
Rumo à esperança
e à inovação

Secretaria de Cultura 
de Guararema informou que o 
processo de contratação está
sendo finalizado.

Zé quer incentivo 
às indústrias, ao turismo e à 
tecnologia, além de obras como a 
do Mercado Municipal. 

Outros projetos estão 
sendo planejados para a retomada 
total do turismo, com a volta 
dos eventos. 

Nova empresa vai 
responder pelas 
atividades culturais

Prefeito quer investir em 
turismo,  tecnologia e 
atrair novas empresas

Feira Noturna será 
implantada em outubro 
na cidade
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A CIDADE NÚMERO 1 EM QUALIDADE DE VIDA DA REGIÃO

19 DE SETEMBRO | ANIVERSÁRIO DE 
122 ANOS DE GUARAREMA

(11) 97290-7303 

Dra Maria Isabel Sterse
Biomédica Esteta
CRBM 4292

Rua Plínio Freire, 80,
Centro - Guararema 

cidade de Guararema inves-
tiu em setores que não foram 
diretamente afetados pela 
pandemia, como é o caso da 

indústria e da agricultura. De acordo 
com a prefeitura municipal, nos últi-
mos 10 meses, a cidade foi procura-
da por cinco empresas que têm como 
objetivo atuar no município, podendo 
gerar mais de 120 postos de trabalho.

De acordo com o secretário de Empre-
go e Desenvolvimento Econômico, Marlon 
Rodrigues, a cidade terá um foco maior em 
projetos de capacitação. “Por meio de par-
cerias com o Senai, iremos capacitar jovens 
a competirem para postos de trabalho nas 
indústrias. Em 2022, vamos focar também 
no Jovem Aprendiz e dar experiência aos 
nossos jovens. Estamos revendo o Progra-
ma de Incentivo às Indústrias do Municí-
pio e preparando um Programa de Investi-
mento ao Turismo”, a� rmou.

Em relação ao turismo, a cidade se pre-
para para retomar as atividades de forma 
segura no próximo ano, mas desde os últi-
mos meses vem realizando investimentos 
nos pontos turísticos - como a reforma do 
Calçadão -, em eventos para que a cidade 
gere mais emprego, como a Páscoa e o Na-
tal de 2022, em parcerias para atrair novos 
investidores e leis de incentivo ao turismo.

A reforma do Mercado Municipal é 
outra obra que chama atenção na cidade. 
As construções estão programadas para 
ter início no próximo ano e, quando en-
tregues, Guararema terá um equipamento 
importante para o turismo.

O prefeito da cidade, José Luiz Eroles 
Freire, o Zé (PL), fez um balanço sobre o 
que espera para a cidade neste e nos pró-

VITORIA MIKAELLI

Guararema quer 
atrair empresas 
e investirá 
em obras e 
tecnologia, 
diz prefeito
Desenvolvimento. A cidade avança 
em relação à infraestrutura e deve 
começar as obras do Mercado 
Municipal no início de 2022

A

Emprego. Guararema está revendo programas de capacitação já existentes e pretende abrir 
novas oportunidades

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

ximos anos. “Na Saúde, espera-
mos que a vacinação contra a 
Covid-19 avance ainda mais e 
que a população de Guarare-
ma seja totalmente imuniza-
da o quanto antes. Com isso, 
poderemos, com responsabi-
lidade e segurança, retomar 
atividades e serviços suspen-
sos por conta da pandemia. No 

setor econômico, vamos dar 
continuidade à retomada da 
geração de empregos no mu-
nicípio, para que mais vagas de 
trabalho sejam abertas e ofer-
tar possibilidades de renda a 
todos. Dentre outros importan-
tes pontos, também esperamos 
potencializar os investimentos 
em tecnologia, tornando os 
processos da Administração 
Municipal ainda mais rápidos 
e menos burocráticos”, adian-
tou o administrador público.

“Esperamos 
potencializar os 
investimentos 
em tecnologia”, 
diz o prefeito de 
Guararema Zé Luiz
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Alvino. O deputado falou sobre a 
construção do Hospital Municipal

André do Prado. Conquistas 
passam de R$ 4 milhões

O deputado federal Marcio Alvino 
e o deputado estadual André do Prado, 
ambos guararemenses, conquistaram, 
ao longo de seus mandatos, diversas 
verbas para Guararema e a região do 
Alto Tietê.

Emendas parlamentares e inves-
timentos federais para o município, 
como o hospital municipal em cons-
trução, o posto de atendimento do 
INSS, a creche que está sendo cons-
truída no bairro Nogueira, os residen-
ciais do “Minha Casa, Minha Vida” são 
alguns dos projetos alcançados por 
Marcio Alvino (PL).

Questionado pela redação do O 
Novo sobre novos projetos para a re-
gião, Alvino a� rmou: “Como deputa-
do federal, Guararema sempre pode 
contar com meu mandato. São inúme-
ras emendas destinadas para as mais 
diversas áreas. Diariamente, busco 

trabalhar para trazer novos recursos e 
investimentos para o desenvolvimento 
e progresso do nosso município, prio-
ritariamente na Saúde”, concluiu.

Já o deputado estadual André do 
Prado conquistou, junto ao Governo 
do Estado, benfeitorias como: o re-
capeamento da SP-66, entre Mogi e 
Guararema; recapeamento dos acos-
tamentos da rodovia Nicola Capuc-
ci; construção das escolas estaduais 
Antônio Lerário, Emília Leite Martins, 
a Paulo Ismael e a creche no bairro 
do Itapema.

“Ao longo dos anos em que atuo 
como deputado estadual na Assem-
bleia Legislativa, encaminhei diversas 
emendas que totalizam mais de R$ 4 
milhões para o município”, disse André 
do Prado, que também a� rmou que, 
em breve, mais emendas serão desti-
nadas à cidade. (JA)

Deputados falam sobre conquistas
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DIVULGAÇÃO

Em outubro, será 
implantada a Feira 
Noturna na cidade
Novidade. A feira e outros projetos estão planejados para a 
reabertura no município ao turismo, com a volta dos eventos 

Guararema segue adiante com a 
reabertura comercial, apesar de dar 
prioridade para a saúde da popula-
ção e à contenção do vírus. A Secre-
taria Municipal de Emprego e Desen-
volvimento Econômico conta com a 
criação da Feira Noturna e projetos 
de parceria público-privadas para a 
retomada econômica.
Apesar de não ter eventos como o 
Cidade Natal, o município continua 
tendo visitantes desde o momento 
em que os mercados especularam 
uma reabertura: “As pessoas estão 
vindo, mas eu não posso ser irres-
ponsável nesse momento,” comen-
tou o prefeito Zé Luiz em entrevista 
ao O Novo, sobre as perdas no setor. 
Por isso, segundo a secretaria, � cou 
a cargo dos comerciantes e empresá-
rios do Turismo receber as pessoas 
que vêm à cidade.
A retomada também é uma preo-

cupação da Associação Comercial 
(ACE) de Guararema. Durante o pri-
meiro Fórum dos Comerciantes da 
cidade, realizado no dia 31 do mês 
passado, o diretor Administrativo da 
Associação, Bruno Moralles, comen-
tou sobre a importância de ter as me-
didas de proteção alinhadas com os 
comerciantes e o poder público para 
uma retomada segura. 
Para 2022, a Secretaria adiantou 
que serão realizados mais de quatro 
eventos para atrair o público para a 
cidade e que a retomada do turismo 
será a partir de janeiro. A Pasta res-
saltou a importância do planejamen-
to para a economia da região: “Temos 
a consciência de que o empresário e 
as oportunidades de ganhos com o 
setor para investidores só se darão 
quando o município tiver o calen-
dário anual para que todos possam 
se planejar”.

Retomada da Educação tem sido 
muito positiva, diz secretária

Retorno. Alunos e professores estão satisfeitos com o “novo normal”  

A Secretaria Municipal de Educação 
de Guararema informou que, até ago-
ra, cerca de 80% dos alunos em idade 
de matrícula ou frequência escolar 
obrigatória já retornaram às aulas 
presenciais nas escolas da rede de en-
sino do município. De acordo com a 
secretária Clara Assumpção, o retor-
no vem sendo positivo para alunos e 
professores e para as famílias.
Em relação aos alunos que, possivel-
mente, tiveram o ensino prejudica-
do durante a quarentena, Clara As-
sumpção a� rmou que as escolas do 
município implantarão Projetos de 

Recuperação da Aprendizagem, foca-
dos nas habilidades prioritárias, para 
auxiliar na recuperação dos estudan-
tes que tiveram mais di� culdade du-
rante o ensino a distância. Ela ainda 
ressaltou a importância do núcleo fa-
miliar no processo de aprendizagem: 
“Família e escola, de mãos dadas, são 
a receita para que a aprendizagem 
seja recuperada.”
A Secretaria também busca inovações 
na rede de ensino para o ano letivo de 
2022, trazendo materiais didático-pe-
dagógicas com foco em educação so-
cioemocional e empreendedorismo, 
que será um diferencial para os novos 
tempos, segundo a secretária.

Cidades

Fabrício Mello
fabricio@onovo.com.br

Fabrício Mello
fabricio@onovo.com.br
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Loja 1: Rua Capitão Alberto A. Weissohn, 131 - Centro - Guararema-SP Tel: 011 4693-3434 

Loja 2: Rua Maria José Ramos Leite , 89 - Bairro Nogueira - Guararema-SP Tel: 011 4693-1925

Loja 3: Av. Adhemar de Barros, 441 - Itapema - Guararema-SP Tel: 011 4693-2033
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Monteiro Supermercados

@supermercadosmonteiro

NO CLUBE DE DESCONTOS MONTEIRO VOCÊ TEM ACESSO A OFERTAS EXCLUSIVAS 

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,59
unid.

2,75

Cerveja Petra
lata 350ml

OFERTAS VÁLIDA PARA OS DIAS 18 E 19/09/2021 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.  

Barriga Suína

17,98
kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

OFERTAS VÁLIDA DO DIA 18 À 24/09/2021 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.  

Presunto Eder
100 gramas

Suco Prat´s 
Laranja 4L

Mortadela Sadia
1kg

7,90
Unid.

Iogurte Natural Nestlé
170g Sabores

Requeijão Nestlé
Trad. e Light 200g

Panettone Bauducco
Frutas 500g

Água de Coco 
Puro Coco 1L

Tomate Pelado 
Olé 240g

Arroz Tio João
5kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

21,98
unid.

25,90

Molho Tomate Quero
Trad. 340g

Sardinha Coqueiro
com Óleo 125g 

Sucrilhos 
original 240g

Água Sanitária
Suprema 5L

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

8,27
unid.

9,80

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,20
unid.

6,98

Álcool Lyrio 
70% 1L

Papel Hig. Camélia 
Folha Dupla 12unid. 

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

18,90
Kg

19,90

Linguiça Toscana
Aurora

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

38,90
Kg

39,80

Alcatra Miolo
Bife

12,98
kg

Coxinha da Asa

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

19,90
unid.

23,98

Linguiça Calabresa
Aurora 1kg fatiada

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,95
100g

2,35

Camarão Costa Sul
Descascado
400g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

36,50
unid.

44,90

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

25,50
unid.

28,50

Leite Fermentado 
Chamyto 450g

4,98
Unid.

2,39
Unid.

Iogurte Nestlé Polpa 540g
Morango / M. + Vitamina 

4,99
Unid.

Batata Noisette 
Sadia 400g

9,90
Unid.

Hamburguer Gourmet
Seara Incrível

6,98
Unid. DESCONTOS 

CLUBE 
DE

5,95
unid.

6,78

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,15
unid.

4,67

Suco Maguary
1L

Ades 200ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,68
unid.

1,95

Coca-Cola Zero
2L

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,55
unid.

7,20

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

18,90
unid.

19,90

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

25,50
unid.

28,90

Azeite de Oliva 
Andorinha 500ml 
vidro vermelho

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,25
unid.

1,39

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,85
unid.

4,25

Açúcar Orgânico 
Guarani 1kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,20
unid.

4,75

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,59
unid.

3,89

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,20
unid.

10,50

Desinfetante Lysoform
original 1L

Omo Lavagem Perfeita 
Sanitiza 800g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

7,98
unid.

8,99

Amaciante Ypê 
Leve 2L
Pague 1,6L

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,70
unid.

7,65

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,39
unid.

1,69

Guardanapo Prática
Pequeno

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,58
unid.

11,20

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,98
unid.

8,20

Açúcar Refinado
Alto Alegre 1kg

4,79
Unid.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,25
unid.

3,79



5O NOVO EDIÇÃO 732 — SÁBADO | 18.09.2021 A 24.09.2021

Turismo: ‘Todo conceito já está 
planejado’, afi rma secretário

Apesar de eventos como o 
aniversário da cidade e o Ci-
dade Natal terem sido cance-
lados este ano, a Secretaria 
municipal de Emprego e De-
senvolvimento Econômico 
de Guararema afirmou que o 
primeiro evento em 2022 será 
o projeto piloto para a reto-
mada do ano. “Os planos para 
voltar a atrair os turistas após 
a reabertura, incluem, tam-
bém, investimentos nos pon-
tos turísticos da cidade, como 
a reforma do Calçadão e o iní-
cio das obras do Mercado Mu-
nicipal”, adiantou o secretário 
Marlon Rodrigues.

Aproveitar a proximidade do 
município com São Paulo e ou-
tras grandes cidades é uma das 
estratégias. Segundo o secretário, 
Guararema consegue proporcio-

ARQUIVO PESSOAL

nar uma experiência em diversos 
campos para os turistas que bus-
cam a cidade para se desconec-
tar dos grandes centros urbanos.
“Estamos nos baseando na ten-
dência do mercado de outras 
cidades como Gramado e Ca-

“Estamos nos 
baseando na 
tendência do 
mercado de 
cidades como 
Gramado e 
Canela”

nela. Todo o conceito já está 
desenvolvido para que o mu-
nicípio tenha todos os direitos 
em competir e englobar uma 
fatia do turismo ainda maior,” 
explicou o secretário. ao fa-
lar sobre a volta dos eventos 
em 2022.

Rodrigues ainda disse que vai 
implantar a Feira Noturna até o 
final de outubro deste ano, com 
foco nos produtos rurais e porta-
dores do Selo Artesanal.

“Chegada a tarde, pôs-se Ele à mesa com os doze 
discípulos.” (Mateus 26:20)

Vamos entender aqui que nós sentamos à mesa 
para comer com pessoas amigas… íntimas, ou 
coisas assim, não é mesmo? E, normalmente, em 
datas especiais como aniversários, casamentos, 
comemorações e celebrações de datas festivas. 
Aqui, Jesus sentou-se à mesa com seus discípulos 
para celebrarem a Páscoa dos Judeus. Esses ho-
mens que estavam à mesa com Jesus eram esco-
lhidos por Ele como os melhores para estabelecer 
a sua igreja aqui na terra.   Mas, mesmo assim, ali 
estava Judas sentado à mesa e logo depois se le-
vantaria para ir ter com os sacerdotes e trair Jesus.

Também estava Pedro, que, nesta mesma noite, 
negaria Jesus por três vezes. Estavam Tiago e João, 
que, junto com Pedro, vão ao Getsêmani orar com 
Jesus e, por três vezes, durante o período de ora-
ção, dormem como se aquele momento não fosse 
importante (Mt. 20:43-45).

No momento da prisão de Jesus, Pedro teve uma 
reação violenta desembainhando sua espada 
e agredindo um dos soldados, cortando-lhe a 
orelha.  Mas essa reação não foi a melhor defesa 
para com Jesus. Pois, a partir do momento em que 
Jesus é preso, todos os discípulos se espalham, 
fogem, ninguém se posiciona a favor Dele. Nem 
mesmo Pedro, que passou a segui-lo de longe 
para ver o � m. Quando questionado como sendo 
um dos amigos de Jesus, diz e até jura que não o 
conhece.

Mas Jesus, mesmo assim, amou-o e perdoou seus 
pecados, suas traições e mentiras.  O amor de Jesus 
não impõe condições.  Mesmo quando uma multi-
dão, que havia comido do seu pão, recebido curas, 
milagres estivesse agora gritando: cruci� ca-o. 

Esta declaração do amor de Jesus nos conduz 
a pensar que mesmo entre os mais íntimos dos 
nossos amigos, que se assentam à mesa conosco, 
não podemos esperar muito. Estamos sujeitos a 
decepções, traições e abandono, mas não pode-
mos nos prender a isso. Jesus amou essas pessoas 
mesmo assim. Este é o amor incondicional que 
devemos desenvolver para sermos exemplo de 
Jesus Cristo na terra.

Pode até parecer difícil, mas não impossível. To-
dos os dias devemos nos lembrar desse amor in-
condicional e nos desviarmos das condições que 
impomos para amar alguém. Seja um exemplo 
desse amor para as pessoas da sua convivência.

Daniel Ruziska

Amor Incondicional

daniel@agapecorretora.com.br

Transportes: 
Revolução

MUDANÇA

Durante a live realizada pelo 
O Novo, no dia 18 de agosto, 
com o prefeito de Guararema, 
José Luiz Eroles Freire (PL), foi 
anunciada uma “revolução” no 
transporte público coletivo da 
cidade. Sem dar muitos deta-
lhes, o prefeito prometeu uma 
mudança grandiosa, que visa 
integrar os bairros e bene� ciar 
a população guararemense.

“Nós faremos uma grande re-
volução no transporte público de 
Guararema. Vai ser uma grande no-
vidade, uma grande coisa, que vai 
unir cada vez mais os bairros. Nós 
queremos, no nosso mandato, fazer 
com que toda a população se sinta 

Fabrício Mello
fabricio@onovo.com.br

ARQUIVO

Investimentos. Reforma do Calçadão e do Mercado Municipal, entre outras melhorias, fazem parte 
do planejamento para a volta dos turistas ao município de Guararema

Zé Luiz. Prefeito de Guararema disse que mudanças no sistema de 
transporte vai unir os bairros da cidade  

Marlon Rodrigues. 
Investimentos nos pontos 
turísticos

guararemense”, a� rmou Zé em uma 
de suas falas na entrevista ao vivo.

Em resposta à Redação do 
jornal, a Prefeitura Municipal 
afirmou que está realizando um 
estudo sobre o Sistema do Trans-
porte Público Coletivo de Passa-
geiros de Guararema e explicou o 
intuito do levantamento: “Temos 
como objetivo disponibilizar à 
população de Guararema um 

transporte de qualidade, pon-
tualidade e segurança”, apontou 
a administração municipal.

Diminuição do uso de carros 
de passeio e melhoria da qualida-
de do ar são benefícios que ten-
dem a acontecer com a mudança, 
já que, de acordo com a adminis-
tração, a revolução faria com que 
houvesse uma diminuição no nú-
mero de carros circulando.

Cidades

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br
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Restauradas, as Igrejas Nossa Senhora da Ajuda e Nossa Senhora da Escada são a base histórica da 
cidade. Vale a pena visitar a centenária igreja da Freguesia da Escada, que guarda a única imagem de São 
Longuinho no Brasil.

Desde 2009, Guararema tornou-se um dos 
destinos mais visitados desde que começou a 
realizar o Cidade Natal, onde a cidade ganha 
enfeites, porém todos feitos com garrafas pet 
doadas pelos moradores. Tudo lindo e eco-
logicamente correto. 

A famosa Praça do Coreto, idealizada pelo 
prefeito Ivan Brasil, em 1932, e revitalizada em 
2011, é um dos pontos mais agradáveis de 
Guararema. É cenário das manifestações cul-
turais da cidade e de encontros das famílias.

Praça 9 de Julho. A Igreja de São Benedito 
foi construída por volta de 1875, pela escrava 
Maria Florência. Depois de alforriada, liderou 
a construção da igreja como prova de fé e 
agradecimento. Em 1890, foi ampliada. Em 2011, 
foi revitalizada.

Pontos turísticos 
de Guararema

Fotos: D
ivulgação

Em Setembro de 1899, nasce o 
município de Guararema. Migrantes 
e imigrantes de todas as regiões 
vieram para a cidade em busca 
de acolhida. Aí estão as nossas 
origens: Na força do trabalho 
humano, capaz de construir esta 
cidade. Os anos se passaram e 
Guararema foi se tornando polo 
turístico do Alto Tietê, com lugares 
fantásticos e muita coisa boa para 
se apreciar. Vamos conferir?

122 anos 
de história!

Nossa cidade, nosso lar... Hoje,
comemoramos o seu aniversário com

muito orgulho e compromisso com a sua
população, conscientes de que fazemos

parte dos seus 122 anos de história!
Que seja pleno o seu desenvolvimento!

Parabéns, Guararema!
 

Câmara Municipal de Guararema

Acesse: www.cmguararema.sp.gov.br
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A Estação Literária é um lugar convidativo, 
projetada sem paredes nos pisos superior 
e térreo. Ali é possível conviver, estudar, 
realizar pesquisas e participar de atividades de 
entretenimento.

A história de Guararema é pontuada por 
elementos da natureza, religiosidade e 
tradição. Este Portal representa essas 
referências: a canoa indígena; os nativos; 
a igreja; as árvores centenárias, os prédios 
históricos; aves e animais e moradores.

Estação Luís Carlos. Inaugurada em 1914 e 
tem esse nome em homenagem ao engenheiro 
Luís Carlos da Fonseca Monteiro de Barros 
(1880-1932). Foi ele quem autorizou a 
construção da Estação, atendendo ao pedido 
dos imigrantes.

O Centro Artesanal “Dona Nenê” foi 
construído pela Prefeitura com o intuito de 
proporcionar aos artesãos guararemenses 
oportunidades de comercialização de seus 
produtos. Lá, o público pode encontrar vários 
produtos típicos.

Mirante “Prefeito Gerbásio Marcelino”.
O famoso “Morro do Gerbásio” por muitos 
anos foi ponto de visitação da população 
de Guararema, que vislumbrava que o local 
poderia ser transformado em um ponto de 
contemplação da cidade por conta da 
vista privilegiada.

Uma verdadeira escultura da natureza. 
Construído no entorno de uma belíssima 
sobreposição de pedras, o Parque da Pedra 
Montada oferece acesso confortável ao 
visitante, fazendo do trajeto até as pedras um 
agradável passeio. Vale a pena visitar!

Localizado na entrada do bairro da 
Freguesia da Escada, o Memorial representa 
os elementos formadores do povo 
guararemense,responsáveis pela construção 
da primeira igreja no século XVII, a Igreja da 
Freguesia da Escada. 

A História da Estação Ferroviária confunde-
se com a própria história da cidade, já que foi 
palco do transporte de cargas e pessoas entre 
1876 e a década de 1970.
O Pontilhão chama a atenção de todos devido 
à grandiosidade de sua arquitetura de origem 
inglesa. 

Inaugurada no final do ano de 2004, a Ilha 
Grande permite ao visitante dar um passeio em 
sua pista às margens do Rio Paraíba do Sul, e 
conta com o Núcleo de Educação Ambiental 
Sinhô Muniz, um espaço destinado aos debates 
sobre meio ambiente. 
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DIVULGAÇÃO

Nova empresa será 
responsável pela Cultura
Mudanças. Segundo a Secretaria Municipal de Guararema,
o processo de contratação está sendo finalizado

Atrações. A cidade se prepara para muitas novidades no setor 
cultural em 2022, por meio de parcerias e investimentos

A Secretaria Municipal 
de Cultura, Esportes 
e Lazer de Guarare-
ma informou que uma 

Fabrício Mello
fabricio@onovo.com.br nova empresa será 

responsável pelas 
atividades culturais 
de esportivas que 
serão realizadas no 
município.

122 anos 

Cidade que nos ensina e nos faz crescer. Por onde se vá, 
em qualquer lugar, impossível te esquecer.

DEPUTADO ESTADUAL

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA
ESTADO DE SÃO PAULO

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAREMA
DATA DO AJUSTE: 15/09/2021
TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 AO CONTRATO Nº. 14/2019
CONTRATADA: Embras Empresa Brasileira de Tecnologia Limitada
Objeto: Prestação de serviços de licença e locação de softwares para 
a Câmara Municipal 
Prazo: 12 (doze) meses – 16/09/2021 a 15/09/2022
Valor do Aditamento: R$ 97.234,44
Licitação modalidade: Pregão Presencial nº 01/2019

www.cmguararema.sp.gov.br

REABERTURA DE PRAZO
CHAMAMENTO PÚBLICO EDITAL SCEL Nº 01/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4517/2021. Objeto: EDITAL DE PREMIAÇÃO
PARA PROJETOS CULTURAIS DIGITAIS DE ARTISTAS E PROFISSIONAIS DO
SETOR DE ARTE E CULTURA DE GUARAREMA PARA A MOSTRA VIRTUAL ARTE
VIVA. PERÍODO E LOCAL DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS: de 20/09 à
10/10/2021, das 8 às 12h e das 13 às 17h, no endereço Praça Cel.
Brasílio Fonseca, 54, Centro, Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Lazer deste município. O Edital poderá ser lido e obtido na íntegra no Paço 
Municipal ou na própria Secretaria.Os interessados poderão obter o Edital pelo site
www.guararema.sp.gov.br/1162/mostra+virtual/; ou por e-mail, enviando mensagem 
eletrônica para o endereço cultura@guararema.sp.gov.br, informando os dados, a 
modalidade e o número da licitação. Outras informações podem ser obtidas pelo 
telefone (11)4695-1793.

JOSE LUIZ EROLES FREIRE,
 Prefeito Municipal.

COMUNICADO
Comunicamos a realização de Audiência Pública, no dia 
24/09/2021, às 18 horas, no Paço Municipal, localizado na 
Praça Cel. Brasílio Fonseca, nº 35, Centro, neste Município, 
em atendimento ao inciso I do parágrafo único do artigo 48 
da Lei Complementar nº101, de 04/05/2000, aberta a 
população em geral, para apresentação da proposta da 
LOA – Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022, a 
ser encaminhada à Câmara Municipal.

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
 Prefeito Municipal.

Guararema, em 17 de setembro de 2021

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017
CONVOCAÇÃO

Fica convocado o candidato abaixo relacionado para, no prazo máximo de 04 (quatro) dias 
úteis, a contar da data desta publicação, comparecer à Diretoria de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Guararema, situada na Praça Coronel Brasílio Fonseca, nº 35, Centro, 
Guararema/SP, no horário das 9h30min às 11h00min e das 15h00min às 16h30min, para 
apresentar a documentação necessária (Capítulo X – Item 3 do Edital nº 01/2017) ao 
provimento dos emprego mencionado:

Obs: É necessária a apresentação dos documentos originais e cópias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA, 17 DE SETEMBRO DE 2021.

JOSE LUIZ EROLES FREIRE
        Prefeito Municipal.

EMPREGO:
Analista de Desenvolvimento Social 

NOME:
Vanderlei Rodrigues de Araujo 

CLASSIFICAÇÃO:
02

Alinhada com a 
Pasta, caberá à em-
presa a gestão, pla-
nejamento e exe-
cução de diversas 
atividades em ambos 
os setores, uma vez 
que o processo de 
contratação esteja 
concluído.

Para o próximo 
ano, que contará com 
a retomada geral das 
atividades em Gua-
rarema, tanto no se-
tor turístico quanto 
no setor comercial, 
a Secretaria tem a 
intenção de ampliar 
o número de parce-
rias público-privadas 
com instituições que 
atuem no setor.

Em 2022, a popu-
lação também pode 
esperar mais even-
tos: “Este ano, não te-
remos nem o aniver-
sário de Guararema 
nem o Cidade Natal, 
mas estamos prepa-
rando mais eventos 
na cidade, para que 
o comerciante possa 

ganhar o ano inteiro,” 
ressaltou o prefeito Zé 
Luiz em entrevista ao 
O Novo. A Pasta ainda 
informou que irá es-
timular mais ações e 
atividades, tanto cul-

turais quanto religio-
sas, no município.

As datas já estão 
sendo estudadas e as 
condições, avaliadas, 
para que haja uma re-
tomada segura da pro-

gramação no espaço 
da Estação Literária, 
com o retorno dos en-
contros temáticos e 
iniciativas que sempre 
atraíram o público até 
o local.

Cidades
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19 DE SETEMBRO | ANIVERSÁRIO DE GUARAREMA
PARABÉNS PELOS 122 ANOS

MAIS DE 30 MIL SORRISOS DE ESPERANÇA
PARABÉNS PELOS 122 ANOS

RUMO À INOVAÇÃO

ANIVERSÁRIO
DE GUARAREMA

19 DE SETEMBRO
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ÚLTIMOS ARTIGOS
NO SITE DO  O NOVO

Marcio Pereira

Lucas Luiz

A importância do 
planejamento das 
licitações

Aforismos

LEIA COMPLETO ACESSANDO 
ONOV.OOO/ZPG81O

LEIA COMPLETO ACESSANDO 
ONOV.OOO/NF25O4

Pronta para 
a retomada

EditorialConvidado
da semana

Artigo do

m contagem regressiva para completar 
122 anos, Guararema está pronta para 
a retomada total após as medidas de 
restrição impostas pelo Plano São Paulo 

devido à pandemia do novo coronavírus. Uma de 
suas principais atividades é o Turismo, acompa-
nhada da Cultura, que sempre se sobressaíram e 
são a causa de a cidade receber tantos visitantes 
durante o ano todo. Como 2020 e 2021 foram anos 
de frear as festas e eventos, por causa das aglome-
rações, 2022 promete ser o ano da esperança, da 
inovação e dos grandes investimentos em atrações 
para que a cidade vol-
te a ser a principal op-
ção de lazer do Alto 
Tietê e até mesmo do 
Estado de São Paulo.
Para isso, projetos em 
todos os segmentos 
estão sendo prepara-
dos pela Prefeitura , 
que precisa recuperar 
o tempo e o dinheiro perdidos durante a pande-
mia. É claro que isso não será difícil, pois Guara-
rema já tem uma estrutura que possibilita o retor-
no dessas atividades. É organizada, tem um povo 
acolhedor, um clima agradável, pousadas e hotéis 
aconchegantes, pontos turísticos que atraem pelo 
contato com a Natureza, entre outros. 
Aos moradores, ou àqueles que mantêm algum 
vínculo com a cidade, bem-vindos ao novo nor-
mal, a um novo tempo, de muita prosperidade, 
de renovação, de investimentos em Saúde (com o 
novo hospital ) em transporte, com o projeto que 
pretende unir os bairros, em desenvolvimento in-
dustrial e comercial, em atividades de lazer e cultu-
ra. Parabéns, Guararema!

ENVIE SUA OPINIÃO EDITOR@ONOVO.COM.BR

Bem-vindos ao 
novo normal, a 
um novo tempo!

E

MAIS LIDAS DA SEMANAINTERAÇÕES

Alto Tietê. Mapeamento de áreas protegidas é atualizado em 
Guararema e Mogi das Cruzes » https://onovo.com.br/alto-
tiete/mapeamento-de-area-protegidas-atualizado

Cidades. Câmara de Mogi realiza Moção de aplausos para 
o paratleta Maciel Santos » https://onovo.com.br/mogi-das-
cruzes/camara-de-mogi-realiza-mocao-de-aplausos-para-
paratleta-maciel-santos

Saúde. Mais de 1.300 doses de vacinas foram aplicadas 
durante o fim de semana em Guararema » https://onovo.
com.br/ciencia-e-saude/mais-de-1300-doses-vacinas-
aplicadas-durante-fim-de-semana-guararema

Compromisso 
com Guararema

Como vereadora, me propus 
a realizar um trabalho com o 
objetivo de incentivar e valo-
rizar a arte e a cultura que são 
partes constitutivas e definido-
ras da sociedade, agregam em 
sua construção, promovem a 
inclusão social, podendo ser 
utilizadas como um mecanis-
mo de combate ao preconcei-
to e à discriminação.

Seguindo este compromisso 
que assumi com a população, 
propus alguns Projetos de Lei, 
entre eles o que institui a “Se-
mana Municipal da Música”, a 
ser comemorada na primeira 
semana de outubro com o 
desígnio de propagar a impor-
tância da música na sociedade 
e valorizar os artistas (vai para 
2ª discussão e votação nesta 
segunda-feira, dia 20, em Ses-
são Ordinária).

Nesta semana, serão desen-
volvidas atividades e eventos, 
como apresentação de corais, 
orquestras, bandas e todos os 

Vanessa Martins é vereadora de 
Guararema e cantora.

No dia 12 de maio tivemos a honra de 
receber no programa o Mensageiro 
Urbano Século XXI o escritor, psicólogo, 
jornalista e editor Manoel Cavalcante, que 
nos concedeu uma entrevista de muita 
sabedoria e misticismo.

O storytelling é um termo em inglês 
que significa "contar histórias". Nesse 
episódio do Vai aí uma dica, nós 
exploramos o poder da ferramenta para o 
sucesso das marcas.

PEDRO HENRIQUE

AUGUSTO SOLARENCO

Devemos reafirmar nossa crença 
democrática, mas creio que a 

democracia não está em perigo neste 
momento. O povo gosta de votar. Dia de 
eleição no Brasil é dia de festa. 
Fernando Henrique Cardoso.
Ex-presidente da República

Site www.onovo.com.br Instagram onovooficial Facebook onovooficial
*Número
com Whatsapp

Fundado em Dezembro de 2006 PARA ANUNCIAR 11 4695 5522

NENHUM MATERIAL DEVE SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO. CONTEÚDO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR.

Uma publicação O Novo Empresa 
Jornalística e Editora LTDA

Diretor Presidente JR SIQUEIRA
jr@onovo.com.br MTB 77532/SP 

Administrativo DEBORA PALUMO
debora@onovo.com.br

Financeiro KÊNIA CALDEIRA
financeiro@grupoevve.com.br

Projeto Gráfico EVVE COMUNICAÇÃO
falecom@evve.com.br

SUCURSAIS 
MOGI DAS CRUZES
Av Teóphilo Salustiano, 215 · Vila Mogilar · Mogi das 
Cruzes / SP · CEP 08773-080

GUARAREMA
Av Dr Adhemar de Barros, 401 · Sala 4 · Itapema 
Guararema / SP · CEP 08900-000

Editor-Chefe VANIA SOUSA
editor@onovo.com.br
Pautas e reportagens JÚLIA ANDRADE
Reportagens FABRÍCIO MELLO
Colaboração Guararema MIRIAN SARMENTO
Editoração PEDRO HENRIQUE
Estagiária JULIA PALUMO

O NOVO

megafmguararema

evvecomunicacao

População se posiciona sobre a obrigatoriedade 
da vacinação 

Temos que tomar essa tbm. Bora lá pessoal...As Vacinas 
Salvam Vidas

ADIMEIRE ASTERIO - @ADIMEIREASTERIO
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FACEBOOK/ fernanda.murawjew
INSTAGRAM/ fernandamurawjew_fotografia

fernanda murawjew
fernanda@onovo.com.br

Whatsapp 11 99813 9242

LEIA MUITO +
onovo.com.br/fernanda

Bibi Franco & Encontro de 
Digitais Infl uencers

Fotos: Divulgação

O Cowgirls Ranch é um encontro de digitais 
influencers do segmento country/sertanejo e 
o intuito principal do evento é o levantamento 
da bandeira do AMOR PRÓPRIO e da 
AUTOACEITAÇÃO do corpo feminino. O evento 
aconteceu na cidade de Pitangueiras (PR), 
entre os dias 4 e 7 deste mês, e reuniu, ao todo, 
24 participantes.  

LOCAÇÃO EM
GUARAREMA

CRECI 031.503-J

ESPAÇO COMERCIAL 
NO CENTRO

SALÃO COMERCIAL

NO CENTRO

imoveisresolve.com.br

imoveisresolve.guararema

(11) 99954-5424
(11) 99954-3099

(11) 4695-2000

R$1.700,00

R$3.500,00

+ IPTU

160 m², incluindo banheiros, área de serviço, mezanino com copa
e 1 vaga de garagem. Localização excelente, ao lado da Lotérica.

160M²

160 M², em ótima localização.

160M²

O encontro das COWGIRLS RANCH agitou a região entre os dias 4 e 7

Bibi Franco com sua mãe, Liliane, 
que a acompanhou no evento

Bibi Franco, junto às 23 
participantes, compartilharam 
experiências enriquecedoras

Nicole Mamente, Bibi Franco, 
Débora Suellen e Beatriz Mamente

A infl uencer digital de Guararema 
Bibi Franco, no evento

Bibi Franco, ao lado de Raphael, 
da dupla Léo e Raphael

Parte das participantes 
abrilhantando o evento
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RUA 23 DE MAIO, 465 - CENTRO

(11) 4693-4262 / (11) 98310-9072 

GUARAREMA
ParabenizamosParabenizamos

Feliz Aniversário!

MEDICINA E SEGURANÇA 
DO TRABALHO COM QUALIDADE.

CONHEÇA NOSSO PRESENTECONHEÇA NOSSO PRESENTE  
PARA A CIDADEPARA A CIDADE

POR SEUS 122 ANOS

GUARAREMA@TAPTR.COM.BR

Secretaria Municipal do Verde e Meio 
Ambiente de Mogi das Cruzes realiza, 
neste sábado (18), a partir das 8 ho-
ras, na Ilha Marabá, uma atividade 

em comemoração ao Dia do Rio Tietê – que 
é o� cialmente celebrado no dia 22 de setem-
bro. A iniciativa ocorrerá paralelamente à 
Feira Agroecológica, que terá mais uma edi-
ção no local. Serão realizadas atividades eco-
pedagógicas, com pintura e brincadeiras com 
elementos naturais, além de uma trilha e do 
Projeto Viveiro na Rua, com distribuição de 
mudas de espécies arbóreas nativas.

Com 13,4 mil metros quadrados, a Ilha Ma-
rabá proporciona aos visitantes a oportunidade 

Ilha Marabá fará 
homenagem 
ao Dia do Tietê 
neste sábado

Meio ambiente. Celebrado no dia 
22 deste mês, o Dia do Rio Tietê 
será lembrado com atividades 
ecopedagógicas e uma feira 
de agroecologia

A
Rio Tietê. Atividade em comemoração ao Dia do Rio Tietê será neste sábado, na Ilha Marabá

Redação
editor@onovo.com.br

de conhecerem o ecossistema do 
rio Tietê. Uma ponte de madeira 
sobre o rio permite que os visitan-
tes percorram a ilha, que oferece 
contato direto com o ecossistema 
da várzea do Tietê, que é muito rico.
Além disso, a Ilha Marabá também 
recebe visitas monitoradas. Elas 
ocorrem todas as sextas-feiras, 
para grupos reduzidos – de 8 a 12 
pessoas – e com uso obrigatório 
de máscara. Durante as visitas, é 
possível abordar temas como edu-
cação ambiental, conservação dos 
recursos naturais, arborização e 

mudanças climáticas, entre outros. 
O horário é das 8h30 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30, com o agendamen-
to sendo realizado pelos técnicos da 
secretaria, conforme a procura, pelo 
telefone 4798-5959.

Feira
Também neste sábado, das 8 

às 13 horas, será realizada mais 
uma edição da Feira Agroecológi-
ca, que ocorre quinzenalmente na 
Ilha Marabá. A feira é fruto de uma 
parceria entre as Secretarias Mu-
nicipais de Agricultura, Cultura e 

Verde e Meio Ambiente, além da 
Coordenadoria de Desenvolvimen-
to Rural Sustentável (CATI/CDRS).
A iniciativa atende a uma deman-
da por produtos orgânicos e é a 
primeira com este per� l na cidade. 
O objetivo é estimular o desenvol-
vimento sustentável por meio da 
produção agrícola orgânica, agroe-
cológica ou em transição. No local, 
os visitantes encontram barracas de 
hortifrutis, produtos agroecológicos, 
em transição agroecológica, orgâni-
cos, mel e derivados, pani� cação e 
confeitaria, bem como artesanato. 

Alto Tietê
DIVULGAÇÃO
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a preço do etanol comum
Somente no Reina o Sol,

TEMOS ETANOL 
ADITIVADO

Tel:. (11) 4695-1729 / 4695-1730
Av. Antonio Teixeira Muniz, 1810 - Ipiranga

Tel:. (11) 4693-2090 / 4693-2091
Rua Dr. Adhemar de Barros, 662 - Itapema

Tel:. (11) 4693-1132 / 4693-3071
Rua Marcondes Flores, 500 - Centro

LEIA MUITO + ONOVO.COM.BR/CONEXAO-ESPORTIVA

O Mogi Basquete começou com importante triunfo a 
2ª fase do Campeonato Estadual. Jogando no Hugão, 
bateu o Rio Claro por 99 a 79. Na sequência, enfrenta 
Corinthians domingo, 18h; Liga Sorocabana dia 21/9, 
19h30, e Osasco dia 24/9, 19h30. O time do técnico 
Padovani vive bom momento após vitória arrasadora 
contra o então invicto São Paulo por 86 a 71, em ótima 
atuação do ala-pivô Wesley. Nessa etapa chamada de 
Realinhamento, as 5 equipes jogam em turno único 
com as 3 melhores avançando para se juntarem aos 
5 melhores da fase inicial nas quartas. As partidas do 
Paulista são transmitidas gratuitamente através do 
site da Federação Paulista. O Mogi também já tomou 
conhecimento da tabela do NBB 21/22 e a estreia será 
em 28/10 contra o Paulistano, em casa.

ADRIANO LEITE

Mogi em grande fase

FACEBOOK/ adriano.toledo.leite INSTAGRAM/ adrianodetoledoleite

orcamento@murc.com.br
11 4793 9050 (Whatsapp)

Medicina e Segurança
do Trabalho

guararema@taptr.com.br
Rua 23 de Maio, 465
Centro - Guararema

11 4693 4262
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Em comemoração ao aniversário de 122 anos de 
Guararema, o Ipiranga FC fará um amistoso festivo e 
benefi cente contra o União Mogi neste sábado, 10h, 
no Estádio Municipal do Ipiranga, em Guararema. A 
Entrada é 1 kg de alimento não perecível. O Ipiranga 
FC disputa a Série Prata do Campeonato Municipal 
organizado pela SEMEL, que conta também com a 
Série Ouro, Master, Society e Futsal.

O USAC é o grande destaque entre os 4 times do Alto 
Tietê que disputam o Paulistão da 2ª Divisão, chamado 
de “Bezinha”, com atletas Sub 23. Após golear o ECUS no 
clássico local, o USAC lidera o Grupo E com 17 pontos em 
7 partidas (saldo de 13 gols) e na rodada deste sábado, 
15h, no Suzanão. encara o vice-líder Mauá FC. Já o ECUS 
(5º lugar com 7) tenta reabilitação diante do Manthiqueira 
fora de casa. E no domingo, 15h, no Nogueirão, o União 
(4º com 7) faz o clássico contra o lanterna Atlético Mogi, 
que segue sem pontuar.

O Suzano Vôlei faz grande campanha no Estadual com 
3 vitórias consecutivas,  última delas contra o Vôlei 
Futuro em Araçatuba, por 3 sets a 1. E na última sexta, 
em partida não encerrada até o fechamento desta 
edição, o time suzanense enfrentou o Iacanga/RH 
Fitness, de Bauru, na Arena Suzano. O próximo desafi o 
dos comandados do técnico Fadul será contra o Farma 
Conde São José na próxima quarta (22/9), 18h, no Vale 
do Paraíba, em busca de mais 3 pontos para seguir forte 
rumo à classifi cação para próxima fase.

AMISTOSO FESTIVO

USAC LÍDER 

VÔLEI SEGUE BEM

» SAÚDE DO PELÉ. O rei do 
futebol brasileiro, Pelé, que 
deixou UTI do Hospital Albert 
Einstein, onde se recupera 
de cirurgia para retirada de 
tumor no cólon direito. Em boa 
condição clínica, o craque segue 
a recuperação. Pelé tem 80 anos 
e deixou uma mensagem aos 
fãs nas redes sociais que tem 
muita disposição para jogar os 
90 minutos mais a prorrogação. 
Apesar de ter sido levado para 
quarto, não há previsão de 
alta hospitalar.

» POLÊMICA DO FLA. A 
presença de torcedores na Copa 
do Brasil causou preocupações. 
A direção gremista ameaçou 
não entrar em campo após 
decisão aprovando pedido dos 
cariocas. Em Porto Alegre, não 
houve torcida. Em ameaça até 
a rodada deste fi nal de semana 
do Brasileiro, já que 17 dos 20 
clubes falam em não entrar 
em campo, pois possuem um 
acerto para o retorno 
dos torcedores.

ON

OFF

CCMC terá aulas de basquete 
com chancela do NBA School 

Lançamento. Diretoria apresentou detalhes da parceria com liga americana

Parceria.Clube fechou com a NBA Basketball School para implantar 
escolinha de iniciação esportiva com metodologia americana

CCMC

Colaborou Monalisa Ventura, 
Gerson Lourenço e Rafael Donizete
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Score da Semana.

A crise já era 
anunciada pela 
má fase e fi cou pior com 
a eliminação diante do 
Fortaleza. Diretoria sustenta 
Crespo que precisa afastar o 
fantasma do rebaixamento no 
Brasileiro, última competição 
que restou nessa temporada.

Esperanças 
renovadas com 
os reforços de peso, o Timão 
quer embalar em busca da 
vaga direta na Liberta. Para 
o duelo contra o Coelho 
domingo, 18h15, em Itaquera, 
poderá contar com mais 
opções para voltar a vencer.

Também eliminado 
na Copa BR, 
ameaças de torcedores, 
baixas no elenco, atletas 
insatisfeitos... O técnico 
Carille terá trabalho para 
reconduzir Peixe aos 
momentos de glórias, até 
porque as crises fi nanceira e 
política são profundas. 

Às vésperas 
de confrontos 
decisivos, o técnico Abel 
quebra a cabeça para ajustar 
o time titular, que não 
consegue render quando se 
depara com adversário mais 
ajustado na defesa. Mesmo 
com muitas opções, Verdão 
oscila muito.

SÃO PAULO CORINTHIANS SANTOS PALMEIRAS

Boa fase, em paz com a torcida. Em processo de evolução, com boas perspectivas. Instável, com altos e baixos. Má fase, técnico na corda bamba.

LEIA EM NOSSO SITE

O Clube de Campo de Mogi das 
Cruzes (CCMC) agora é um dos 100 
núcleos, entre 50 cidades brasilei-
ras, a contar com a metodologia de 
ensino do basquete de maior su-
cesso no mundo. O clube recebeu 
nesta semana a chancela do NBA 
Basketball School e se tornou li-
cenciado da franquia para implan-
tar sua escolinha de basquete de 
iniciação esportiva à modalidade 
para meninos e meninas, associa-
dos, dos 6 aos 18 anos.

 A novidade, que reforça a vocação 
do CCMC na área esportiva, foi apre-
sentada nesta semana pelo presidente 

Pedro Paulo Gonçalves, o vice-presi-
dente Júlio César Maldonado e demais 
integrantes da Diretoria Executiva.

Os alunos do aprenderão desde os 
fundamentos básicos, passando pe-
las regras e o treinamento em quadra 
com a metodologia desenvolvida por 
treinadores atuais e antigos da liga de 
basquete americana, ex-jogadores e es-
pecialistas internacionais, e replicada 
por meio do programa NBA Basketball 
School. São técnicas testadas e valida-
das mundialmente agora à disposição 
dos associados do clube mogiano. No 
Brasil, a operação do NBA School é feita 
pela � ink Sports.

Carlos Belmonte, 
Diretor de Futebol do 
São Paulo, sobre 
manter Crespo 
mesmo após 
a eliminação 
na Copa BR D
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É um ano difícil, 
de transição. 
Acredito que temos 
de continuar!”

Frase da Semana.

Felipe Rodrigues

Pedro Rebouças 

O Brasil na Copa do Mundo 
de Futsal

Notícias do Hipismo
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