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Guararema adere ao Dia V da Vacinação e 
realiza imunização contra Covid-19 neste sábado
Central de Vacinação do Coronavírus, no Nogueira, será utilizada na ação viabilizada pelo governo do Estado
A Secretaria Municipal de 
Saúde de Guararema aderiu 
ao Dia V de Vacinação, do 
governo do Estado de São 
Paulo, e vai promover nes-
te sábado (02/10) a ação de 
imunização contra a Covid-19. 
A Central de Vacinação do 
Coronavírus, no bairro No-
gueira, será utilizada na ação, 
nos mesmos moldes que o 
município vem realizando a 
imunização da população. 

Neste sábado, o foco será a 
aplicação de doses contra a 
Covid-19 e a atualização de 
registro das doses nominais 
no sistema VaciVida. A Cevac 
contará com o sistema drive-
-thru e para pedestres.

Na oportunidade, serão imuni-
zados adultos com mais de 18 
anos que ainda não tomaram 
dose agendados junto à Se-
cretaria Municipal de Saúde.
“Com o encaminhamento de 

doses para a ação do Dia V da 
Vacinação, vamos promover 
a ação em Guararema para 
aumentarmos ainda mais a 
cobertura vacinal contra a do-
ença no município”, explica a 
secretária municipal de Saú-
de, Adriana Martins. “O envio 
de mais doses pelo governo 
do estado são de extrema 
importância para que para o 
município avance cada vez 
mais na vacinação da nossa 
população. ”

Cadastro vacinação
O cadastro para agendamen-
to para vacinação está dispo-
nível no Vacina.Digital, no site 
da Prefeitura de Guararema 
(guararema.sp.gov.br), no 
banner da página inicial ou 
no link “Cadastramento Para 
Vacinação da Covid-19”. Vale 
ressaltar que também é obri-
gatório que seja realizado o 
cadastro no vacinaja.sp.gov.
br, do governo do Estado.

Sesi abre inscrições do processo seletivo para professores de atividades físicas em Guararema
Inscrições podem ser feitas de forma online para atividades esportivas fitness e em geral

O Serviço Social da Indústria 
(Sesi), que irá realizar a ges-
tão das atividades da Cultura e 
Esporte em Guararema, abriu 
inscrições para a contratação 
de professores para ministrar 
aulas de atividades esportivas 
no município.
As inscrições podem ser feitas 
pelos links sesisenaisp.jobs.
recrut.ai/job/CS6L98 para ati-

vidades esportivas em geral; 
e sesisenaisp.jobs.recrut.ai/
job/CEATR1, para atividades 
esportivas fitness.
No mês de Setembro, a Prefei-
tura de Guararema firmou con-
trato com o Sesi para gestão 
das atividades culturais e es-
portivas do município e, dentre 
as prerrogativas do contrato, 
está que o Sesi é o responsável 

pela seleção dos professores 
que ministrarão as aulas.
O processo seletivo será dividi-
do em quatro etapas: teste on-
line; triagem; avaliação técnica 
(prova prática ou entrevista); 
e comprovação de requisitos.

Atualização cadastral
A Prefeitura de Guararema deu 
início ao período de atualiza-
ção cadastral da população 
que participava de atividades 
esportivas e culturais no mu-
nicípio, antes da pandemia da 
Covid-19, e que deseja retomar 
com as aulas.
Por conta da pandemia da 
Covid-19, todas as atividades 
esportivas e culturais presen-
ciais foram suspensas e, com o 
início da retomada dos setores, 
a Administração Municipal de 
Guararema pede para  que o 
recadastro seja realizado.
Dúvidas podem ser soluciona-
das pelos telefones (11) 4693-
3601 ou (11) 4695-1793.
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José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e 
Professor da Acqua Boya Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br

CONFIANÇA NO TREINO E NO PROFISSIONAL = BONS RESULTADOS

Perguntas que não querem calar: 
Quantas vezes por semana treinar? 
Trabalhar os mesmos músculos em 
dias seguidos? Questões simples, 
mas a resposta para cada uma delas 
pode determinar se o treino está ou 
não correto para ter os resultados 
que deseja. Afinal, será que é preciso 
treinar todo dia para ter resultado? 
Tudo vai depender da estrutura do 
treino desenvolvida pelo profissional 
de educação física de sua confiança. 
Independentemente de qual for o ob-
jetivo e o grau de familiaridade com 

a atividade física – seja iniciante, 
intermediário ou avançado – todos 
precisam de dias de descanso duran-
te a semana para se recuperar dos 
treinamentos, e, dessa forma, atingir 
os resultados que tanto deseja. Por 
isso, treinar todo dia não é sinôni-
mo de que esteja tudo certinho. Isso 
também depende da condição física 
de cada pessoa. Para quem não pra-
tica atividade física, por exemplo, 
100 a 150 minutos por semana (apro-
ximadamente 20 minutos por dia), 
já são suficientes para melhorar a 
saúde e diminuir o risco de doenças 
relacionadas ao sedentarismo, de 
acordo com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Agora, para quem 
já pratica atividade física, essa fre-
quência ainda pode variar conforme 
o objetivo. No entanto, é essencial, 
não importa o que se deseja alcançar, 

aliar a rotina de treinos com uma 
alimentação balanceada e não abrir 
mão do descanso. Se o objetivo é 
emagrecer, não precisa treinar todo 
dia para ter resultado: duas a três 
vezes por semana pode ser um bom 
caminho, dependendo do nível do 
treino, aliado a sessões aeróbicas 
intensas e de pouca duração. Já o 
pessoal que busca ganhar massa 
muscular, se for iniciante, pode re-
servar dois ou três dias da semana 
para se dedicar. É possível notar 
a diferença no corpo com poucas 
sessões de treinos com exercícios 
que envolvem todos os músculos. 
É recomendável a recuperação para 
não haver perda de força durante 
o treino. Ou seja, caso haja muita 
dor muscular, permita que o mús-
culo descanse para obter um me-
lhor resultado. Na Acqua Boya, por 

exemplo, nos treinos que montamos, 
não repetimos o mesmo músculo 
em dias seguintes para dar tempo 
dos membros descansarem, porque 
é no descanso que a gente ganha. 
Além disso, quando você treina com 
dor, não apenas perde desempenho, 
como também aumenta o risco de 
lesões. Lembre-se que, se isso acon-
tecer, o tempo fora da academia será 
bem maior. Então, melhor não arris-
car e respeitar o seu corpo. Não é re-
comendável treinar mais de uma vez 

José Marcos - Educador 
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por dia os mesmos músculos, uma 
vez que o descanso é essencial para 
a recuperação e desenvolvimento 
muscular, mas é possível fazer ati-
vidades diferentes. Por exemplo, fez 
cardio pela manhã, opte pela mus-
culação à noite. Mas, caso tenha 
corrido ou pedalado, por exemplo, 
evite treinar membros inferiores no 
mesmo dia, para não sobrecarregar 
essa musculatura. Dicas para manter 
a confiança e uma rotina de treinos 
com resultado: goste do seu treino: 
procure um tipo de exercício que 

você goste e esteja alinhado com 
seus objetivos; organize sua agenda: 
é importante reservar um momento 
do seu dia para que você consiga 
focar no seu treino; seja constante: 
seus resultados dependerão da repe-
tição dos seus hábitos, por isso não 
deixe de seguir uma rotina; procure 
um bom profissional pois é essencial 
que ele entenda suas necessidades 
e limitações na busca pelos seus 
resultados.

 
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL 

BLOCO CARNAVALESCO INDEPENDENTE “O CONDE DE MATUTÓIA” 
Rua Brasilio Leite Siqueira, 25 – sl. 03 – Freg. da Escada – Guararema / SP. 

CNPJ 32.483.598/0001-03 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

Ref.: Assembleia Geral Ordinária – 17/10/2021 
  
Srs. Associados, na qualidade de Presidente desta Associação, sirvo-me do 
presente para convocá-los, na forma estatutária, a participarem da Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se no dia 17 de Outubro de 2021, no salão do Guararema 
Futebol Clube, localizado na Rua Dona Laurinda, 235 – Centro  – Guararema – SP, 
às 9:00h em primeira convocação, com a presença dos associados titulares que 
representem a quinta parte dos associados, ou em segunda convocação às 9:30h, 
com qualquer número de associados titulares, sempre em pleno gozo de seus 
direitos, com encerramento máximo às 11:00h, para apreciarem e deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia:  
 

1- Eleição da nova Diretoria e membros do Conselho Fiscal – Biênio 
2021/2022. 

2- Alteração do Estatuto Social. 
3- Aprovação da prestação de contas do exercício anterior. 

Guararema, 01 de outubro de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Luiz Alberto Paiva Cardozo De Mello  
Presidente da Associação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Pensão por Morte (parte 4)
Cumulação de pensão por morte

A Lei de Benefícios da 
Previdência Social (Lei 
8.213/91) enumera os be-
nefícios que não podem ser 
recebidos cumulativamen-
te pela mesma pessoa, ou 
seja, referida lei dispõe que 
não podem ser cumuladas 
mais de uma pensão por 
morte deixada por cônjuge 
ou companheiro.

Podemos dar o seguinte 
exemplo: ”A” (esposa) re-
cebe pensão por morte 
deixada por “B”, (marido fa-
lecido).  Caso o atual com-
panheiro de ”A” venha a 
falecer, deixando também 
uma pensão por morte, ela 
(“A”) não vai poder receber 
as duas, todavia, terá o di-
reito de optar pela pensão 
que lhe for mais vantajosa.

Importante deixar esclare-
cido que é possível cumular 
pensão por morte deixada 
por cônjuge (casados “no 
papel”) ou companheiro se 
as pensões forem de regi-
mes diferentes. Exemplo: 
uma é de servidor público 
(RPPS) e a outra do RGPS 
(INSS). 
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Cultura inaugura exposição “Minha
Janela: Percepção de um Olhar”
Fotos escolhidas após Concurso Cultural Fotográfico estão expostas nas sete janelas da Casa da Memória

A Secretaria Municipal de 
Cultura, Esportes e La-
zer de Guararema iniciou 
nesta quinta-feira (30/09) 
a exposição “Minha Ja-
nela: Percepção de um 
Olhar”.  Após a realização 
do Concurso Cultural Fo-
tográfico, foram escolhidas 
sete fotos que retratam os 
sentimentos de pessoas 
que durante a pandemia 
da Covid-19 mantiveram-
-se em isolamento social 
e que, por meio de uma 
janela, fotografaram esse 
momento com memórias 
afetivas da cidade.
As imagens estão expostas 
nas sete janelas da Casa 
da Memória Antonia Gui-
lherme Franco (Dona Nini), 
na Dona Laurinda, 138 – 
Centro, em frente ao paço 
municipal. A cerimônia de 
abertura da exposição con-

tou com poucas pessoas.. 
Os vencedores do concur-
so marcaram presença e ti-
raram fotos ao lado de suas 
imagens selecionadas.
Toda a população guarare-
mense pôde participar do 
concurso de caráter exclu-
sivamente cultural, assim 
como pessoas de outras 
localidades, desde que 
as fotos tivessem alguma 
ligação com a cidade de 
Guararema.
Do total de fotografias re-
cebidas pela Comissão 
Avaliadora do Concurso, 
30 ficaram para a votação 
popular. Das 30 imagens, 
as duas mais votadas fo-
ram selecionadas para compor 
a exposição nas janelas da Casa 
da Memória de Guararema, ao 
lado de outras cinco seleciona-
das pela Comissão Avaliadora 
do concurso.
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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 profissionais 

pronta para assessorar a sua Empresa. 

Faça uma visita e conprove! . Rua Barão de Jaceguai, 627 - 

Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200

   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES - Grandes possibilidades de sucesso estão ao seu redor. Basta estender as mãos 
confiantemente. Procure ser mais amigo e cortês a fim de ganhar dinheiro e conquistar 
simpatias. Possibilidades de ganho na loteria ou ter sua situação mudada para melhor a 
qualquer momento. Fase excelente.

TOURO - Dia em que haverá muita paz no âmbito familiar. Muita felicidade íntima e proteção 
na vida social. Faça higiene mental divertindo-se, passeando e conhecendo novas coisas à 
noite. Excelente ao trabalho e aos negócios.

GÊMEOS -Indícios de excelentes contatos com pessoas mais idosas que você e bom 
nível financeiro e material. Aproveite tal oportunidade para tirar proveito. Inteligência clara 
e forte magnetismo pessoal.

CÂNCER - Dia negativo para os negócios, para tratar de assuntos jurídicos e mudanças, 
de um modo geral. Neutro para os casos sentimentais e um tanto quanto ruim para viagens. 
Cuide da saúde e previna-se contra acidentes.

  LEÃO - Suas energias poderão ser empregadas com resultado. No entanto, evite assumir 
compromissos contra os seus interesses, mesmo que seja para agradar a alguém. Nesta fase 
do ano, você não deve perder um só dia para realizar tudo o que houver de importante.

VIRGEM -Aproveite este benéfico dia para promover seu sucesso social, profissional e ma-
terial. Saiba que uma excelente conjunção astral o está favorecendo. Bom para o comércio 
e indústria de papéis e embalagens.

LIBRA -  Se evitar a tensão nervosa diante das pessoas importantes, tudo poderá 
acabar bem hoje. De qualquer maneira, mantenha a serenidade e não discuta com 
ninguém. Cuidado com problemas de crédito.

  ESCORPIÃO - Procure a felicidade no terreno espiritual e tudo será mais fácil. Os 
astros o favorecem em todos os sentidos. Os obstáculos tendem a desaparecer 
diante do período propício que se inicia agora.

 SAGITÁRIO -  Nesta fase do ano, você terá surpresas agradáveis se entrar em 
contato com pessoas amigas e conhecidas. Ascensão prevista durante todo este 
dia. Amor e vida conjugal, favorecidos.

CAPRICÓRNIO -Seja mais confiante em si mesmo, empreendedor e executivo, que 
conseguirá os melhores resultados, neste dia. Todavia, a fase não lhe será das mais 
propícias, principalmente no que se refere ao dinheiro e a sua saúde.

PEIXES - Esmero e capricho demasiados poderão resultar em perda de tempo. 
Cuidado com o período de escândalo e até de sedução que terá de passar. Faça o 
que tem a fazer com brevidade.

AQUÁRIO -- Dia que poderá beneficiá-lo nas questões pessoais, íntimas e familia-
res. Pode demorar, mas conseguirá o que esta pretendendo. Pense mais em seu lar. 
Alguém do seu círculo social poderá favorecê-lo nos negócios.

                                       PARA O DIA 03 DE OUTUBRO 2021
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Setembro Verde

1ª Caminhada de Inclusão! APAE Guararema 
Aconteceu no dia 25 de Setembro, no período da manhã, a 1ª Caminhada de Inclusão! APAE Guararema (Setembro Verde),  que com apoio do setor do Departamento de 
Trânsito Municipal, a 1ª caminhada  percorreu diversas ruas do centro da Cidade, finalizando a caminhada no Pau D’alho. Confira alguns registros deste importante evento

Fotos: Quinzinho

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

Colunista Social 

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

Moriah e Penny (Pitica) são duas gatinhas  super companheiras 
e adoram tomar um bainho de sol, porém, o que mais amam  
é  ficar com os “papis “ Mariana e Vítor no aconchego do lar. 
Claro que, de vez em quando, dão aquela escapadinha, dei-
xando os papis com coração na mão. Coisa de adolescente.

Quem olha pra essa carinha meiga, olhinhos melancóli-
cos, fica apaixonado. Baco é muito espoleta, brincalhão 
e muuuiiiito carinhoso, principalmente com a sua tutora 
Paula Mello, que gasta uma energia “animal” pra dar conta 
de tanta fofura.

Pulga, esse peludinho brincalhão e carinhoso é o xodó de 
Suzana e Fábio Longo. Ele adora um flash e aproveitou o 
momento para jogar todo seu charme.” Olha a foto Pulga ! ”.

Bruce Wayne é do tipo que adora ficar em casa, brincar e 
claro, tirar uma soneca (parece que já está dormindo). Adora 
ficar na companhia do seu tutor Célio Mello, que procura fazer 
todas as vontades do bichano. Bruce é muito gato!

Sisko toma a dianteira e rouba a cena ao querer mostrar 
que é tão fofo quanto o pequeno Calvin e talentoso que nem 
seu tutor Rodolfo Castrezana (Nerd Rabugento-Youtube). 
È isso aí Sisko, vai treinando.

Os fotogênicos John Lenon e Pipoka são os grandes amo-
res de Flávia e Haroldo (Óticas Carol). Além de curtirem 
o colinho dos “papis”, a duplinha adora registrar todos os 
momentos incríveis (só faltaram os óculos escuros para 
completar a elegância dos fofuchos).

Thor é vaidoso, adora tomar banho e ficar bem cheiroso. 
Carinha de sapeca, estava um pouco inquieto e foi logo 
mostrando a língua. Thor adora quando sua tutora Andreia 
Aparecida Freitas (Divas Cabelo e Estética) chama pra 
dar um cheiro e fazer um agrado. Thor é força e energia.
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

O simpático Brócole foi adotado por Cláudio Marcondes (in memorian) e agora está sob os 
cuidados de Angélica Paglia, que procura dar  carinho, atenção e zelar pelo seu bem estar.

A princesinha Layza ganhou de presente do “papi” Eder Cândido sua primeira viagem.
Ela ficou encantada com o mar e as belezas de Paraty. Provavelmente outros roteiros 
aguardam Layza.

O incansável Bóris adora brincar de cabo de guerra com o seu tutor Alexandre Freire 
Paglia, que não mede esforços para agradar o seu melhor amicão. Quem vence a batalha?

Depois de uma caminhada esperta para manter a forma, Pipoca e Biscoito fizeram uma 
pausa para descansar e curtir um chameguinho do tutor Ramon Capivara. Pipoca foi 
mais esperta e pulou rapidinho no colo. Eita caminhada boa !
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Ações contra a dengue são realizadas 
em diversos bairros de Guararema
Secretaria Municipal de Saúde executa trabalhos de controle de criadouro do mosquito Aedes aegypti e de nebulização de inseticida
A Secretaria Municipal 
de Saúde, por meio da 
Diretoria de Vigilância 
em Saúde, está reali-
zando ações contra a 
dengue em diversos 
bairros de Guararema.
Foram executados tra-
balhos de controle de 
criadouro do mosqui-
to Aedes aegypti nos 
bairros Guanabara e 
Nogueira, bloqueio no 
Lambari e nebulização 
no Jardim Dulce.
O bloqueio é execu-
tado num raio de 150 
metros do local onde 
há um caso suspeito. 
A Diretoria de Vigilân-
cia em Saúde orienta 
os moradores, casa a 
casa, sobre as princi-
pais recomendações 
para combate à proli-
feração do mosquito. 
Além disso, os agentes 
fiscalizam locais onde 
há a possibilidade 
de acúmulo de água 

parada e, caso haja, 
realizam, dentro do 
possível, a retirada da 
mesma.
Já a nebulização ocor-
re quando há um caso 
confirmado para a do-
ença, sendo uma ação 
de aplicação de inse-
ticida de forma direta 
nas residências por 
meio de equipe trei-
nada.
“As ações desempe-
nhadas pela Saúde 
de Guararema visam 
a prevenção e o com-
bate à proliferação 
do mosquito Aedes 
aegypti”, explica a se-
cretária municipal de 
Saúde, Adriana Mar-
tins. “Quando consta-
tamos a suspeita de al-
gum caso, agimos para 
que o entorno do local 
fique ciente do risco e 
intensifique as ações 
de combate. Quando 
confirmado, realizamos 

a nebulização, já que 
é certo que há a pre-
sença de caso confir-
mado no local. Ambas 
ações são fundamen-
tais e apresentam bons 
resultados”, detalha a 
titular da Pasta.

fotos: Tiago Morais
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Globo - 21 H 

Segunda 
Cristina impede Cora 

de falar com José Alfredo. 
Josué ouve Merival se de-
clarar para Maria Marta. 
Maria Marta chora ao ver 
Maria Ísis com José Alfredo. 
Noely se apresenta para 
Magnólia como uma fã e 
consegue um emprego com 
ela. Carmem desconfia de 
Orville. José Alfredo acredita 
que Merival possa ser um 
de seus inimigos. Maurílio 
instala uma câmera na sala 
de José Alfredo. Silviano se 
recusa a sentar-se à mesa 
com a família de Maria Marta 
e todos estranham. Leonardo 
ouve Felipe ameaçar Enri-
co e avisa a Cláudio. José 
Alfredo leva Maria Ísis para 
seu quarto na mansão. Éri-

ka e Robertão se assustam 
com Noely. Cora questiona 
Cristina sobre a festa em ho-
menagem ao Comendador. 
Cláudio é ferido por Felipe no 
lugar de Enrico. José Alfredo 
conversa com Merival.

 
Terça 
Maurílio assiste à dis-

cussão entre Merival e José 
Alfredo. Felipe foge e Xana 
cuida de Cláudio. Josué 
tenta convencer José Al-
fredo de que Maria Marta 
pode estar envolvida com 
Merival. Maria Ísis enfrenta 
Maria Marta. Enrico avisa 
a Beatriz sobre o atentado 
e Leonardo tenta tranquili-
zá-la. José Alfredo humilha 
Maria Marta. Leonardo leva 
Enrico para o hospital. Ma-
ria Clara vê Maria Marta e 
Silviano dançando juntos. 
Orville confessa a Jonas 
que não quer mais explorar 
Salvador. Cláudio é operado 
e Leonardo conforta Beatriz. 
Maria Clara e João Lucas 
descobrem que Silviano já foi 
casado. Marilda vai à casa de 

Xana à procura de Luciano. 
Carmem denuncia Salvador. 
Beatriz intima Enrico a doar 
sangue para Cláudio. José 
Alfredo encontra Maurílio 
sentado em sua sala na joa-
lheria Império.

 
Quarta 
José Alfredo discute com 

Maurílio e Danielle fica intri-
gada. Enrico foge do hospital 
e Vicente tenta falar com 
ele. Magnólia instrui Noely 
e Severo observa a moça. 
Pietro conta para Téo sobre 
o atentado contra Cláudio. 
Jonas e Carmem se unem 
contra Orville. Cora se ofere-
ce para falar sobre o passado 
de José Alfredo e Téo fica 
animado. Maria Clara encon-
tra Enrico e avisa a Beatriz. 
Cora pede que Téo a ajude 
a ter um encontro com José 
Alfredo. Tuane pede para 
desfilar da escola de samba. 
Beatriz dá um ultimato em 
Enrico. José Alfredo demite 
José Pedro.

 
Quinta 

Maria Marta não aceita 
a demissão de José Pedro. 
Beatriz cobra novamente 
uma resposta de Enrico. 
Amanda conversa com José 
Pedro. José Pedro enfrenta 
José Alfredo. Maria Clara 
e Cristina discutem. Enrico 
conversa com Beatriz sobre 
Cláudio e ela se emociona. 
Maria Clara conversa com 
Amanda sobre Silviano. 
Cora conversa com Téo. 
Antônio vai ao salão da 
Xana. Xana e Luciano se 
encontram. Cora e Téo vão 
à joalheria Império. Helena 
e Orville conversam sobre 
Salvador. Antônio se declara 
para Naná. Silviano avisa a 
Maria Marta que José Pedro 
saiu de casa. Danielle de-
bocha de José Pedro. Maria 
Clara diz que vai dormir na 
casa de Xana. Cora faz uma 
revelação sobre Maria Marta 
para José Alfredo.

 
Sexta 
José Alfredo custa acre-

ditar no que Cora disse a ele. 
José Pedro e Amanda con-

versam ao telefone. Danielle 
questiona Maurílio e ele liga 
para o seu comparsa miste-
rioso. Vicente serve o jantar 
na casa de Xana. Cristina 
consola Xana. José Alfredo 
pensa no que Cora disse e 
conversa com Josué. Mag-
nólia visita Maria Ísis. Marta 
mostra fotos do álbum a 
Silviano. José Alfredo e Maria 
Ísis vão à casa de Magnólia. 
Otoniel conversa com Ismael 
e Manoel no bar. Ismael pede 
para Lorraine rasgar o che-
que que recebeu de Érika. 
Amanda visita José Pedro 
no hotel. Elivaldo fala para a 
família que vai fazer vestibu-
lar. Magnólia conversa com 
José Alfredo e Érika. Xana 
diz a Naná o motivo pelo qual 
está triste. Helena ameaça 
Jonas. Leonardo e Amanda 
escolhem um veículo para 
o negócio deles. Beatriz se 
declara para Cláudio. Juliana 
e Xênia se estranham. José 
Alfredo enfrenta Maria Marta.

Sabado 
José Alfredo cobra expli-

cações de Maria Marta sobre 

Globo -19h15 
Segunda 
Monteiro revela a Antô-

nia que o perito morreu na 
época da investigação do 
acidente de Mirella. Antônia 
conta a Domênico sobre a 
investigação do acidente 
de Mirella. Domênico avisa 
a Antônia que marcou um 
encontro com Dalva. Eric 
avisa aos funcionários do Ca-
rioca Palace que eles terão 
participação nos lucros do 

hotel. Sandra Helena decide 
comprar a casa onde Sabine 
morou e convida Cíntia para 
se mudar com ela e a mãe. 
Malagueta coloca as provas 
do acidente de Mirella na 
pasta de Eric.  

Terça 
Luiza aceita a carona de 

Lourenço para ir ao cartório, 
sem saber que é observada 
por Eric. Eric repreende Lui-
za por ela não ter lhe contado 
que esteve com Lourenço. 
Sandra Helena confronta 
Malagueta por ter armado a 
prisão de Cíntia e afirma que 
ele pagará pelo que fez. Mô-
nica conta a Evandro onde 
está escondida. Eric pergun-
ta a Douglas se pode acessar 

as câmeras de segurança do 
seu computador. Lourenço 
insiste em falar com Luiza.  

Quarta 
Lourenço diz a Luiza 

que ouviu histórias sobre o 
acidente de Mirella e teme 
que algo possa acontecer 
com ela. Elza e Prazeres 
se surpreendem ao saber 
que Arlete está namoran-
do Pedrinho. Domênico e 
Antônia entram na casa de 
Dalva e se assustam ao vê-la 
morta. Malagueta comenta 
com Maria Pia que Eric terá 
problemas com a polícia. 
Sandra Helena paga a fiança 
de Agnaldo. Antônia recebe 
um e-mail com documentos 
comprometedores sobre o 
acidente de Mirella. 

Quinta  
Sandra Helena diz a Ag-

naldo que os dois não podem 
mais ficar juntos. Antônia 
mostra a Luiza as fotos de 
documentos que recebeu por 
denúncia anônima, incrimi-
nando Eric pelo acidente de 
Mirella. A polícia encontra os 
documentos originais sobre 
o acidente na sala de Eric. 
Eric fica surpreso ao saber 
que o a morte de Mirella 
não foi um acidente e afirma 
nunca ter tido conhecimento 
dos documentos. Athaíde 
conta a Arlete que a polícia 
convocou Eric para prestar 
esclarecimentos sobre a 
morte de Mirella. Malagueta 
diz a Maria Pia que incrimi-
nou Eric porque a ama. Júlio 

fica surpreso ao ver Arlete 
com Pedrinho no hotel.  

Sex
Júlio descobre ta que 

Arlete está namorando Pe-
drinho e briga com a família. 
Eric conta a Bebeth sobre os 
documentos que comprovam 
que Mirella foi assassinada. 
Arlete confessa a Júlio que 
se apaixonou por Pedrinho. 
Sandra Helena comenta 
com Júlio e Agnaldo que 
desconfia de que Malague-
ta tenha incriminado Eric. 
Sabine promove Malagueta 
a vice-presidente interino 
da empresa, na ausência 
de Eric. Athaíde comenta 
com Lígia que Lourenço faz 
muitas perguntas sobre sua 
época como desembargador. 

Arlete pede informações a 
Antônia sobre o tempo de 
prescrição de um crime.  

Sabado 
Lígia pergunta a Athaíde 

se foi ele quem colocou as 
provas na pasta de Eric. Ma-
lagueta quer saber se Maria 
Pia está envolvida na morte 
de Mirella. Antônia comenta 
com Domênico que ficou 
intrigada com os questiona-
mentos de Arlete. Expedito 
conta a Domênico que Athaí-
de está sendo investigado 
pela Polícia Federal. Arlete 
confessa a Júlio que enco-
briu um crime de morte. Júlio 
pergunta à mãe se o crime 
está́ relacionado a Eric.

Resumos dos capítulos das novelas
seu casamento com Silvia-
no. Du conversa com João 
Lucas. Antoninho convida 
José Alfredo para desfilar na 
escola União de Santa Tere-
za. Silviano chora olhando 
foto de seu casamento com 
Maria Marta. Josué e José 
Alfredo procuram álbum 
que Maurílio deu para Ma-
ria Marta. Magnólia decide 
comprar um camarote para 
o carnaval. Érika parabe-
niza Téo por sucesso da 
campanha de doação de 
sangue para Cláudio. Xênia 
arma plano para boicotar 
fantasia de Juju. Xana e 
Naná levam Luciano para 
casa de acolhimento. Maria 
Marta conta para Maria Clara 
que José Alfredo descobriu 
seu segredo com Silviano. 
Naná conta para Xana que 
quer casar com Antônio para 
adotar Luciano e Xana fica 
decepcionada. Maria Isis, 
Antônio e Vicente visitam 
Cláudio no hospital. Maria 
Clara vê José Pedro con-
versando com Merival. Téo 
Pereira recebe flores.

globo- 18H20
Segunda 
Cristina impede Cora 

de falar com José Alfredo. 
Josué ouve Merival se de-
clarar para Maria Marta. 
Maria Marta chora ao ver 
Maria Ísis com José Alfredo. 
Noely se apresenta para 
Magnólia como uma fã e 
consegue um emprego com 
ela. Carmem desconfia de 
Orville. José Alfredo acredita 
que Merival possa ser um 
de seus inimigos. Maurílio 
instala uma câmera na sala 
de José Alfredo. Silviano se 
recusa a sentar-se à mesa 
com a família de Maria Marta 
e todos estranham. Leonardo 
ouve Felipe ameaçar Enri-
co e avisa a Cláudio. José 
Alfredo leva Maria Ísis para 
seu quarto na mansão. Éri-

ka e Robertão se assustam 
com Noely. Cora questiona 
Cristina sobre a festa em ho-
menagem ao Comendador. 
Cláudio é ferido por Felipe no 
lugar de Enrico. José Alfredo 
conversa com Merival.

 
Terça 
Maurílio assiste à dis-

cussão entre Merival e José 
Alfredo. Felipe foge e Xana 
cuida de Cláudio. Josué 
tenta convencer José Al-
fredo de que Maria Marta 
pode estar envolvida com 
Merival. Maria Ísis enfrenta 
Maria Marta. Enrico avisa 
a Beatriz sobre o atentado 
e Leonardo tenta tranquili-
zá-la. José Alfredo humilha 
Maria Marta. Leonardo leva 
Enrico para o hospital. Ma-
ria Clara vê Maria Marta e 
Silviano dançando juntos. 
Orville confessa a Jonas 
que não quer mais explorar 
Salvador. Cláudio é operado 
e Leonardo conforta Beatriz. 
Maria Clara e João Lucas 
descobrem que Silviano já foi 
casado. Marilda vai à casa de 
Xana à procura de Luciano. 

Carmem denuncia Salvador. 
Beatriz intima Enrico a doar 
sangue para Cláudio. José 
Alfredo encontra Maurílio 
sentado em sua sala na joa-
lheria Império.

 
Quarta 
José Alfredo discute com 

Maurílio e Danielle fica intri-
gada. Enrico foge do hospital 
e Vicente tenta falar com ele. 
Magnólia instrui Noely e Se-
vero observa a moça. Pietro 
conta para Téo sobre o aten-
tado contra Cláudio. Jonas e 
Carmem se unem contra Or-
ville. Cora se oferece para fa-
lar sobre o passado de José 
Alfredo e Téo fica animado. 
Maria Clara encontra Enrico 
e avisa a Beatriz. Cora pede 
que Téo a ajude a ter um 
encontro com José Alfredo. 
Tuane pede para desfilar da 
escola de samba. Beatriz dá 
um ultimato em Enrico. José 
Alfredo demite José Pedro.

 
Quinta 
Maria Marta não aceita 

a demissão de José Pedro. 
Beatriz cobra novamente 

uma resposta de Enrico. 
Amanda conversa com José 
Pedro. José Pedro enfrenta 
José Alfredo. Maria Clara 
e Cristina discutem. Enrico 
conversa com Beatriz sobre 
Cláudio e ela se emociona. 
Maria Clara conversa com 
Amanda sobre Silviano. Cora 
conversa com Téo. Antônio 
vai ao salão da Xana. Xana 
e Luciano se encontram. 
Cora e Téo vão à joalheria 
Império. Helena e Orville 
conversam sobre Salvador. 
Antônio se declara para 
Naná. Silviano avisa a Maria 
Marta que José Pedro saiu 
de casa. Danielle debocha 
de José Pedro. Maria Clara 
diz que vai dormir na casa de 
Xana. Cora faz uma revela-
ção sobre Maria Marta para 
José Alfredo.

 
Sexta 
José Alfredo custa acre-

ditar no que Cora disse a ele. 
José Pedro e Amanda con-
versam ao telefone. Danielle 
questiona Maurílio e ele liga 
para o seu comparsa miste-
rioso. Vicente serve o jantar 

na casa de Xana. Cristina 
consola Xana. José Alfredo 
pensa no que Cora disse e 
conversa com Josué. Mag-
nólia visita Maria Ísis. Marta 
mostra fotos do álbum a 
Silviano. José Alfredo e Maria 
Ísis vão à casa de Magnólia. 
Otoniel conversa com Ismael 
e Manoel no bar. Ismael pede 
para Lorraine rasgar o che-
que que recebeu de Érika. 
Amanda visita José Pedro 
no hotel. Elivaldo fala para a 
família que vai fazer vestibu-
lar. Magnólia conversa com 
José Alfredo e Érika. Xana 
diz a Naná o motivo pelo qual 
está triste. Helena ameaça 
Jonas. Leonardo e Amanda 
escolhem um veículo para 
o negócio deles. Beatriz se 
declara para Cláudio. Juliana 
e Xênia se estranham. José 
Alfredo enfrenta Maria Marta.

 
Sabado 
José Alfredo cobra expli-

cações de Maria Marta sobre 
seu casamento com Silvia-
no. Du conversa com João 

Lucas. Antoninho convida 
José Alfredo para desfilar na 
escola União de Santa Tere-
za. Silviano chora olhando 
foto de seu casamento com 
Maria Marta. Josué e José 
Alfredo procuram álbum 
que Maurílio deu para Ma-
ria Marta. Magnólia decide 
comprar um camarote para 
o carnaval. Érika parabe-
niza Téo por sucesso da 
campanha de doação de 
sangue para Cláudio. Xênia 
arma plano para boicotar 
fantasia de Juju. Xana e 
Naná levam Luciano para 
casa de acolhimento. Maria 
Marta conta para Maria Clara 
que José Alfredo descobriu 
seu segredo com Silviano. 
Naná conta para Xana que 
quer casar com Antônio para 
adotar Luciano e Xana fica 
decepcionada. Maria Isis, 
Antônio e Vicente visitam 
Cláudio no hospital. Maria 
Clara vê José Pedro con-
versando com Merival. Téo 
Pereira recebe flores.

Produção : TV Globo
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Câmara aprova auxílio gás para famílias de baixa renda
Valor mínimo do auxílio deverá corresponder à metade do preço do botijão de 13 Kg
Fonte: Agência Câmara 
de Notícias
A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta quarta-feira 
(29) o Projeto de Lei 1374/21, 
que cria o auxílio Gás Social 
a fim de subsidiar o preço do 
gás de cozinha para famílias 
de baixa renda. A matéria 
será enviada ao Senado.
De autoria do deputado Car-
los Zarattini (PT-SP) e outros 
deputados do PT, o texto 
prevê que o valor fixado se-
mestralmente deverá ser, no 
mínimo, igual à metade da 
média do preço nacional de 
referência do botijão de 13 
Kg nos últimos seis meses, 
conforme estabelecido pelo 
Sistema de Levantamento de 
Preços (SLP) da Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP).
O substitutivo aprovado, do 
deputado Christino Aureo 
(PP-RJ), dá prazo de 60 dias 
para o Poder Executivo re-
gulamentar os critérios para 
definir as famílias a serem 
contempladas, a periodici-
dade, a operacionalização 
do benefício e a forma de 
pagamento, cujas parcelas 

não podem passar de 60 
dias de intervalo. O Execu-
tivo deverá ainda adequar a 
quantidade de beneficiários 
com o orçamento disponível 
para o auxílio.
Pelo texto, o Poder Executi-
vo será autorizado a pagar o 
auxílio diretamente às famílias 
beneficiadas na modalidade 
de transferência de renda.
Zarattini ressalta que o gás 
de cozinha é o derivado de 
petróleo mais utilizado direta-
mente pela população pobre. 
Ele citou dados da ANP que 
mostram um aumento de 61% 
do preço em um período de 
pouco menos de um ano.
Já o relator, Christino Aureo, 
destacou que o aumento 
da cotação internacional do 
barril de petróleo e a desva-
lorização cambial têm levado 
os preços dos combustíveis 
fósseis a sucessivas altas 
desde meados de 2020. 
“Isso pressiona a renda das 
famílias mais pobres, tornan-
do praticamente impossível 
o acesso ao gás de cozinha 
no valor atual”, disse.
Preferência
O auxílio será concedido pre-

ferencialmente às mulheres 
vítimas de violência domés-
tica beneficiadas por medi-
das protetivas de urgência. 
Entre os beneficiários serão 
incluídos ainda, segundo o 
regulamento, as famílias de 
baixa renda inscritas no Ca-
dastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico) ou que tenham 
entre seus membros quem 
receba o Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC).

Fontes de recursos
O substitutivo define três fon-
tes de recursos para custear 
o auxílio, com definição na lei 
orçamentária:
- alíquota específica da Con-
tribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico (Cide-
-combustíveis) a ser aplicada 
ao gás de cozinha;
- parte da receita com a venda 
de petróleo devido à União 
como excedente da produ-
ção por meio dos contratos 
de partilha; e
- parte do valor dos royalties 
da União devidos nos contra-
tos de exploração do petróleo 
pelo regime de partilha.

Em 60 dias, o Poder Executi-
vo deverá fixar essa alíquota 
da Cide para o custeio do au-
xílio Gás Social. As famílias 
beneficiárias do programa 
permanente de transferência 
de renda do governo federal 
(Bolsa Família e futuro Auxílio 
Brasil) que não receberem o 
Gás Social deverão ser com-

pensadas nessa transferência 
de renda com o valor da Cide 
incidente sobre o gás de co-
zinha.
Quanto aos recursos vin-
dos do petróleo da União 
e de seus royalties, o texto 
determina que será usado 
o aumento de arrecadação 
verificado no exercício.

Assim, se o auxílio vier a ser 
pago ainda em 2021, serão 
usados os recursos arreca-
dados a mais em relação ao 
estimado na lei orçamentária 
deste ano.
Repor tagem – Eduardo
Piovesan
Edição – Pierre Triboli
Fonte: Agência Câmara de 
Notícias
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Guararema vai ficar de 29/09 a 12/10 sem o trem turístico
Locomotiva Azul à diesel, que substituía a “Velha Senhora”, entre Guararema e Luiz Carlos, está sendo usada em novo trajeto no interior de São Paulo.

Fonte: Agência Estado 
e O Diário de Mogi
O passeio leva visitantes a Va-
linhos, Vinhedo e Louveira para 
valorizar o patrimônio ferroviário 
/ Joaquim Constantino – Gazeta 
de Guararema
Um caminho que escoou grande 
parte da produção cafeeira pau-
lista e levou imigrantes ao inte-
rior começou a receber turistas 
a partir deste fim de semana no 
interior de São Paulo. Chama-
do Expresso Vale das Frutas, o 
passeio foi inaugurado na no dia 
24/09,  com o objetivo de levar 
visitantes a Valinhos, Vinhedo e 
Louveira e valorizar o patrimônio 
ferroviário do interior, cuja ferrovia 
desta região completa 150 anos 
de inauguração no ano que vem.
O passeio abrange um trecho 
da primeira linha da Companhia 
Paulista de Estrada de Ferro, que 
ligava Jundiaí a Campinas, tra-
jeto utilizado nos últimos anos 
apenas para a passagem de car-
ga. Ele abrange três estações 
ferroviárias centenárias, tomba-
das como patrimônio histórico 
de São Paulo, que passaram 
por reparos, mas ainda não por 
restauro completo.
PUBLICIDADE
O roteiro é celebrativo e tempo-
rário, com viagens até 12 de ou-
tubro, de sexta-feira a domingo. 
Não há previsão de uma nova 
abertura de datas. Os ingressos 
custam de R$ 65 a R$ 98 (ida 
e volta), com vendas exclusiva-
mente pelo site oficial.
O passeio é lançado em um 
momento em que as opções de 
viagens ferroviárias turísticas 
estão reduzidas, em função da 
pandemia. O Expresso Turístico 
da CPTM retomou, por exem-
plo, um dos três roteiros, mas 

exclusivamente para quem teve 
a viagem suspensa em março 
de 2020, sem ter previsão para 
a volta da venda de passagens.
Os carros do Expresso Vale das 
Frutas são de momentos e pro-
postas variados. O mais antigo é 
de 1952 e atendia justamente a 
Companhia Paulista de Estrada 
de Ferro. Há alguns mais “dife-
rentões”, como o de 1962 que foi 
adaptado em 1995 para virar um 
bar, com distribuição mais infor-
mal de bancos e mesas e espaço 
para a oferta de bebidas. Já o 
Caboose, de 1973, diferencia-
-se por ter duas varandas, com 
bancos abaixo de uma cobertura 
com toldo. Também está incluí-
do um vagão adaptado para o 
transporte de passageiros com 
bicicletas.
“É uma bela mistura, um museu 
ambulante de épocas e ferrovias 
diferentes (por envolver vagões 
que originalmente percorriam 
percursos variados)”, conta o 
diretor-presidente da Associa-
ção Brasileira de Preservação 
Ferroviária, Bruno Sanches. Par-
te dessa história será contada 
durante o passeio por monitores 
da entidade.
Sanches conta que os vagões 
foram levados até Valinhos por 
meio de uma “megaoperação lo-
gística”, saídos de outras partes 
de São Paulo e Minas Gerais. 
Parte do valor do ingresso será 
repassada à associação, sem 
fins lucrativos, que restaura va-
gões sem uso e/ou abandona-
dos, trabalho que ele diz custar 
de R$ 500 mil a 800 mil.
Segundo nota divulgada pela 
Associação Brasileira de Preser-
vação Ferroviária, a locomotiva 
movida a óleo diesel, que vinha 
sendo usada no percurso entre 
Guararema e Luiz Carlos, subs-

tituindo a “Velha Senhora”, uma 
Maria Fumaça 353, movimenta-
da a vapor, que se encontra em 
reformas, na cidade de Cruzeiro, 
no Vale do Paraíba.
Conforme nota da ABPF, tanto a 
locomotiva que substituía a Maria 
Fumaça, como alguns de seus 
vagões, foram levados para o 
interior de São Paulo para cobrir 
o trajeto  do chamado Expresso 
Vale das Frutas. Com isso, traje-
to entre Guararema e Luiz Carlos 
deixará de ter atividades entre 
este sábado, 25 de setembro, 
até o dia 12 de outubro próximo.
Segundo Bruno Sanches, 8 mil 
pessoas chegaram a fazer um 
pré-cadastro para os ingressos, 
embora não seja obrigatório para 
a compra. Cada viagem poderá 
transportar cerca de 300 pas-
sageiros.
No passeio, os turistas poderão 
montar o próprio roteiro, optando 
por trajetos a partir de qualquer 
uma das estações. “São cidades 

coirmãs e com características 
complementares. Louveira está 
com a estação reformada. Vi-
nhedo tem uma pujança gastro-
nômica muito forte. Valinhos tem 
uma conexão com a Serra dos 
Cocais, que proporciona uma ex-
periência ecológica”, comenta 
Leonardo Camanzi, presidente 
da Vale das Frutas Convention 
& Visitors Bureau, uma das or-
ganizadoras.
Ele considera que a região está 
virando uma “grife” no Estado e 
cita a chegada de novos morado-
res durante a pandemia, atrás de 
tranquilidade e proximidade com 
a natureza. A promoção do pas-
seio está ligada à valorização da 
produção local, desde o pastel de 
figo típico de Valinhos até marcas 
nascidas nos três municípios.
Programação
Foram organizados eventos nas 
imediações das estações, como 
o Festival Gastronômico do Ex-
presso Vale das Frutas e uma 

exposição de automóveis anti-
gos (de 2 a 3 de outubro), além 
de apresentações de músicos e 
dançarinos e feiras de artesanato 
e produtos rurais. Monitores tam-
bém vão orientar sobre opções 
turísticas do entorno.
Em Vinhedo, haverá uma feira 
com vinho e suco de uva locais. 
Já a Prefeitura de Louveira ofe-
recerá um passeio de trenzinho 
urbano até a Fazenda Santo 
Antônio, por exemplo.
Em Valinhos, uma das atrações 
é o Museu Fotógrafo Haroldo 
Ângelo Pazinatto, localizado na 
antiga estação ferroviária. Pre-
sidente da Associação de Pre-
servação Histórica de Valinhos 
(APHV), Marcel Pazinatto conta 
que o espaço reúne imagens fei-
tas ao longo de 60 anos, desde 
a década de 1940.
Com cerca de 1,2 mil peças, o 
acervo do museu reúne também 
antigos pertences de famílias do 
município, como utensílios do-
mésticos, instrumentos musicais, 
televisões e rádios, além de itens 
de outros períodos da ferrovia. 
“São materiais que remetem à 
origem de Valinhos”, descreve.
Contratempo
Com a presença de autoridades, 
a viagem de inauguração do pas-
seio não teve o percurso comple-
to na sexta-feira. O motivo foi um 
foco pontual de incêndio em uma 
área rural no trajeto, que afetou 
os trilhos antes da passagem do 
trem, que teve de retornar an-
tes de chegar à última estação. 
Segundo a organização, uma 
equipe foi enviada ao local para 
resolver a situação ainda na sex-
ta e não deveria haver alteração 
na programação de viagens.
Conheça outras opções de pas-
seios sobre trilhos em São Paulo
Trem de Guararema

Da estação Central à Vila Luís 
Carlos, com 2h de duração. 
Sábados e domingos, às 10h 
e às 14h30. R$ 70 (ida e volta). 
Saída da estação Central (Rua 
Doutor Falcão, 4 – Guararema). 
Ingressos e informações: trem-
deguararema.com.br.
Maria Fumaça de Campinas
Dois tipos de passeio. Até Ja-
guariúna, com 3h30 de duração, 
saídas às 10h10 e custo de R$ 
140 a R$ 150 (espaço VIP). Até 
Tanquinho, com 2h de duração, 
com partida às 15h e custo de 
R$ 100. Ambos ida e volta. Sá-
bados e domingos. Opções de 
viagens temáticas, como Café 
Magnífico, Chá Imperial, Boteco 
no Trem e Trem das Crianças, 
em datas especiais. Saída da 
estação Anhumas (Rua Doutor 
Antônio Duarte da Conceição, 
1.501 – Campinas). Ingressos e 
informações: mariafumacacam-
pinas.com.br.
Bonde de Campos do Jordão
Duas opções de passeio. Até Vila 
Abernéssia, com 30 minutos de 
duração e custo de R$ 20. Até 
Portal, com 50 minutos e por 
R$ 30 Ambos ida e volta, com 
saída a cada hora. De segunda 
a quinta-feira, das 10h às 16h, e 
de sexta a domingo, das 10h às 
17h. Embarque na estação Emí-
lio Ribas (Av. Emílio Ribas, 1.111 
– Campos do Jordão). Ingressos 
no local. Mais informações: efcj.
sp gov.br.
Expresso turístico da CPTM
Viagens voltaram exclusivamen-
te para público que comprou in-
gresso em março de 2020. Não 
há data para retorno da venda. 
Passeios com saída para Luz até 
Jundiaí, Paranapiacaba e Mogi 
das Cruzes. Informações: cptm.
sp.gov br/sua-viagem/Expresso-
Turistico.

O passeio leva visitantes a Valinhos, Vinhedo e Louveira para valorizar 
o patrimônio ferroviário 
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Loja Pérola do Bem realiza ação de troca de recicláveis por produtos no Parque Agrinco
Ação itinerante ocorrerá em 9 de outubro, na Escola Estadual Antonio Lerario
O Fundo Social de Solidarie-
dade de Guararema promo-
ve em 9 de outubro a Loja 
Itinerante Pérola do Bem, no 
bairro Parque Agrinco.

A população poderá trocar 
seus materiais recicláveis - 

secos e higienizados - por 
moedas solidárias que va-
lem produtos na Loja Itine-
rante Pérola do Bem. A ação 
ocorrerá das 9 às 12 horas, 
na Escola Estadual Antonio 
Lerario, na Rua Cilesa Ferraz 
da Silva, 57.

A iniciativa contará com 
preços convidativos para as 
trocas realizadas no local. Es-
tarão à disposição diversos 
itens como roupas, brinque-
dos, alimentos e utilidades do-
mésticas. Além disso, durante 
a ação, também poderá ser 

realizada a troca de 40 em-
balagens Tetra Pak, abertas, 
limpas e secas pelo cupom 
do sorteio de um Iphone 12, 
realizado pela ONG Espaço 
Urbano, por meio do projeto 
Recicla Cidades.

A cada 1 quilo de recicláveis, 
250 gramas de isopor, ou 2 
litros de óleo será dado um 
selo. Quando completado 
cinco selos, o morador pode 
realizar a troca por um item 
da loja. Vale destacar que 
todos os reciclados devem 
estar limpos e secos.

Loja Pérola do Bem

Promovendo a troca de mate-
riais recicláveis por produtos 
diversos, a iniciativa do Fundo 
Social de Solidariedade, com 
o apoio da Secretaria Munici-
pal de Obras, Meio Ambiente, 
Planejamento Urbano e Ser-
viços Públicos, a ONG Espa-
ço Urbano e a Cooperativa 
Guararecicla, vem atraindo 
a atenção da população de 
Guararema e contando com 
boa adesão do público.
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