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Rede Municipal de Ensino de Guararema introduz estratégia de contação de 
histórias para auxiliar no processo de leitura e aprendizado das crianças
Durante o período das aulas remotas, por meio das histór ias, as cr ianças liberam o processo cr iativo e reinventam o que ouviram, sendo estimuladas a pensar

Educadores da Rede Municipal 
de Ensino de Guararema têm 
utilizado um artifício antigo e 
que tem contribuído bastante 
no processo de aprendizagem: 
a arte de contar histórias. A es-
tratégia tem despertado não só 
o interesse pela leitura, como 
também tem contribuído para o 
desenvolvimento e aprendizado 
das crianças em tempos de aulas 
não presenciais.
 
Durante a pandemia da Covid-19, 
por meio das histórias, as crian-
ças liberam o processo criativo e 
reinventam o que ouviram, sen-
do estimuladas a pensar. Muitos 
professores de Educação Infantil 

do Município de Guararema têm 
se mostrado verdadeiros conta-
dores de histórias, gravando e 
editando vídeos, interagindo ao 
vivo na plataforma online Goo-
gle Meet para ajudar crianças a 
continuar aprendendo em casa.
 
“Levar a escola até os lares de 
uma maneira divertida tem sido 
meu principal objetivo, fazendo 
com que as crianças não percam 
esses momentos de magia que 
a Educação Infantil proporcio-
na, mesmo não estando dentro 
das paredes da escola”, disse a 
professora da turma do Maternal, 
Ellen Fioravante.
 Ainda de acordo com a Pas-

ta, as histórias contadas pelos 
professores têm encantado as 
crianças pequenas, por isso, 
mesmo em tempos de ensino 
remoto, os educadores continu-
am incluindo em suas propostas 
a tão famosa “hora da história”, 
utilizando criatividade e variados 
recursos tecnológicos para dina-
mizar esse momento, aproximar-
-se afetivamente e atrair maior 
atenção dos pequenos para a 
literatura infantil.
 
“Reconhecer e ouvir a voz dos 
professores gera uma sensação 
de segurança e aproxima a crian-
ça do ambiente escolar. Assim, 
é possível manter vivo o desejo 

de ver e ouvir histórias. As ativi-
dades de contação de histórias 
estão sendo muito significativas, 
crianças pequenas precisam ter 
contato visual, por isso os mate-
riais lúdicos permitem uma aula 
dinâmica e atrativa. Os alunos 
demostram encanto e muito 
interesse” pontua a professora 
Jéssica Meniquetti.
 
A professora Fabiana de Souza 
Cabral lembrou também que o 
bom uso das ferramentas digitais 
pode ser um aliado no proces-
so de desenvolvimento dessas 
crianças.
 
“Aproveito nossos encontros no 
Google Meet para contar his-
tórias usando vários recursos, 
como fantoches, dedoches, ade-
reços, entre outros, para chamar 
a atenção das crianças bem pe-
quenas. Também elaboro, faço 
gravações de outras histórias, 
durante os intervalos disponíveis 
das aulas remotas; esse momen-
to é mágico e importante para 
os alunos”.
 
Professores, como a Fabiana e 
muitos outros, reservam dentro 
da sua rotina de trabalho um es-
paço para explorar formas efica-
zes de ensinar e levar narrativas 
e histórias para os pequenos, 
garantindo uma diversidade de 

gêneros literários, esbanjando 
criatividade, ludicidade, uma boa 
dose de interpretação e alegria 
no fazer.
 Ainda com relação à contação 
de histórias, a Secretaria Muni-
cipal de Educação está firmando 
uma parceria com a Rádio Mega 
FM Guararema para que as his-

tórias cheguem de forma ainda 
mais clara e para um número 
maior de crianças. “Em breve 
teremos mais informações sobre 
essa parceria. O rádio é muito 
popular e nos ajudará a chegar 
a mais alunos”, finaliza a profes-
sora e assessora da Secretaria, 
Michele Gonçalves Fonseca.
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      O RETORNO DO RETORNO

 Retornar ao trei-
namento físico, ao 
exercício físico re-
presenta muito mais 
que entrar em forma. 
Acredito que simbo-
liza a retomada aos 
poucos da rotina de 
vida “normal”, de ter 
o comando sobre to-
das as ações diárias 
e poder organizá-las 
como bem entender. 
E temos vivido várias 
incertezas nos últimos 
meses. O exercício fí-
sico como não poderia 
deixar de ser, é dire-
tamente afetado por 
essas idas e vindas, e 
consequentemente a 
capacidade física e a 
saúde. São necessá-
rios atenção e cuidado 
ao retomar os exercí-
cios físicos, para jus-
tamente, ser saudável 
e duradouro. O ímpeto 
de ir com muita sede 
ao pote pode trazer 
prejuízos ao invés de 
benefícios. Sair do se-
dentarismo não é fácil, 
mas ser obrigado a fi-
car afastado de todo 
exercício por lesão 
causada por erro de 
planejamento é bem 
desagradável. O ideal 
é procurar um profis-
sional de Educação 
Física para elaborar 
um programa esca-
lonado de treinamen-
to que irá evoluir em 
performance à medida 

que as etapas sejam 
cumpridas. É um mé-
todo seguro e eficien-
te de voltar a treinar e 
ver o resultado acon-
tecer. Por outro lado, 
ninguém é obrigado 
a nada. É importante 
fazer o exercício que 
lhe faça feliz, na fre-
quência que for mais 
conveniente indepen-
dente do ideal preco-
nizado. Por falar em 
ideal, com o objetivo 
de aumentar a per-
formance física ou o 
condicionamento físi-
co geral, três a qua-
tro sessões de treino 
aeróbico por semana 

com duração pro-
gressiva é o mínimo 
necessário. Para ma-
nutenção da saúde, a 
OMS orienta que se-
jam 150 minutos por 
semana divididos em 
5 dias, com intensida-
de leve a moderada. 
Qual exercício? O que 
for melhor para você: 
caminhar, correr, na-
dar, pedalar, lutar, es-
calar... são escolhas 
particulares. Aten-
ção ao retomar os 
treinos pois a perda 
de condicionamento 
físico é uma realida-
de quando há uma 

interrupção por mais 
de uma semana. Um 
exemplo: realizando 
treinamentos aeróbi-
cos regulares por oito 
semanas há, entre ou-
tras adaptações fisio-
lógicas, aumento das 
mitocôndrias, que são 
organelas dentro das 
células que liberam 
energia para os mús-
culos. Ao ficar sem 
treinar por uma sema-

na, há uma perda de 
50% das mitocôndrias 
que havia conseguido 
em oito semanas de 
treinamento. Ou seja, 
não tem como parar 
e querer voltar no 
mesmo ritmo e inten-
sidade anterior, sem 
um planejamento. E 
isso falando apenas 
da parte aeróbica. Há 
ainda outras adapta-
ções fisiológicas cau-

sadas pelo exercício 
físico que precisam 
ser respeitadas no 
retorno como a força 
muscular, capacidade 
cardíaca e respirató-
ria, capacidade vascu-
lar (há um incremento 
dos vasos sanguíneos 
também com o treina-
mento), articulações, 
etc. Portanto, voltar 
a treinar é preciso, é 
necessário, é essen-
cial para a saúde. Mas 
com cautela e bem 
orientado!

José Marcos Educador 
Físico 

CNA GUARAREMA

Rua Vinte e Três de
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Guararema oferece uso de oxímetro para 
pacientes em reabilitação domiciliar pós-Covid-19
Aparelho faz medição de saturação do oxigênio no sangue dos pacientes em recuperação do coronavírus. Se-
cretaria de Saúde de Guararema oferece treinamento para pacientes e familiares sobre o uso do equipamento
A Secretaria Municipal 
da Saúde de Guararema, 
fortalecendo o acompa-
nhamento dos pacientes 
que necessitam de inter-
nação para tratamento 
da Covid-19, no momento 
da alta hospitalar, dispo-
nibiliza, caso necessário, 
o aparelho de oxímetro. 
Esse equipamento  é pe-
queno, com formado de 
um “clipe” que se acopla 
facilmente nos dedos da 

mão, de forma não inva-
siva, e mede o nível e sa-
turação de oxigênio no 
sangue de forma rápida 
e confiável. A entrega 
do oxímetro é realiza-
da no momento da alta 
pela equipe técnica de 
enfermagem e fisiotera-
pia, orientando o uso, os 
sinais de alerta e o que 
fazer para que, de manei-
ra precoce, haja interven-
ção terapêutica, se  fo r 

necessár io.
 “A disponibilização do 
oxímetro para uso do-
miciliar para esse grupo 
de pacientes vem con-
tribuir para continuidade 
do monitoramento dos 
parâmetros de saturação 
de oxigênio no sangue 
e oferta a assistência 
necessária no momento 
certo”, explica a secreta-
ria municipal de Saúde, 
Adriana Martins.

 Ainda no processo de 
tratamento da Covid-19, 
os pacientes de Guara-
rema, após a alta hos-
pitalar, recebem a visita 
domiciliar do profissional 
fisioterapeuta responsá-
vel por uma avaliação da 
necessidade de fisiote-
rapia respiratória, contri-
buindo para o monitora-
mento adequado desse 
paciente.

Programa Acolher é lançado para atendimento psicológico e 
religioso de pacientes com Covid-19 atendidos em Guararema
Além dos pacientes, o acolhimento também ampara seus familiares, com o atendimento do líder religioso de sua preferência
A Prefeitura de Guarare-
ma lançou o Programa 
Acolher, um comitê de 
acolhimento ecumênico 
viabilizado pela Secretaria 
Municipal de Saúde inte-
grado por diferentes líderes 
religiosos com o objetivo 
de oferecer amparo psico-
lógico e apoio religioso aos 
pacientes com Covid-19, 
atendidos na Santa Casa 
de Guararema.
 Além dos pacientes, 
o acolhimento também 
abrange os familiares, 
com o atendimento do 
líder religioso escolhido.
 “Com a criação do co-
mitê de acolhimento a 
gente busca amparar o 
lado espiritual dos pacien-
tes que, muitas vezes, 
pode ser determinante 
para sua recuperação. A 
gente continua com todo 
atendimento à saúde dos 
pacientes com Covid-19 
e, agora com o Programa 
Acolher, intensificamos o 
amparo psicológico des-
sas pessoas, que estão 

fragilizadas por conta das 
incertezas causadas pela 
doença”, explica o prefeito 
de Guararema, Zé.
 Quando o paciente che-
ga à Santa Casa para ser 
internado, um psicólogo 
da Secretaria Municipal 
de Saúde é acionado 
para fazer a primeira 
abordagem, buscando 
informações pessoais 
sobre a pessoa. Após 
esta abordagem técnica, 
o profissional da Saúde 
apresenta ao paciente o 
comitê de acolhimento, 
deixando à disposição o 
apoio do líder religioso de 
acordo com sua crença.
 A partir da aceitação, a 
equipe da Saúde de Gua-
rarema faz uma ponte 
entre paciente e o líder 
religioso via telefone ou 
chamada de vídeo.
 “Os pacientes que já ti-
veram acesso ao Progra-
ma Acolher relatam para 
nós que esse acolhimen-
to está sendo importan-
te para o ânimo deles. 

A gente tem ciência da 
relevância de prestar 
apoio psicológico e reli-
gioso para os pacientes 
neste momento em que 
uma palavra, um amparo, 

auxilia no enfrentamento 
da Covid-19”, completa a 
secretária municipal de 
Saúde, Adriana Martins.
 A abordagem dos líde-
res religiosos depende 

da característica e da 
situação do paciente e 
seus familiares. A frequ-
ência de contato varia de 
acordo com a aceitação 
do paciente, seus fami-

liares e a disponibilidade 
do líder religioso. A Se-
cretaria de Saúde dispo-
nibiliza líderes católicos, 
evangélicos, espíritas e 
umbandistas.
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   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES -Momento muito bom para por em prática as novas ideias profissionais e para 
realizar negócios entabulados anteriormente. Suas qualidades mentais serão ótimas 
e as condições de progresso material deverão surgir.

TOURO -Bom aspecto astral para transportes e novos empreendimentos 
imobiliários. Contudo, a falta de constância poderá prejudicar seus objeti-
vos financeiros e profissionais. Favorável ao romance. Notícias agradáveis.

GÊMEOS -Com otimismo e entusiasmo conseguirá resultados surpreen-
dentes. Boas chances se evidenciarão no trabalho favorecendo os planos 
que tem em mente. Confie nos seus familiares, pois eles só lhe darão con-
tentamento. Período positivo.
CÂNCER -Seu forte magnetismo pessoal deverá atrair a simpatia alheia, 
o que lhe trará muitos benefícios. Novas e duradouras amizades também 
estão previstas. Êxito em trabalhos manuais e viagens.

LEÃO - Período propício para tratar de assuntos importantes com autorida-
des civis e militares. Não entre em conflito com filhos ou pais e pessoas que 
dizem ser amigas. Excesso de exigência para com as pessoas demasiada-
mente sensíveis.

VIRGEM -Fase em que enfrentará algumas dificuldades impostas por familiares 
e vizinhos. Não se preocupe, pois com autoconfiança e inteligência sairá vence-
dor. Ocorrências dispersivas poderão desviar sua atenção dos compromissos.

LIBRA - Fase em que deverá tomar cuidado em assumir compromissos. 
Verifique antes suas condições. A saúde, nesta fase, necessita de maior 
atenção, bem como o campo profissional e social. Não é um momento fa-
vorável para tratar de assuntos familiares. 

ESCORPIÃO - Não é um momento propício aos negócios arriscados. Mas 
por outro lado, o fluxo deverá elevar sua inteligência e seu estado de saúde 
e propiciar- lhe ótimas chances, no terreno profissional e amoroso. Ótimo 
prenúncio para o amor e família.

SAGITÁRIO - Momento em que terá sucesso em tudo que está relacionado 
com o ensino e a educação de crianças, jovens e mesmo pessoas adultas. 
Forte tendência à especulação e muito sucesso nos negócios. Pessoas 
expansivas poderão trazer alegria para você.

CAPRICÓRNIO - A elevação de sua inteligência, será evidente nesta fase 
em que o planeta Júpiter está ajudando- o. Todavia, deverá evitar atritos e 
discussões e tudo que possa prejudicá- lo, física e mentalmente. Cuidado 
com a perda de reputação.

PEIXES -  Problemas envolvendo finanças. Seja cauteloso em especial. Evite 
decisões importantes. Sensualismo exagerado. Cuidado com o nervosismo. 
Você estará exposto a sofrer um rápido declínio da resistência física. Tudo 
mudará para melhor se você conseguir ser mais racional.

AQUÁRIO - Boa influência para tratar de negócios e assuntos pendentes, para 
melhorar sua capacidade profissional e para iniciar tratamento de saúde. A 
vida amorosa necessita de paz e o lar também. A disposição mental será boa.

                                       PARA O DIA  19 DE ABRIL DE 2021
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DAR
SAGITARIO

SABOROSAQUEM
RECRURA

CENTOPEIAN
CAASIMPLES
RUDOCEANO
GAVEALJS

PALAVREADO
EDAIMGOAT

GEMINADOSU
NTIRAEDER

CEREALNEWI
GOLLADRAS
IIDADERT

MACARRONADA

Formação
como

Abrolhos
(Geol.)

"(?) avisa,
amigo é"

(dito)

Animal
conhecido

como
lacraia

Linfócito
da

imunidade
celular

Extensão
de sites

russos na
internet

Posição 
de Falcão
no futsal

Sente
náuseas

Letra
puxada no
sotaque
caipira

Dificulda-
de para a
pessoa

anoréxica

Medida de
venda do
uísque, 

em bares
Visitante
esperado
durante o
Carnaval

Sigla da 
Esquadri-

lha da
Fumaça

País-
berço da

civilização
etrusca

Vampiro
de "Cre-
púsculo"

(Cin.)

Nome
usual para
designar
orfanatos 

Ernesto
Nazaré,
pianista

brasileiro

Terceira
(?): novo 

nome para
"velhice" 

Retuíte
(abrev.) 

Música de
Djavan

Arquitetar
(fig.)

Bode, em
inglês

Amaldi-
çoado

(?) Jofre,
pugilista
Paraíso

(fig.)

Prato típi-
co de do-

mingo (BR)

Os imóveis
ligados

pela mes-
ma parede

Goiás
(sigla)

Nome comum a vá-
rios estádios usados
na Copa

2014 

Causa comum de da-
nos a aparelhos do-

mésticos
(Eletr.)

Gostosa

Signo
zodiacal 

simboliza-
do pelo

centauro

Erva, 
em tupi-
guarani 

Tântalo (símbolo) 

Mídias de reprodução
musical cultuadas 
por colecionadores

Devorar
aos

poucos

Os cães
que não
atacam

nem
mordem

Singelo
(?)-passa,
fruta do

panetone

Item da
bagagem
Episódio
de HQ

Plataforma
a certa

altura dos
mastros

Discurso
excessivo 
geralmente
sem nexo

Aveia,
trigo ou
centeio
Bola na

rede (fut.)

Larápias
Daniel
Rocha,

ator
3/caá. 4/eder — goat. 6/edward. 9/centopeia. 13/discos de vinil.

Escritório Síntese 
Contabilidade 

Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, 

Dep. pessoal, Imposto de Renda, diversos serviços de Es-

critório, e conta com uma equipe excelente de profission-

ais 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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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

Vacinação de profissionais da Educação tem início em Guararema
No primeiro dia de imunização, 157 trabalhadores das escolas do município já receberam a dose da vacina.
Nesta segunda-feira (13/04), 
Guararema deu início à vaci-
nação contra a Covid-19 dos 
profissionais da Educação. No 
primeiro dia de imunização, 
157 trabalhadores das esco-
las do município já receberam 
a dose da vacina.
O cadastro municipal está 
disponível desde sexta-fei-
ra (09/04). Para dar início à 
campanha de vacinação dos 
profissionais da Educação, 
Guararema recebeu, na quin-
ta-feira (08/04) um novo lote de 
vacinas, com 330 imunizantes 
da Coronavac.
“A gente espera que as doses 
encaminhadas nesse primeiro 
lote sejam aplicadas o quanto 
antes. Além disso, queremos 
mais doses dedicadas aos pro-
fissionais da Educação, para 
imunizar toda a categoria”, ex-
plica a secretária municipal de 
Saúde, Adriana Martins.
Todo o processo de cadastra-

mento e validação para au-
torização da imunização dos 
profissionais da Educação é 
realizado pela Secretaria Es-
tadual de Educação.
Para realizar o cadastro é ne-
cessário acessar o site www.
vacinaja.sp.gov.br/educacao. 
Após a validação do cadas-
tro pela Secretaria Estadual 
de Educação, será emitido o 
comprovante “Vacina Já Edu-
cação”. É necessário que o 
cadastrado imprima uma có-
pia desse comprovante que 
é enviado por e-mail.
Em posse do comprovante 
“Vacina Já Educação”, o pro-
fissional da Educação deverá 
realizar seu cadastro no site 
oficial da Prefeitura de Gua-
rarema (www.guararema.sp.
gov.br) para agendamento do 
dia e horário para aplicação 
da dose da vacina. A imuni-
zação ocorrerá na Central de 
Vacinação do Coronavírus, no 

Bairro Nogueira. 
No dia agendado para a vaci-
nação é necessário levar os 
seguintes documentos: origi-
nal e cópia do comprovante 
“Vacina Já Educação”; docu-
mento com foto; e CPF.
Qualquer dificuldade e neces-
sidade de informação sobre o 
cadastramento, para autoriza-
ção da vacinação, os profis-
sionais da Educação devem 
utilizar os canais da Secretaria 
Estadual de Educação: site 
atendimento.educação.sp.gov.
br ou telefone 0800 77 000 12.
O critério adotado pela Secre-
taria Estadual de Educação 
para a imunização é o local 
de atuação dos profissionais, 
ou seja, de acordo com o que 
foi estabelecido pelo Governo 
do Estado, serão vacinados 
os profissionais da Educação 
que trabalham em Guararema.
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Colunista Social

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

Colunista Social 

Felipe Gaspar (10/04).Maiara Siqueira (02/04) e Dra Lucyane Siqueira (11/04).Márcio Aparecido de Angelo (Márcio PM) (08/04).

Fernando Alves Ferreira (08/04). Raquel Torres do Prado (08/04).
José Geraldo (07/04).

Robson Donizete dos Santos (02/04). Magnólia Meira (03/04).Dr. Marcelo Mantilla (02/04).

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 (primeira quinzena do mês de abril) 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!
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

 Dra. Tamara Castrezana (15/04).
Tatiane Moura (14/04).Dr. Fernando Freire (12/04).

Denis Giudice Cruz (12/04).Edgar Ramiro (12/04).Sheila Zamai (11/04).

Ulisses Corrêa (11/04).Professora Giulianna Faria Silva (10/04).Zildo Pinto de Moraes (10/04).
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   UNNA EXCELÊNCIA EM SAÚDE 

Consumidor da Capital é contemplado com R$ 1 milhão no sorteio de abril da Nota Fiscal Paulista
Instituições filantrópicas de Barueri, Franca, Palmital e São José do Rio Preto foram premiadas com R$ 100 mil no sorteio exclusivo para entidades

O sorteio de abril da Nota Fiscal 
Paulista contemplou um morador 
da Capital com o prêmio princi-
pal do programa. O residente do 
bairro Itaim-Bibi, na Zona Sul de 
São Paulo, concorreu com 35 
bilhetes e foi o ganhador de R$ 
1 milhão. Outros quatro consumi-
dores foram premiados com R$ 
500 mil na 149ª extração do pro-
grama - eles são de Salesópolis, 
Suzano, Presidente Venceslau e 
São José dos Campos.

No sorteio exclusivo para as 
entidades filantrópicas, cinco 
instituições foram premiadas 
com R$ 100 mil cada. São elas: 
a Associação Riopretense de 
Promoção do Menor (Arprom), 
de São José do Rio Preto; as 
Obras Assistenciais Dr. Ismael 
Alonso y Alonso, de Franca; a 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae), de 
Palmital; a Associação Alma Au-

tista, de São José do Rio Preto; 
e a Associação para Proteção 
das Crianças e Adolescentes 
(Cepac), de Barueri. Outras 50 
instituições foram sorteadas com 
prêmios de R$ 10 mil, somando 
o valor de R$ 1 milhão.

Na extração de abril, dez consu-
midores receberam prêmios de 
R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 
de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 
500 prêmios de R$ 1 mil. Concor-
reram os cadastrados que efetu-
aram compras em dezembro de 
2020 e solicitaram a inclusão do 
CPF/CNPJ no documento fiscal. 
No total, foram sorteados 655 
prêmios que totalizam R$ 6,7 mi-
lhões. Desbloqueio dos prêmios

Em razão das medidas protetivas 
de combate ao Covid-19, para 
evitar aglomerações, a Secreta-
ria da Fazenda e Planejamento 
não realizará a tradicional ce-

rimônia de premiação e os ga-
nhadores serão contatados para 
desbloqueio dos prêmios.

O intuito da ligação é agendar 
a presença do ganhador em 
um Posto Fiscal mais próximo, 
munido de documentação que 
comprove sua identidade, para 
desbloqueio do prêmio. Veja no 
portal as orientações de Como 
resgatar meus prêmios.

Resultado

O resultado está disponível no 
site portal.fazenda.sp.gov.br/ser-
vicos/nfp. Para verificar, basta 
acessar o sistema com o CPF e 
senha cadastrada e clicar na aba 
Sorteios > Visualizar Sorteios > 
Sorteio 149.

Para concorrer, o consumidor 
que pede a Nota Fiscal Paulista 
deve se cadastrar no site do pro-
grama e aderir ao regulamento. 
As adesões até o dia 25 de cada 
mês permitem a participação já 
no mês seguinte. Uma vez feito 
o aceite às regras dos sorteios, 
não há necessidade de repetir 
a adesão, que vale para todas 
as extrações. Cada R$ 100 em 
compras dá direito a um bilhe-
te eletrônico para disputar aos 
prêmios.

Confira valores e municípios dos 
principais ganhadores:
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Alexia propõe a Luna e 
Kyra que elas sigam Renzo 
e o denunciem para a Po-
lícia Federal. Renzo finge 
querer conhecer os amigos 
de Dominique. Tarantino 
explica a Tammy que os 
dois não ficarão mais jun-
tos. Agnes incentiva Bia a 
viver normalmente com o 
marca-passo. O médico 
aconselha Téo a fazer a 
cirurgia na coluna, mas o 
rapaz tem medo dos riscos. 
Vicky teme que Helena não 
goste de ver Luna/Fiona 
trabalhando no restaurante 

e pede para a amiga se 
esconder. Luna se surpre-
ende ao saber que Téo é 
filho de Helena. Helena 
e Úrsula destratam Luna/
Fiona. Helena encara Luna/
Fiona e tem uma sensa-
ção estranha. Téo convida 
Luna/Fiona para ser sua 
fisioterapeuta. Kyra conta 
a Luna que Téo é o diretor 
da novela que Alexia iria 
fazer. Zezinho flagra Luna 
conversando com Juan 
pelo computador. Alan tenta 
salvar Kyra/Cleyde das ar-
mações de seus filhos e se 
beijam sem querer.

   
20ABR
Salve-se Quem Puder’: 

Alexia e Kyra ficam ‘en-
taladas’ em catraca após 
acharem Renzo

Kyra/Cleyde pede ajuda 

a Ignácio para conquis-
tar os filhos de Alan. Luna 
confessa a Zezinho e a 
Ermelinda que está traba-
lhando para Helena. Alan 
aprecia a forma com que 
Kyra/Cleyde conversa com 
as crianças. Dionice conta 
a Bia que Tarantino terminou 
com Tammy. Bia teme ser 
rejeitada por Tarantino por 
causa de seu marca-passo. 
Renzo conta a Lúcia que 
vai ajudar Rafael a reerguer 
a Labrador. Kyra tem receio 
de que Rafael a esqueça e 
volte para Renatinha. Verô-
nica elogia a competência 
de Micaela. Zezinho avisa a 
Luna que ela terá de deixar 
o Programa de Proteção. 
Alexia e Kyra veem quando 
Renzo e Dominique se apro-
ximam da entrada do clube.

         21ABR
Alexia fica paralisada 

ao ouvir declaração de Ze-
zinho em ‘Salve-se Quem 
Puder’

Kyra e Alexia conse-
guem se esconder de Ren-
zo e Dominique. Luna pede 
a Zezinho e Ermelinda para 
continuar com eles. Petra 
reclama das gravações da 
novela com a produtora. 
Zezinho e Ermelinda se 
arrependem e vão atrás de 
Luna, com Alexia e Kyra. 
Luna volta para a casa 
e conta para as amigas 
sobre o novo emprego. 
Alexia conta que ela e Kyra 
conseguiram uma cópia da 
identidade de Renzo para 
Zezinho informar à Polícia 
Federal. Zezinho se decla-
ra para Alexia.

      22ABR
Alexia se sensibiliza 

com a declaração de amor 
de Zezinho. Kyra supõe que 
Luna esteja apaixonada 
por Téo. Verônica finge 
gostar de Micaela. Dionice 
ajuda Tarantino a planejar 
um jantar romântico para 
Bia. Zezinho arma para 
que a Polícia Federal não 
perceba que eles estão em 
São Paulo. Bia e Tarantino 
se beijam. Alexia comunica 
a Ivo que ela e as amigas 
descobriram os nomes dos 
bandidos que mataram 
Vitório. Petra se incomoda 
com a animação de Alan 
sobre Kyra/Cleyde. Rafael 
descobre que o dinheiro da 
Labrador sumiu. Ivo surpre-
ende Alexia, Luna e Kyra 
ao dizer que já sabia sobre 
Dominique e Renzo. Alexia 
fica mal por permanecer no 
Programa de Proteção.

19ABR
Cristina fica atordoada 

com o conteúdo do álbum 
de recortes. José Alfredo 
discute com José Pedro. 
Elivaldo é transferido para 
um presídio. Lorraine chan-
tageia Maria Marta. José 
Alfredo vai para a casa de 
Maria Isis. Orville é impe-
dido de viajar. José Alfredo 
percebe o nervosismo de 
Maria Isis com a chegada 
dele e finge acreditar no 
que ela diz. Os agentes de 
polícia encontram quadros 
falsificados no armário de 
Orville. Maria Marta e sua 
comitiva chegam à mansão 
do Comendador. Robertão 
encontra José Alfredo no 
elevador e Maria Isis se 
apavora. Enrico convida 
Maria Clara para jantar. 
Maria Marta invade a sala 

de José Alfredo. Cora tenta 
convencer Cristina a falar 
com José Alfredo. Fernan-
do avisa a Elivaldo que ele 
pode ficar preso por muito 
tempo. Enrico manda Vi-
cente preparar o jantar para 
ele e Maria Clara. Cora ten-
ta encontrar Cristina. José 
Alfredo vê Cristina na porta 
de sua empresa.

        
        20ABR
Cristina mente para 

José Alfredo. Maria Isis 
pede para Severo e Mag-
nólia impedirem Robertão 
de voltar à sua casa. José 
Alfredo chega à casa de 
Maria Isis. Cristina vai ao 
camelódromo. Maria Clara 
gosta da comida de Vicen-
te. Xana, Fernando e Cora 
cobram de Cristina uma 
explicação por seu sumiço. 
Tuane pede para Reginaldo 
deixá-la conversar com Eli-
valdo. José Alfredo encontra 
Maria Marta à sua espera 
e se surpreende. Vicente 
vê Cristina ser atacada por 
dois homens e avança para 
socorrê-la. Cora vê Cristina 
conversando com Vicente. 

José Pedro fica nervoso ao 
descobrir que Téo divulgou 
uma notícia insinuando que 
ele teria atropelado uma 
pessoa. Cora dá um ultima-
to em Cristina. Tuane tenta 
convencer Elivaldo a deixá-la 
ficar com a guarda de Victor. 
José Alfredo vê Cristina na 
porta de sua empresa e vai 
falar com ela.

     
21ABR
José Alfredo discute com 

Cristina. Orville vai para o 
mesmo presídio que Elivaldo. 
Maria Marta se surpreende 
ao saber que a sala de José 
Alfredo está trancada. Maria 
Clara mostra para o pai a 
nova coleção de joias. Me-
rival fica incomodado com a 
presença de Maria Marta na 
reunião da empresa. Marisa 
tenta descobrir com Valquíria 
o que ela sabe sobre Maria 
Marta e Merival. Cláudio vai 
à casa de Téo. José Alfredo 
decide marcar uma reunião 
com os pais de Enrico. Maria 
Isis se entristece quando 
José Alfredo desmarca o 
encontro. Cláudio chega 
em casa e é carinhoso com 
Beatriz. Cora reclama de 

Cristina ter deixado Victor 
na casa de Xana. Cristina 
vai até a empresa de José 
Alfredo e ele se enfurece ao 
vê-la novamente.

22ABR
Cristina conta para José 

Alfredo que é filha de Eliane. 
Cristina entrega a carta de 
Eliane para José Alfredo, 
mas Maria Marta se enfurece 
e a acusa de tentar dar um 
golpe em seu marido. Cora 
vê a sobrinha sendo leva-
da para dentro da Império. 
Maria Marta conta para os 
filhos sobre Cristina. José 
Alfredo avisa a Cora e Cris-
tina que não dará dinheiro 
para elas. Cora insiste para 
que a sobrinha lute por seus 
direitos. Tuane pede para 
Cristina deixá-la falar com 
Elivaldo antes dela. Cristina 
não cede seu lugar a Tuane. 
Maria Marta tenta descobrir 
algo sobre Cristina com José 
Alfredo. Elivaldo incentiva 
Cristina a lutar por seus direi-
tos com José Alfredo. Cora 
se joga na frente do carro de 
José Alfredo. Elivaldo afirma 
a Tuane que não deixará Vic-
tor ficar com ela. José Alfredo 

ignora Cora.
         23ABR
Reginaldo garante a Tua-

ne que conseguirá a guarda 
de Victor. Téo marca um 
encontro com Maria Marta. 
Cristina se surpreende com 
a visita de José Alfredo. Mar-
cão sugere que Cristina peça 
dinheiro a José Alfredo. Cora 
sai de casa com o álbum de 
fotos. Maria Marta manda 
Helena descobrir onde José 
Alfredo passou a tarde. Cora 
consegue entrar na loja Im-
pério. Vicente decide inovar 
na cozinha, sem a autoriza-
ção de Enrico, e Antônio se 
preocupa. Enrico vai jantar 
em seu restaurante com 
Maria Clara e Beatriz. José 
Alfredo encontra o álbum de 
recortes. Cora se apavora 
ao ser presa dentro de um 
armário por José Alfredo. 
José Alfredo lamenta por 
Eliane nunca tê-lo procurado. 
Cristina estranha o sumiço 
de Cora. Enrico desiste de 
demitir Vicente. José Alfredo 
manda o segurança soltar 
Cora pela manhã. Maria 
Marta fica furiosa por não 
conseguir descobrir onde 
José Alfredo esteve. João 

Lucas sofre um assalto.
24ABR
Vicente ajuda João Lu-

cas e Du. José Alfredo não 
consegue dormir pensando 
no álbum de recortes. Cris-
tina se preocupa com Cora. 
O segurança consegue liber-
tar Cora do armário. Maria 
Marta encontra Cora nos 
corredores da empresa. José 
Alfredo fica furioso ao saber 
que Maria Marta levou Cora 
em casa. Xana encontra a 
gangue e obriga o líder a de-
volver o que roubou de João 
Lucas. José Alfredo e Maria 
Marta veem João Lucas sair 
da casa de Xana. José Alfre-
do leva o filho mais novo para 
fazer exames. José Pedro 
reclama da possibilidade de 
ter mais uma irmã e Maria 
Clara o repreende. Vicente 
pede o telefone de Cristina 
para Xana. Cora lembra que 
deixou o álbum de recortes 
na Império e corre para res-
gatá-lo. José Alfredo recebe 
notícias de João Lucas e 
avisa a Maria Marta. José 
Alfredo se emociona quando 
João Lucas cochila em seus 
braços. Maria Marta oferece 
dinheiro a Cristina. 

Resumos dos capítulos das novelas

De 19 a 24 de abril

23 ABR
Sexta-feira
Luna repreende Alexia 

e Kyra diante de Ivo. Ra-
fael se desespera com o 
roubo na empresa. Luna 
comenta com Ermelinda 
que acredita que Ivo não 
percebeu que elas estão 
em São Paulo. Renzo ame-
aça um executivo, a mando 
de Dominique. Tarantino 
fica chateado com a falta 
de atenção de Alan. Alexia 
garante a Zezinho que não 
o ama. Ermelinda lembra 
Luna de não usar a corren-
tinha perto de Téo. Úrsula 
comenta com Helena que 
Téo está diferente. Lúcia 
encontra uma arma no 
armário de Renzo e ques-
tiona o rapaz. Helena flagra 
Luna/Fiona mexendo em 
sua Virgem de Guadalupe.

De 19 a 22 de abril

19ABR 
Nanda invade o 

escritório de Jonas e 
exige que ele financie 
sua estadia em Lon-
dres. Iná e Rodrigo 
convencem Manue-
la a fazer uma festa 
para o aniversário de 
Júlia. Matias sugere 
que Cris contrate Lo-
rena para cuidar de 
seu futuro filho. Alice 
apoia Suzana quando 

ela avisa que volta-
rá a trabalhar. Sofia 
reclama da casa de 
Marcos. Eva se ir-
rita com a festa de 
aniversário da neta. 
Nanda diz ao irmão 
que vai viajar. Laude-
lino insinua que Ma-
tias está interessado 
em Lorena. Rodrigo 
se desespera com a 
ausência do mágico 
à festa de Júlia. Lo-
rena fica feliz quando 
Matias a chama para 
sair. Laudelino e Iná 
se surpreendem ao 
ver Rodrigo e Manue-
la fantasiados para a 
festa de Júlia.

20ABR
Manuela publica 

fotos suas com Júlia 
e Rodrigo no blog 
que fez para Ana. Jú-
lia começa a andar. 
Rodrigo frequenta a 
faculdade de arquite-
tura. Rodrigo leva a 
filha para visitar Ana. 
Há uma passagem 
de tempo. Júlia con-
tinua crescendo feliz, 
criada por Manuela e 
Rodrigo. Manu e Iná 
organizam um ani-
versário de Júlia. Iná 
percebe que Manuela 
sente alguma coisa 
por Rodrigo. Rodrigo 
confessa a Lourenço 
que está cada vez 
mais próximo de Ma-
nuela. Rodrigo e Ma-
nuela se beijam. Ro-

drigo pergunta para 
Manuela se ela quer 
casar com ele. 

21ABR
Manuela conta 

para Ana que se apai-
xonou por Rodrigo. 
Manuela e Rodrigo 
compram uma casa 
juntos e começam 
uma grande reforma. 
Iná, Laudelino, Rodri-
go, Manuela e Júlia 
visitam Ana em seu 
aniversário e Eva se 
enfurece ao vê-los. 
Cris e Jonas não dão 
atenção para o filho 
Tiago. Lourenço man-
da um funcionário da 
editora entregar um 
convite do lançamen-
to de seu livro para 

Celina. Eva comenta 
com Lúcio sobre um 
tratamento que pode 
ajudar Ana. Laudelino 
reclama com Iná por 
não querer se casar 
com ele. Alice para-
beniza Manuela pelo 
coquetel organizado 
para a concessionária 
de Cícero. Eva assis-
te ao jogo de tênis de 
Sofia e sorri, satisfei-
ta com os erros da 
menina. Marcos en-
contra Dora na porta 
do prédio de Vitória. 
Dora conta para Mar-
cos que se separou e 
voltou de Brasília.

22ABR
Marcos e Dora 

conversam e marcam 

um encontro com as 
filhas. Cris e Jonas 
se irritam quando Tia-
go quer dormir com 
eles, e o menino pede 
ajuda a Lorena. Olí-
via e Sofia não lem-
bram uma da outra e 
Marcos e Dora ficam 
desapontados. Lou-
renço fica ansioso à 
espera de Celina para 
o lançamento de seu 
livro. Moema vai ao 
baile de Iná e Wilson 
conversa com ela. 
Josias avisa a Iná que 
a nova vizinha Aurélia 
está reclamando do 
barulho. Ana aperta 
a mão de Eva.

Produção : TV Globo

De  19 a 24 de abril  
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COLÉGIO VIRTUDE REALIZA AÇÃO 
S O L I D Á R I A  D R I V E -T H R U
Formandos do Colégio Virtu-
de sensibilizados com a atual 
situação que a pandemia está 
afetando a nossa comunidade, 
idealizaram a arrecadação de 
alimentos. Em parceria com 
o Monteiro Supermercados, 
que cedeu um espaço no esta-
cionamento, foi realizado uma 
ação solidária DRIVE THRU 
no sábado passado, dia 10.
Com uma eficiente divulgação 
nas mídias sociais e grande 
participação das pessoas que 
transitaram no local, além dos 
pais de alunos e amigos, fo-
ram arrecadados mais de 700 
quilos de alimentos que foram 
doados ao Centro Espírita Na-
talício de Jesus.
Contamos, também com o 
apoio das empresas: Caipira 
Areia e Pedra e Irmãos Mar-
ques e a excelente participa-
ção do cantor Lucas Finken-
nauer que animou o ambiente 
com música ao vivo.
A todos que, de alguma for-
ma, contribuiu para o suces-
so dessa ação, nosso muito 
obrigado!!. E até a próxima!!
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Nas unidades de saúde do município

CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2021

LEVE: DOCUMENTO PESSOAL, 
CARTEIRA DE VACINAÇÃO 
E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.

CONTRA A GRIPE 

NÃO É NECESSÁRIO CADASTRO

PODEM SER IMUNIZADOS NESTA
PRIMEIRA ETAPA:

TRABALHADORES DA SAÚDE

HORÁRIO: 7h30 às 16h30

CENTRO DE ESPECIALIDADES 
DE SAÚDE E APOIO À 
POPULAÇÃO (CESAP): 
RUA VICENTE DE PAULA, 110, 
CENTRO

UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE JARDIM DULCE: 
RUA PADRE MANOEL 
DA NÓBREGA, 35

UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE DO LAMBARI: 
AV. FRANCISCA 
LERÁRIO, 955

CRIANÇAS DE 6 MESES A 
5 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS

GESTANTES 
E  PUÉRPERAS

NÃO DEIXE PARA
A ÚLTIMA HORA

ESTA VACINA TAMBÉM É MUITO IMPORTANTE
PARA PROTEGER A SUA SAÚDE


