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Guararema: passeio com 
direito a Maria Fumaça, 

artesanato e igrejas 
históricas!

No interior de São Paulo, 
a cidade de Guararema, si
tua da no Vale do Paraíba, a 
80 km da capital, é um ótimo 
refúgio para um fim de sema
na em família ou com amigos.  
Bem charmosa para passar o 
dia com muitos passeios ba
ratos e algumas atrações gra
tuitas. Além disso, existem 
diversas construções do sé
culo 18 e que são preservadas 
pelo Patrimônio Histórico, 
o que é muito lindo de se 
admirar.

A Estação Ferroviária é 
do século 19 e foi palco do 
transporte de cargas e pes
soas entre 1876 e a década 
de 1970. Hoje é um Centro 
Cultural e um trecho da linha 
foi reativado e serve de meio 
de transporte industrial para 
uma empresa. A Estação 
Ferro viária de Guararema 
também integra o Pátio dos 
Ferroviários e lá fica estacio
nada a Maria Fumaça. Aos 
finais de semana, feriados e 
emenda de feriado ocorrem 
passeios na Maria Fumaça. 
Os passeios são aos sábados 
com partida às 14h30 e aos 
domingos com partidas às 10 
e às 14h30. Para saber mais 
sobre programação e valo
res é só acessar o site: www. 
tremdeguararema.com.br.

Quem gosta de artesanato 
vai encontrálo no Parque de 
Lazer Professora Deoclésia 
de Almeida Melo onde fica 
o Centro Artesanal Dona 
Nenê. Mas não é só lá, a ci
dade tem diversas lojas perto 

da Igreja da Matriz, e no final 
do ano fica lotada porque é 
feita uma decoração especial 
de Natal que encanta adultos 
e crianças. Outro local para 
admirar é o Parque da Pedra 
Montada. O parque tem uma 
trilha com trechos de subida 
e muito verde, por isso, leve 

repelente. Bem sinalizado, 
tem um restaurante lá den
tro e uma coisa bem curiosa: 
a Pedra Montada. Na verda
de, são duas pedras uma em 
cima da outra e também tem 
um espaço com playground.

Para os devotos é bom 
dar um pulinho na Igreja 

Nossa Senhora da Escada, 
próxima a um dos portais de 
Guararema. A Igreja tem ar
quitetura tipicamente barro
ca, com paredes em taipa de 
pilão. A construção resistiu 
à ação do tempo, passou por 
reformas e ampliações até 
ser tombada pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN). 
Essa é a única Igreja do Brasil 
que possui a imagem de São 
Longuinho em altar, conhe
cido popularmente como o 
Santo dos objetos perdidos. 
Então, bora dar um pulinho 
em Guararema!

Turismo
Fotos: Divulgação - Prefeitura de Guararema

Igreja Nossa Senhora da Escada, tombada pelo Patrimônio Histórico

O passeio de Maria Fumaça é uma das principais atrações

Adolescentes já podem receber dose 
de reforço contra Covid-19

Desde a última segunda
feira, dia 30, é possível tomar 
a dose de reforço contra a 
Covid19, para adolescentes 
de 12 a 17 anos. O Ministério 
da Saúde ampliou a reco
mendação da dose, nessa fai
xa etária, para ser aplicada 
quatro meses após a segun
da dose. O imunizante prefe
rencialmente para o reforço 
deve ser o da Pfizer, indepen
dentemente da dose aplicada 
anteriormente.

Porém, na indisponibili
dade da vacina, a Coronavac 
pode ser usada, segundo o mi
nistério. Os dois imunizantes 
são autorizados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sa ni
tária (Anvisa) para essa faixa 
etária. Nos adolescentes imu
nocomprometidos, apenas a 
vacina da Pfizer deve ser uti
lizada, assim como as jovens 
grávidas ou puérperas.

De acordo com o Boletim 
InfoGripe, da Fundação Os
waldo Cruz (Fiocruz), entre 
15 e 21 de maio, aproxima
damente 48% dos re gis tros 

de Síndrome Res pira tória 
Aguda Grave (SRAG) fo
ram decorrentes da doen
ça, contra 41,8% da sema
na anterior. Além disso, 84% 
das mortes por SRAG tam
bém estão relacionadas ao 
coronavírus.

Até então, a dose de refor
ço para a faixa etária estava 
disponível apenas para ado
lescentes imunossuprimidos. 

Segundo a Prefeitura da ca
pital paulista, até o momen
to foram aplicadas, entre 
este público, 4.520 doses de 
reforço. No público geral de 
12 a 17 anos já foram apli
cadas 978.330 primeiras do
ses e 876.506 segundas doses 
contra a Covid19. As cober
turas vacinais são de 115,9% 
e 103,8%, respectivamente, 
segundo a Prefeitura.
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Adolescentes de 12 a 17 anos devem 
tomar a terceira dose contra Covid-19

Obra do Memorial Origens de Guararema

Parque Nacional da Pedra Montada  é um dos pontos mais visitados


