício descobre que Agilson 
e Lucrécia apoiarão Fedora. 
Aparício decide seguir Agil-
son. Dinamite ameaça contar 
tudo o que sabe sobre Leo-
zinho se o marido de Fedora 
não lhe der dinheiro. Aparício 

e Ariovaldo descobrem onde 
Agilson vai todas as noites. 
Aparício diz a Agilson que, se 
ele apoiar Fedora, mostrará 
a todos o que faz em suas 
saídas noturnas.

terça, 19 de janeiro
Tamara fica encantada 

com a simpatia de Apolo. Agil-
son avisa a Lucrécia que eles 
voltaram a apoiar Aparício. 
André comenta com Adriana 
que o desempenho de Tamara 
na corrida está ruim. Carmela 
ameaça falar com Rodrigo, 
caso Henrique não a coloque 
em outra campanha. Apolo 
vence a corrida. Leonora e 
Carmela disputam a vaga de 
modelo, e Rodrigo decide fazer 
um teste com as duas. O ad-
vogado da Peripécia comunica 
a Rebeca e suas amigas que 
o proprietário lhes emprestará 

um apartamento. Camila e 
Giovanni desconfiam de Bruna 
e Enéas. Apolo se emociona 
com a presença de Francesca 
em sua comemoração pela 
vitória na corrida.

quarta, 20 de janeiro
Apolo constata que Tan-

cinha e Beto estão juntos. 
Aparício avisa a Lucrécia 
e Agilson que o apoio de 
Safira é importante para 
que o Grand Bazzar não vá 
à falência com Fedora na 
presidência. Safira chega à 
mansão. Rebeca e Penélope 
ficam decepcionadas com 
seu novo apartamento, en-
quanto Leonora comemora 
estar sendo reconhecida pela 
vizinhança. Carmela sente 
inveja do namoro de Shirlei 
com Felipe. Camila comenta 
com Giovanni que é melhor 

manter segredo para Bruna 
sobre o relacionamento dos 
dois. Tancinha afirma a Beto 
que devolverá o dinheiro que 
ele e Rodrigo deram para a 
abertura da cantina. Safira 
tenta seduzir Aparício.

quinta, 21 de janeiro
Bruna pergunta a Camila 

sobre seu interesse no caso 
da explosão. Shirlei se emo-
ciona com um jantar à luz de 
velas preparado por Felipe. 
Adônis confessa a Apolo que 
está apaixonado por Shirlei. 
Apolo recebe flores de Tamara. 
Bruna acredita na explicação 
de Camila, que consegue 
acesso ao arquivo de Giovanni. 
Shirlei confessa a Tancinha 
e Francesca que tem receio 
de perder Felipe. Francesca 
aprova a ideia de Beto para o 
nome da cantina.

sexta, 22 de janeiro
Fedora e Tancinha discu-

tem. Camila convence Gio-
vanni a manter segredo sobre 
o relacionamento deles até 
que ela consiga provar sua 
inocência. Lucrécia alerta Apa-
rício que Fedora está tentando 
convencer Safira a apoiá-la. 
Dinamite cobra dinheiro de Le-
ozinho, ameaçando a vida de 
Fedora. Nicolas diz a Carol que 
eles terão que pedir dinheiro 
para Apolo. Apolo participa de 
um ensaio fotográfico sensual 
com Tamara, para divulgar 
a corrida. Carmela convida 
Bruna para um jantar na casa 
de Francesca. Murilo flagra 
Carol imitando a voz de Afon-
so ao telefone. Bruna conta a 
Francesca que Giovanni está 
apaixonado por Camila.

sábado, 23 de janeiro

Globo – 21h15
sábado, 16 de janeiro
Irene rouba o carro de 

Eugênio. Zeca recebe uma 
mensagem de Ritinha e tem 
um pressentimento. Abel e 
Nazaré se preocupam com 
Zeca. Silvana afirma para 
Eurico que se internará em 
uma clínica de reabilitação, e 
os dois se beijam. Caio repara 
que Irene resgatou os brincos 
perdidos em sua casa e co-
menta com Leila. Bibi provoca 
Caio com uma declaração de 
amor a Rubinho. Aurora exige 
que Bibi leve Dedé de volta 
para sua casa. Caio e Eurico 
acompanham Silvana até a 
clínica. Eugênio se desespe-
ra ao não encontrar a chave 
reserva de seu carro, e Irene 

comemora. Dantas confronta 
Mira. Silvana furta o talão de 
cheques de Dantas. Ritinha 
conta para Joyce que viu 
Eugênio pegar um táxi para 
ir ao trabalho. Ivana anuncia 
que precisa conversar com a 
família. Irene devolve a chave 
do carro de Eugênio a Joyce.

segunda, 18 de janeiro
Joyce acredita que Eugê-

nio ainda está envolvido com 
Irene. Simone conta a Ivana 
que Joyce a convocou para 
a reunião familiar pedida pela 
prima. Na clínica de reabilita-
ção, Silvana não se reconhe-
ce como viciada em jogo. A 
polícia interroga Bibi sobre o 
paradeiro de Rubinho. Biga 
compartilha com Nonato suas 
suspeitas de que Silvana te-
nha furtado o talão de cheques 
de Dantas. Bibi flagra Caio e 
Jeiza conversando, e a policial 
desconfia da relação entre os 
dois. Jeiza revela a Zeca que o 
noivo está livre de acusações. 
Cibele descobre que Ivana 
está tomando testosterona. 
Irene se recusa a devolver o 
carro de Eugênio para Amaro. 
Edinalva insinua a Marilda que 

Abel é apaixonado por ela. 
Ivana faz um anúncio para a 
família.

terça, 19 de janeiro
Joyce se desespera com a 

revelação de Ivana e acredita 
que a filha está fora de si. Si-
mone tenta confortar a prima. 
Ruy desabafa com Ritinha 
sobre a irmã. Eurico confronta 
Dantas sobre o talão de che-
ques perdido. Silvana paga 
por um celular contrabande-
ado na clínica com o cheque 
de Dantas. Abel comenta 
com Nazaré que deseja um 
neto como Ruyzinho. Eugê-
nio teme perder a confiança 
de Ivana. Simone aconselha 
Joyce a conversar com Eva. 
Bibi desconfia de que Rubinho 
a esteja traindo. Eurico ironiza 
Ivana para Nonato. Garcia vê 
Irene na rua e a reconhece.

quarta, 20 de janeiro
Irene desparece e Garcia 

afirma a Caio que reconheceu 
a mulher que assassinou seu 
amigo. Elvira exige de Eurico 
um cartão de crédito em seu 
nome. Eugênio e Zu pedem 
que Ruy localize Ivana. Ru-
binho manda flores para se 

desculpar com Bibi, e Aurora 
se preocupa. Caio e Bibi pro-
vocam um ao outro. Garcia 
teme represálias contra ele 
e Elvira por parte de Irene. 
Ritinha insiste para que Zeca 
se aproxime de Ruyzinho. 
Ivana apresenta Tê a Eugê-
nio. Jeiza conversa com Alan 
sobre sua decisão de se casar 
com Zeca. Eurico descobre 
que uma retirada indevida da 
conta bancária da empresa 
foi feita em seu nome. Irene 
ameaça Caio com fotos de 
seu encontro com Bibi.

quinta, 21 de janeiro
Caio não se intimida com 

as ameaças de Irene e afir-
ma que resgatará o carro 
de Eugênio. Ivana explica a 
transgeneridade para Eugê-
nio e pede sua ajuda. Cibele 
acompanha Ruy na procura 
por Tê. Garcia conta para 
Elvira que viu Solange/Irene. 
Eurico e Dantas identificam 
um novo saque na conta da 
empresa. Silvana descobre 
que o talão de cheques que 
furtou de Dantas foi bloque-
ado. Jeiza flagra Zeca vendo 
as fotos de seu encontro com 

Ritinha e Ruyzinho e termina 
o noivado. Irene divulga na 
internet as fotos de Bibi no 
apartamento de Caio. Jeiza 
decide viajar sozinha e Zeca 
fica aflito. Três semanas se 
passam. Silvana foge da clí-
nica. Ivana surpreende Joyce 
com seu visual.

sexta, 22 de janeiro
Joyce foge de Ivana e vai 

ao encontro de Eugênio. Zu 
e Ritinha lidam com a nova 
aparência de Ivana. Joyce 
liga para Eva. Eurico e Dita 
celebram a volta de Silvana, 
e Simone compreende que 
a mãe fugiu da clínica. Zeca 
exige que Ritinha assuma 
para Jeiza que foi ela quem 
lhe enviou as fotos. Ruy não 
aceita a mudança de Ivana. 
Bibi planeja com Alessia o 
presente de aniversário de 
Rubinho. Rubinho flerta com 
Carine. Zeca vai atrás de Riti-
nha, mas Marilda o despista. 
Cândida tenta convencer 
Jeiza a dar uma chance para 
Zeca. Eva orienta Joyce e 
Eugênio. Simone encontra o 
talão de cheques da empresa 

com Silvana. Jeiza ignora 
Zeca. Zu desconfia de Ritinha. 
Rubinho planeja o resgate 
de Sabiá. Bibi presenteia 
Rubinho.

23 de janeiro
Rubinho se emociona 

com o presente de Bibi. Caio 
confidencia a Selma que a 
Polícia está pronta para 
invadir a comunidade domi-
nada por Rubinho. Selma 
questiona Caio sobre Bibi. 
Simone confronta Dita sobre 
acobertar as atitudes de 
Silvana. Ritinha despista 
as desconfianças de Zu. 
Ruy e Zeca se lembram da 
profecia do índio. Cibele 
briga com Ruy por causa de 
Ivana. Ruy revela a Dantas 
que Cibele fez um exame 
de DNA em Ruyzinho sem o 
seu consentimento. Rubinho 
se insinua para Carine e 
presenteia Bibi. Garcia pede 
a Aurora que não apresen-
te Rubinho a Elvira. Irene 
acredita que Garcia esteja 
instalado na casa de Aurora. 
Ritinha procura Jeiza. 

Resumos dos capítulos das novelas
 De 18/01 a 23/01/2021

Penélope mente para Beto 
sobre o apartamento em que 
mora com as amigas. Bruna 
coloca a família de Giovanni 
contra ele, dizendo a Frances-
ca que o filho se aliou a Aparí-
cio. Murilo pensa que Afonso 
está viajando e se prontifica a 
ajudar Carol. Bruna descobre 
que Giovanni contou para Ca-
mila que ela foi sua namorada 
e deduz que a moça mentiu 
para ela. Fedora sugere que 
Leozinho seduza Safira para 
conseguir seu apoio na candi-
datura à presidência do Grand 
Bazzar. Rebeca se irrita com 
o sucesso que Aparício faz 
com Penélope e Leonora. 
Dinalda encontra a carteira de 
Aparício e descobre que ele é 
o presidente do Grand Bazzar. 

Globo – 18h15  
 
segunda, 18 de janeiro
Castro repassa a orien-

tação de Dionísio para que 
Hélio possa depor na de-
legacia. Carol avisa a Lino 
que um canal de televisão 
inglês quer entrevistá-lo 
para um programa sobre os 
novos nomes da moda no 
Brasil. Hélio mente em seu 
depoimento e afirma ter sido 

o mandante do sequestro 
e da tentativa de homicídio 
contra Samuel. Cassiano 
desconfia da confissão de 
Hélio. Bibiana e Donato es-
tranham quando percebem a 
felicidade de Hélio, que faz 
planos para quando sair da 
prisão. Amaralina e Rodri-
go se entendem. Guiomar 
pergunta a Maria Adília se 
Candinho é filho de Dionísio.

terça, 19 de janeiro
Maria Adília mente para 

Guiomar, afirmando que não 
sabe quem é o pai de Can-
dinho. Veridiana repreende 
a filha. Samuel lembra a 
Lindaura seu amigo Manolo 
chegará a Vila dos Ventos. 
Alberto oferece vantagens 

para Silvestre, em troca do 
silêncio do mineiro. Juliano 
e Cassiano desconfiam de 
que Hélio esteja encobrindo 
a verdade sobre o sequestro 
de Samuel. Ester e Cas-
siano procuram Hélio para 
conversar.

quarta, 20 de janeiro
Cassiano e Ester tentam 

convencer Hélio a confessar 
que foi Dionísio quem man-
dou matar Samuel. Yvete 
avisa a Alberto que ouviu 
Cassiano dizer a Duque que 
a polícia não tem provas 
contra ele para intimá-lo 
a depor sobre a explosão 
da mina. Chega o dia da 
entrevista de Ester para a 
conseguir a guarda de Lau-

rinha. Os tenentes partem 
para o Rio de Janeiro com 
a missão de resgatar Dom 
Rafael. Hélio destrata Zulei-
ka quando ela sugere que os 
dois fujam. Silvestre aceita 
o cargo de supervisor dos 
mineiros, oferecido por Cas-
siano. quinta, 21 de janeiro

Os tenentes conseguem 
despistar os capangas de 
Gonzalo. Hélio conta a Cas-
tro que Cassiano desconfia 
do trato que fez com Dionísio 
e pede ao advogado que 
tome providências. Dionísio 
orienta Castro a dar dinhei-
ro para Hélio fugir do país. 
Zuleika escuta a conversa 
entre Castro e Dionísio e 
conta para Ester. Alberto vê 

Guiomar cantando no bar 
Flor do Caribe e surpreende 
a mãe ao convidá-la para 
dançar. Candinho descobre 
que é filho de Dionísio. Ma-
nolo afirma a Samuel que 
se lembra de Klaus Wagner.

sexta, 22 de janeiro
Manolo diz a Samuel 

que Klaus Wagner era um 
homem perigoso e sombrio. 
Candinho é impedido por 
Taís de falar com Dionísio. 
Dionísio expulsa Nicole de 
sua casa. Ester consegue 
reproduzir a foto de Dionísio 
quando jovem e mostra para 
Manolo. Manolo afirma que 
Klaus Wagner e Dionísio são 
a mesma pessoa.

sábado, 23 de janeiro

Ester se propõe a en-
contrar uma prova concreta 
de que Dionísio é Klaus 
Wagner. Isabel avisa a Dom 
Rafael que Gonzalo foi 
morto. Quirino e William dão 
abrigo a Nicole. Ester e Cris-
tal se entendem. A mando 
de Dionísio, Castro entrega 
o dinheiro para Hélio e o 
informa que precisa sair do 
país sem ser visto. Candi-
nho descobre que Dionísio 
sempre soube que era seu 
pai. Cassiano resolve criar 
uma armadilha para Hélio. 
Amaralina consegue pegar 
o documento de Hélio para 
Duque. Dom Rafael procura 
Cassiano.
Produção : TV Globo



Rua 23 de Maio, 07 - Centro - encomenda  pelo número (11) 95049-4952

VEJA ALGUNS DOS PRATOS PRINCIPAIS

GALETO NA BRASA - R$ 37,00-  1 kg
PEITO DE FRANGO COM PARMESÃO - R$ 42,00- 500g
GALETO FRITO AO ALHO E ÓLEO  - R$ 28,90 - 600g
COSTELINHA DE PORCO  - R$ 58,90-  800g
BIFE ANCHO - R$ 46,00 - 250g
ARROZ À GREGA - R$ 15,80 - 400g
ARROZ BRANCO - R$ 11,90
ARROZ COM BRÓCOLIS- R$ 15,50
FAROFA ESPECIAL - R$ 11,50 - 300g
FEIJÃO TROPEIRO- R$ 9,80 - 300g
MAIONESE - R$ 17,00 - 500g
MOLHO DE CEBOLA - R$ 10,00
PÃO DE ALHO - R$ 12,00- (2 unid.)

Rua 23 de Maio, 398 - Guararema - 11 2626.0606 / 11 99910. 7781

Fundo Social de Guararema realiza doação 
de roupas e sapatos até o f im do mês
As doações arrecadadas junto aos moradores são para todos os públicos e estarão disponíveis na sede do Fundo Social até o dia 29 de janeiro

O Fundo Social de Solidariedade 
de Guararema iniciou nesta sex-
ta-feira (15/01) uma campanha 
de doação de roupas, sapatos e 
brinquedos destinada aos mora-
dores da cidade. As peças são 
para diferentes estações do ano 
e há opções para o público infan-
til, adulto, masculino e feminino.
“Temos muitas peças que fica-
ram de outras campanhas e que 
podem ser doadas para quem 
precisa. É o momento certo para 
realizar as doações e oferecer 
mais conforto à população nesse 
momento tão difícil que vivemos”, 
explicou a presidente do Fundo 
Social e primeira-dama de Gua-
rarema, Carmen Rosana.
As doações estarão disponíveis 
até 29 de janeiro e serão feitas 

conforme os protocolos sanitá-
rios para evitar a transmissão 
do coronavírus. Interessados 
podem ir até a sede do Fundo 
Social de Solidariedade (loca-
lizada na Rua Dona Laurinda, 
193, no Centro) e escolher as 
peças. O expediente é de se-
gunda a sexta-feira, no período 
da manhã, das 9 às 11 horas, e 
na parte tarde, das 13h30 às 16 
horas. O telefone para obter ou-
tras informações é o 4693-1286.
Na manhã desta sexta-feira (15), 
o Fundo Social realizou a distri-
buição das cestas de alimentos 
e kits de higiene para 35 famílias 
do município que vivem em situ-
ação de vulnerabilidade social e 
são acompanhadas pela Assis-
tência Social da cidade.

Fotos: Vitoria Mikaelli

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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Atualização: Guararema permanece 
na fase amarela do Plano São Paulo
As regras que estavam vigentes até então, continuam valendo na cidade para todos os setores em funcionamento
Em coletiva de imprensa reali-
zada nesta sexta-feira (15/01), 
o Governo do Estado atualizou 
o Plano São Paulo e mante-
ve Guararema e os demais 
municípios da região do Alto 
Tietê na fase amarela. Dessa 
forma, as regras que estavam 
vigentes até então continuam 
valendo na cidade.
 
Segundo o plano estadual de 
retomada gradual da econo-
mia, comércios, academias, 
salões de beleza, barbearias, 
setor de serviços, bares, res-
taurantes e demais atividades 
têm permissão para funcionar 
por, no máximo, dez horas por 
dia, com atendimento presen-
cial restrito até as 22 horas, 
capacidade limitada a 40% de 
ocupação e seguindo os pro-
tocolos sanitários específicos 
de cada setor.
 
No caso dos bares, o atendi-
mento presencial deverá ser 
encerrado até as 20 horas. Já 
as atividades não essenciais 
que geram aglomeração, como 
festas, baladas e shows, con-
tinuam proibidas. O objetivo 
das medidas é conter o avanço 
da pandemia nos municípios 

paulistas, reduzindo a quan-
tidade de infecções, interna-
ções e óbitos em decorrência 
da Covid-19.
 
O prefeito de Guararema, José 
Luiz Eroles Freire, o Zé, desta-
ca que neste momento todos 
precisam ser protagonistas no 
cuidado contra o corona-ví-
rus. “Faço um apelo a todos os 
guararemenses: empresários, 
lojistas e moradores em geral. 
Peço que usem máscaras e 
mantenham o distanciamen-
to. Nosso inimigo é invisível e 
real e devemos nos proteger. 
Mesmo nos mantendo na fase 
amarela, vamos continuar a ter 
uma economia ativa, mas com 
cuidados e responsabilidade”, 
afirma Zé.
 
De acordo com o último epi-
demiológico divulgado pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
nesta sexta-feira (15/01), Gua-
rarema contabiliza 1.183 casos 
positivos de coronavírus des-
de o início da pandemia, entre 
os quais há 1.099 moradores 
recuperados, cinco interna-
dos, 37 em tratamento domici-
liar e 42 que, infelizmente, não 
resistiram e vieram a óbito.
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