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Ação do Interact “Cabelegria” vai arrecadar
c a belos par a confecçã o d e p e r u c a s
Cabelegria é uma ONG que arrecada cabelos, confecciona e distribui perucas para pacientes com câncer
Mais uma campanha denominada
“Cabelegria” será
realizada pelo Interact Club de Guararema amanhã, dia
24 de novembro das
9 às 12 horas na
praça 9 de Julho – o
“Cabelegria” visa
arrecadar cabelos

para a confecção de
perucas. No local
serão montadas tendas como um salão
onde profissionais
conceituados da
cidade procederão
ao corte gratuito de
cabelos. Continua
na página -03
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EDITORIAL & OPINIÃO S a ú d e e F i t n e s s > > >
Por: José Marcos Bueno Geraldo - e-mail: josebgeraldo@ig.com.br

N Ã O D E I X E PA R A D E P O I S

José Marcos Educador Físico
A saúde é nosso bem
mais valioso. Talvez vc já
tenha ouvido alguns profissionais de saúde falarem
isso algumas vezes. E como
é sua atitude para com sua
saúde? É interessante parar

e refletir um pouco sobre
como está sendo conduzida
sua saúde, como são seus
hábitos, o estilo de vida e até
avaliar os riscos que possíveis vícios oferecem a saúde
em médio e longo prazos.
Afinal, não se engane. Tudo
o que fazemos ao organismo, sejam ações boas ou
ruins, será refletido em um
determinado momento da
vida. Obviamente, quanto
melhores atitudes e bons
hábitos tivermos, melhores
resultados e condições de
vida teremos à medida que
envelhecemos. E vamos envelhecer. A questão é como
vamos envelhecer. Como
queremos estar quando

envelhecermos. A qualidade
de vida ao longo da velhice é
reflexo direto do cuidado ou
não da saúde quando jovem.
É como uma poupança: é
prudente fazer uma reserva
enquanto há uma “sobra” de
energia, disposição e força
para, numa necessidade
emergencial o organismo
ter como recuperar-se, retomando o equilíbrio. Logicamente todos temos compromissos diários, vida social,
prazeres gastronômicos,
etc. O que estou dizendo
é que não é necessário ter
uma vida celibatária, mas
sim um equilíbrio onde a
exceção não se torne regra.
Sair da rotina é saudável
sob vários pontos de vista.
Saborear um bom prato, um
vinho, se divertir numa festa,

e por aí vai. Mas quando
tais extravagâncias viram
rotina quinzenal, semanal e
até diária, comprometem a
saúde. Alguns teimam em
afirmar o contrário, que são
inabaláveis. Mas a cobrança virá, para alguns mais
cedo do que para outros.
Em contrapartida cuidados
como exercícios regulares,
hidratação, alimentação
leve e regrada, descanso
adequado são providências simples que podem

ser tomadas em qualquer
momento da vida e quanto
antes melhor. Cultivando
bons hábitos, estes se tornam presentes para sempre,
mesmo que alguns poucos
obstáculos momentâneos os
bloqueiem temporariamente.
Mesmo quem não gosta de
se exercitar deve encarar a
atividade física regular de
30 minutos 3 a 4 vezes por
semana como uma pequena
dose do elixir da juventude.
Afinal, quando adoecemos

somos obrigados a encarar
medicamentos diversos.
Aceitar o exercício como
um medicamento diário sem
contra indicação é mais do
que interessante. Não espere o médico dar o ultimato ou
então chegar naquela sinuca
de bico: ou se mexe e tenta
recuperar a saúde ou morre.
Comece a se exercitar hoje,
já. Mude seu estilo de vida. E
quem já é praticante, jamais
abandone e incentive outros
a experimentar uma vida
saudável.

José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e Professor da Acqua Boya
Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br

IV Passeata contra o Aedes Aegypt acontece dia 29/11
A Prefeitura Municipal
de Guararema, por meio da
Secretaria de Saúde, realiza a IV Passeata Contra o
Aedes Aegypt. A passeata
acontece no dia 29 de novembro (sexta-feira), saindo às 17h30 do Parque de
Lazer “Profª Deoclésia de

Almeida Mello”, percorrendo as ruas centrais e encerrando no bairro Nogueira,
local onde existe a maior
incidência do mosquito.
O movimento tem como
objetivo alertar toda a população quanto à necessi-

dade de eliminação de recipientes que podem servir
de criadouro para o inseto
transmissor da Dengue,
Chikungunya, Zika Vírus e
Febre Amarela.
A Secretaria de Saúde
realiza um trabalho ininterrupto para combater os

criadouros do mosquito
como bloqueios de criadores e visitas num raio
de 200 metros dos casos
suspeitos, mutirões quinzenais aos sábados, entre
outros atos. Um estudo em

andamento faz a Avaliação
de Densidade Larvária
(ADL), que consiste num
levantamento de Índice de
Infestação de Imóveis e irá
auxiliar no direcionamento
de demais ações.

Secretaria da Saúde
recomenda aos participantes da passeata o
uso de camiseta branca
ou preta para chamar a
atenção para a causa.

COTA CONTEMPLADA
C R É D I TO I M O B I L I Á R I O R $ 4 0 0 M I L
Q U E RO R $ 4 8 M I L E PA S S O D Í V I DA
PA R T I C U L A R 1 1 9 4 3 7 2 6 6 5 8

COMUNICADO CETESB
SERRALHERIA JR BRAGA LTDA –ME CNPJ: 02.789.165/0001-10
IE: 331.015.234.116- ME, torna público que requereu na CETESB a Renovação de
Licença de Operação para fabricação de Artefatos de Serralheria.
Á Rua Dr. Falcão, nº 160 – centro – Guararema – São Paulo-SP- Cep: 08900-000

MA COELHO E AP OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA – ME , CNPJ: 17.272.515/0001 – 43

Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local
não sabido, convidamos a Sra. CAMILA NASCIMENTO DA SILVA, portador da
CTPS 4244029 - série 0060-SC, a comparecer em nosso escritório, a fim de retornar
ao emprego ou justificar as faltas desde 19/10/2019, dentro do prazo de10
dias a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o
contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.

EXPEDIENTE
A Diretor Presidente: Joaquim da Silva Constantino. MTB: 0262239
e- mail: quingma@hotmail.com / e-mail: quinzinho@gazetadeguararema.com.br
As colunas e artigos assinados pelos colaboradores não representam
necessariamente a opinião do Jornal Gazeta de Guararema, são inteiramente
de responsabilidade de seus autores. Fundação: 17 de Agosto de 2010- Tiragem: 5mil
exemplares - site: www.gazetadeguararema.com.br - Jornal Semanal - Distribuição
gratuita - nos municípios de Guararema e Santa Branca . Endereço: Rua 23 de Maio
nº 337 - Guararema/SP - Telefones: (11) 4693-4771 - (11) 4693- 5600 - (11) 46933913 - Cel. (11) 97217- 0673 Carta Z Notícias Ltda

Advocacia Ubirajara Silveira
Desde 1958
Rua Quintino Bocaiúva, 231
7º andar - Centro
São Paulo- SP - 01004903

www.aus.com.br
contato@aus.com.br

Tel:(11) 3106-2042
(11) 3107-8468
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UNNA Excelência em saúde completa um ano
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É esse conceito que convidamos você a conhecer! www.unnasaude.com.br
A Clinica UNNA reúne
várias especialidades Médicas, Odontológicas e Estética em um único local. Foi
desenvolvida para ajudar
você a cuidar de sua saúde,
beleza e bem estar, com
atendimento humanizado,
tratamentos inovadores, qualidade e conforto.
Localizada na Rua 23 de
maio, 398, conta com profis-

sionais experientes e qualificados de diversas áreas
Médicas (Dermatologia, Cardiologia, Ginecologia / Obstetrícia, Otorrinolaringologia,
Pediatria, Clínico Geral, Cirurgia Plástica), Odontológica (Implantodontia, Prótese,
Lentes de Contato, Ortodontia, Endodontia, Clareamento
Dental e Odontopediatria) e
Estética Avançada (Facial

e Corporal / Carboxiterapia,
Mesoterapia, Radiofrequência, PEIM, Heccus Turbo,
Alta Frequência, Depilação
a Laser, entre outros), além
de Aparelho Auditivo, Fonoaudiologia, Psicologia, e
Terapias Complementares
Integrativas (Terapia Floral,
Barra de Access, Constelação Familiar e Medicina
Germânica). Faz parte da

A Unna é uma empresa jovem e dinâmica, que já
pode ser considerada veterana. Nascida da união
de profissionais com vasta experiência na área da
Saúde, sempre objetivando proporcionar a todos os
seus clientes saúde e bem - estar com qualidade e
conforto, assegurados pela excelência no
atendimento e tratamento personalizado.

Clareamento
Dental
Clínica Geral
Endodontia
Estética Dental
Implante
Laser Terapêutico
Lentes de Contato
Odontologia Preventiva
Ortodontia
Ozônioterapia
Pediatria
Periodontia
Prótese

Nós temos a Solução par a a sua
Saúde nas seguintes áreas
Aparelho Auditivo
Cardiologia
Cirugia plástica
Clínico Geral
Dermatologia
Fonoaudiologia
Ginecologia e
Obstetrícia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psicologia
Psiquiatria
Terapia Sistêmica
Ultrassonografia

nossa missão a excelência
na prestação de serviços de
Saúde.
É esse conceito que
convidamos você aconhecer!
www.unnasaude.com.br
@unnaexcelenciaemsaude
Fone.: (11) 2626.0606
Cel.: (11) 99910.7781

Clareamento
Dental
Clínica Geral
Endodontia
Estética Dental
Implante
Laser Terapêutico
Lentes de Contato
Odontologia Preventiva
Ortodontia
Ozônioterapia
Pediatria
Periodontia
Prótese

Ação do Interact “Cabelegria” vai arrecadar
ca bel os p a r a c o n fe c ç ã o d e p e r u c a s
Cabelegria é uma ONG que arrecada cabelos, confecciona e distribui perucas para pacientes com câncer
A ong Cabelegria

Fundada em outubro de
2013 pelas amigas Mariana
Robrahn e Mylene Duarte,
a Cabelegria é uma ONG
que arrecada cabelos, confecciona e distribui perucas
para pacientes com câncer
via Correios e por meio de
Bancos de Perucas (itinerante e fixos).
Todo o processo é gratuito: em nenhum momento
os pacientes que recorrem
a nós são onerados. Não
exigimos comprovação de
renda nem nenhum tipo de
pagamento pelas peruquinhas e nunca fugimos do
nosso propósito.
Acreditamos que a auto
estima pode fazer toda a diferença durante o tratamento.
Por isso buscamos aumentar
cada vez mais as doações
de perucas para pacientes e
expandir o Banco de Perucas
para os maiores centros de
tratamento oncológico do
Brasil.
O Jornal Gazeta de Guararema parabeniza a iniciativa e o bonito trabalho
que vem desenvolvendo o
Interact Club de Guararema
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Trevo da Freguesia da Escada
recebe iluminação em led
A Prefeitura de Guararema dá andamento aos
investimentos na iluminação
pública de diversos pontos
do município. Na última semana foram implantados
postes e luminárias de Led
no trevo da Rodovia Nicola
Capucci, que dá acesso ao
bairro Freguesia da Escada.
A benfeitoria atendeu à Indicação nº 329 do vereador
André Costa.
O investimento na modernização da iluminação
pública reflete em mais segurança e comodidade aos
motoristas que passam pelo

local, aos passageiros do
transporte público que utilizam os pontos de ônibus
e aos moradores, além de
reduzir os riscos de acidentes de trânsito e melhorar o
aspecto visual da entrada
do bairro.
“Fiz esta indicação atendendo a um pedido dos
moradores da Freguesia
da Escada que costumam
utilizar os pontos de ônibus
existentes na rodovia. Com o
trevo iluminado os motoristas
também serão beneficiados
com um tráfego mais seguro”, disse o vereador André

Costa.
O trabalho de melhorias
na iluminação pública vem
sendo realizado desde 2017,
já tendo atendido ruas de diversos bairros como Centro,
Itaoca, Itapema, Nogueira,
Ipiranga, Vale dos Eucaliptos, Jardim Dulce, Parateí e
Fukushima. Até o momento
foram mais de cinco mil novas lâmpadas e dois pontos
com iluminação em Led.
As mudanças estão
sendo realizadas gradativamente obedecendo ao cronograma estabelecido pela
Secretaria de Obras, Meio

Ambiente, Planejamento e
Serviços Públicos.
Os recursos utilizados
para as melhorias são provenientes da Contribuição da

Iluminação Pública (CIP) realizada pela população, que
varia de R$2,56 a R$10,15,
dependendo do consumo de
cada residência.“Investir em

iluminação pública é investir
em segurança, em qualidade
de vida, em infraestrutura e
em mobilidade urbana”, disse
o prefeito Adriano Leite.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
.A Empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS CAETANO GUARAREMA LTDA,, CNPJ
n° 10.454.303/0001-38 e Inscrição Estadual n° 331.080.978.116, estabelecida na Rua
Capitao Alberto Aguair Weissohn, 131 – Centro - Guararema/SP - DECLARA: para os
devidos fins de direito os extravios dos atestados N° 17221, 17222, 17224, 17225, 17228,
17231, 17232, 17235 e 17238 e das Leituras X e as últimas reduções Z das impressoras
e dos equipamentos SWEDA IF ST200 SW031300000000037281, SWEDA IF ST200
SW031300000000037277, SWEDA IF ST200 SW031300000000037278, SWEDA IF
ST200 SW031400000000056339, SWEDA IF ST200 SW031400000000056341, SWEDA
IF ST200 SW031400000000056344, SWEDA IF ST200 SW031400000000056345, SWEDA
IF ST200 SW031400000000056348, SWEDA IF ST200 SW031400000000056351. As
ocorrências encontram-se registradas na Delegacia de Policia de Guararema sob n°
1160/2019
.A Empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS CAETANO GUARAREMA LTDA,, CNPJ
n° 10.454.303/0002-19 e Inscrição Estadual n° 331.081.005.110, estabelecida na Rua
Maria Jose Ramos Leite 95 – Nogueira - Guararema/SP - DECLARA: para os devidos
fins de direito os extravios dos atestados N° 17243 e das Leituras X e as últimas reduções
Z das impressoras e dos equipamentos SWEDA IF ST200 SW041400000000018248.
As ocorrências encontram-se registradas na Delegacia de Policia de Guararema sob n°
1161/2019

45dias
para
pagar

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 23 E 24/11/2019
Contra Filé Montana
Porcionado

Mortadela Perdigão
100g

Linguiça
Suína
Eder

8,70Kg

33,90
Kg

Margarina Vigor
Sabor manteiga
500g

Sobremesa Choco
Unibaby 180g

3,29
Und.

0,69
100g

1,85
Und.

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 23, 24, 25 e 26/11/2019 OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES
Cerveja
Itaipava
Premium
269ml

Cerveja
Heineken
Lata 350ml

1,99
Und.

Chocolate em Barra
90g Garoto

Desodorante
Axe Aerosol
Apollo 150ml

7,99
Und.

H2o Limão
500ml

Biscoito Renata 360g
Cream cracker e Maizena

Maionese Liza
500g Trad.

12,59
Und.

Whey 100%
Pure

0,69
Und.
Panetone Parati Frutas
e chocolate

59,90
Und.
Leite Condensado
Heloisa TP
395g

12,99
Und.

2,59
Und.

Sabão Brilhante 1,700g

5,99
Und.
Água Mineral
Fontagua
500ml

1,99
Und.

8,79
Und.

2,20
Und.

3,99
Und.

2,79
Und.

Café Melitta
500g Pouch

2,59
Und.

Coca-Cola
Zero
2L

Suco Del Valle
Fresh limão
1,5L

10,98
Und.

3,85
Und.
Leite UHT
Cooper
Rita
1L

ENTREGAMOS EM DOMICÍLIO
Veriﬁque condições na loja

Vodka
Askov

Lava Roupas
Coquel
1500ml

17,99
Und.

2,59
Und.

Amaciante Ypê
Leve 2L
Pg 1,8L

4,99
Und.

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

Álcool Luar
1L

3,79
Und.

*Promoção válida para os dias 23, 24, 25 e 26/11/2019 ou até durarem os estoques.

Até
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Festa de Nossa Senhora da Escada: Procissão Fluvial
acontece no dia 24/11 as 9h; saída na Praça Pau D’alho
A Missa de encerramento da Festa será presidida pelo bispo diocesano dom Pedro Luiz Stringhini

Festa de Nossa
Senhora da
escada
Novenário
15 de novembro 19h30

18 de novembro 19h30
ǤòǤ

×  ±ǡ×


19 de novembro 19h30
Ǥ 

 


20 de novembro 19h30

Ǥ 

×
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23 de novembro 18h
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Festa Social
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21 de novembro 19h30
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16 de novembro 18h

 
Ǥ
24 de novembro Tradicional afogado a
partir das 12h
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22 de novembro 19h30
17 de novembro 10h
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e-mail: sileneoliveira2017@outlook.com

SILENE

OLIVEIRA

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br
Fone: (1 1 ) 4 6 9 3 . 4 7 7 1 - Cel: (11) 97217.0673

Larissa (vestido vermelho) comemorou mais um ano de vida (27/10) e fez questão de
registrar a data ao lado do Padre Valdenilson Pedro e familiares: Silvia, Edmilson,
Messias, Edmilson Filho, Mara, Doralice e Raquel. Felicidades Larissa!

Os papais Fernando e Cássia Marques, vovó Rejane e o irmaõzinho Vinicius,
apresentaram durante a missa (27/10) a princesinha Beatriz que veio iluminar e
alegrar ainda mais esta linda família.

Que Deus esteja para sempre entre vocês, abençoando esta linda união e
fortalecendo a família. Parabéns Eduardo e Juliana pelos 6 anos de matrimônio.

O casal Mônica e Fernando comemorou recentemente 23 anos de casados. Muitas
felicidades e que Deus continue abençoando esta união.

Jornal Gazeta de Guararema Sábado, 23 de Novembro de 2019

Jornal Gazeta de Guararema

Destaques da semana
por Caroline Borges
DE 24/11 A 30/11/2019

Samantha Schmütz mostra toda a sua voz e versatilidade em mais uma temporada de “Samantha Canta”,
do Canal BIS. Na nova temporada, os homenageados
serão Stevie Wonder, Djavan e Marina Lima. O episódio
de estreia sera dedicado aos grandes hits do músico
americano como “I Just Called To Say I Love You”, “Higher
Ground”, “Part Time Lover”, “Superstition”, “My Cherie
Amour”, “Master Blaster (Jammin’) e Isn’t She Lovely”.
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Morreu ontem o apresentador
Gugu Liberato

Luxo e ondas
(CANAL OFF, SEG, DIA 25, ÀS 21H30)

A Família Nalu chega em Mentawai. Após quase um
mês sem surfar, Bellinha cai na água com Pato e Fabiana
aproveita um pouco da culinária local e as facilidades
que o resort oferece. Em “Nalu nos Melhores Resorts de
Surfe”, a família Nalu apresenta os melhores resorts de
surfe do mundo, passando dicas de viagens e mostrando
o que não pode faltar na bagagem de uma família que
viaja para surfar.

Bons de papo
(GNT, TER, DIA 26, ÀS 22H30)

Quinzinho Editor de Imagens
Segunda chance
(GLOBO, DOM, DIA 24, ÀS 12H45)

Uma das principais estreias do segundo semestre, o
“Que História é Essa, Porchat?” recebe Mateus Solano,
Otávio Muller e Gabriel Louchard. Com produção da Porta dos Fundos, o programa semanal traz um bate papo
entre três convidados no palco e participação da plateia,
buscando conexões entre eles. O cenário 360 graus é
intimista e permite a conversa entre a plateia e os convidados. Em um bar, o apresentador e seus convidados
relembram passagens divertidas de suas vidas.
Os participantes do “Popstar” irão enfrentar a primeira
eliminação da temporada. Neste domingo, Marcelo Serrado,
Nany People, Claudia Ohanna e Danilo Vieira se enfrentam na
repescagem. O competidor que fizer menos pontos na avaliação
dos especialistas, plateia interativa e público deixa o “reality”
musical. Entre os primeiros colocados até o momento, Jakson
Follmann continua na liderança, acumulando 103,48 pontos.
Helga Nemetik e Robson Nunes vêm em seguida, nas segunda
e terceira posições respectivamente.

Na tarde desta quinta-feira (21) a imprensa e
o público foram pegos de surpresa com a notícia
sobre o grave acidente sofrido pelo apresentador Gugu Liberato, de 60 anos, em sua casa em
Orlando, nos Estados Unidos. O contratado da
Record TV, apresentador do Canta Comigo e
Power Couple Brasil, despencou de uma altura
de quatro metros e bateu a cabeça em uma
quina, informou a coluna do Amaury Jr.
A TV Globo no Jornal Nacional confirmou
ontem a nota de falecimento do apresentador

Diversidade
de talentos
GLOBO, QUI, 28, ÀS 22H30)

Limpa no armário
(GNT, QUA, DIA 27, ÀS 22H30)

Soltando a voz

(CANAL BIS, DOM, DIA 24, ÀS 20H)

Samantha Schmütz mostra toda a sua voz

O ator Sergio Malheiros participa do novo episódio
de “Desengaveta”. Fernanda Paes Leme irá desbravar o
closet do ator. Seu armário tem mais de 300 peças. Boa
parte delas são casacos, seus queridinhos. Todas as
peças desengavetadas estarão disponíveis na loja virtual
instalada na plataforma “enjoei.com”. O fundo arrecadado
com as vendas será doado ao INCA Voluntário.

Claude Troisgros e Batista comandam uma nova fase
do “Mestre do Sabor”. Na nova etapa da competição, os
participantes enfrentam duelos em “mata-mata”. A cada
episódio, duplas são formadas, independente dos times
e por escolha dos próprios cozinheiros, para a realização
da prova. Dessa vez, os “chefs” disputam a preferência
dos mestres. O melhor cozinheiro de cada duelo segue
na competição.

Produção Carta Z Notícias
Mais novidades no site: www.gazetadeguararema.com.br
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Resumos dos capítulos das novelas
De 25/11 a 30/11/2019

Resumo: Éramos Seis
Globo – 18h15
Segunda – Carlos confessa a Marcelo que acredita estar
se apaixonando por Mabel. Shirley briga com João por esconder as cartas de Carlos e Afonso de Inês. Emília revela a
Lola que não emprestou dinheiro a Júlio por vingança. Júlio
sonha com seu comércio de tecidos, e fala com Almeida e
Afonso. Lola confirma a Júlio que Emília os ajudará. Olga
cuida das crianças e acolhe Justina. Carlos comenta sobre
Mabel para a família. Genu se preocupa com o envolvimento
político de Virgulino. Julinho se frustra com as regras de seu
namoro com Lili. Karine incentiva Soraia a não desistir de
Julinho. Clotilde desabafa com Lola sobre Almeida. Marion
alerta Alaor sobre a presença da polícia no cabaré. Marion
beija Alfredo para impedir a prisão do rapaz.
Terça – Marion afirma a Alfredo que ainda gosta de Júlio.
Alfredo rejeita Neli. Justina revela a Olga que tem medo de
ouvir fantasmas à noite. Natália pressiona Almeida sobre
Clotilde. Neli garante a Marion que Alfredo é apaixonado por
ela. Genu pensa em falar com Lola sobre o namoro de seus
filhos. Lola encontra Marion e Júlio se desespera ao ver que
as duas se conhecem. Karine incentiva Soraia a mudar o
visual para chamar a atenção de Julinho. Julinho namora Lili.
Alfredo conversa com Júlio sobre Marion. Zeca se surpreende
com o estado da igreja que deverá pintar. Carlos pede que
Júlio respeite seu período de repouso. Júlio se assusta com
seu estado de saúde.
Quarta – Júlio disfarça seu estado para Lola e Carlos.
Alaor e Neli aconselham Marion a esquecer Júlio. Alfredo
fala com Lúcio sobre seu sentimento por Marion. Inês diz a
Shirley que não acredita no amor porque Afonso e Carlos a
esqueceram. Shirley se sente culpada pelo estado da filha.
Lili confronta Soraia na casa de Julinho. Zeca permite que
Justina se divirta pintando a igreja com ele e Candoca se
emociona. Lola tranquiliza Genu quanto aos namoros de
seus filhos. Emília se anima com a notícia de que Adelaide
está chegando. Adelaide joga cartas com homens no navio.
Alfredo ganha no jogo. Júlio pede que Almeida alerte Marion.
Lola repreende Almeida ao vê-lo com Clotilde. Marion sofre
com o recado de Júlio. Carlos e Mabel se beijam. Inês flagra
Shirley mexendo em seus pertences. Marion seduz Alfredo.
Quinta – Marion e Alfredo se beijam. Shirley e João despistam Inês. Carlos comenta com Afonso sua desconfiança
de que Mabel lhe esconde algo. Júlio insiste para que Lola o
leve para falar com Emília. Carlos diz a Lola que deseja que
Júlio faça novos exames. Lola e Júlio fazem declarações de
amor uma para o outro. Alfredo leva o lenço de Marion ao
deixar o cabaré, sem saber que é de sua mãe. Justina se
recusa a falar com Emília por telefone, que repreende Zeca.
Com a ajuda de Clotilde, Lúcio presenteia Isabel. Lili briga
com Julinho e Virgulino aconselha a filha. Júlio passa mal
novamente, mas disfarça seu estado. Lola vê o lenço que
deu a Marion com Alfredo e desconfia. Emília se surpreende
ao encontrar Adelaide. Alfredo revela a Júlio que dormiu
com Marion.
Sexta – Júlio briga com Alfredo, que pede ajuda a Afonso.
Emília e Higino se surpreendem com o comportamento de
Adelaide. Inês decide escrever para Afonso e Shirley discute
com João. Adelaide sente falta de Justina. Uma moça se
insinua para Zeca e Candoca comenta com Olga. Incentivados por Isabel e Lúcio, Julinho e Lili retomam o namoro.
Karine garante a Soraia que a ajudará a chamar a atenção
de Julinho. Carlos comenta com Marcelo sua desconfiança
com Mabel. Josias questiona se Mabel sente vergonha de
seu pai. Padre Venâncio repreende o ataque de ciúmes de
Olga com Zeca. Durvalina alerta Lola para o estado de Júlio.
Emília fecha negócio com Júlio. Shirley dá a carta de Carlos
para Inês. Júlio passa mal.
Sábado – Higino acode Júlio e Emília chama uma ambulância. Lola tem um mau pressentimento e tenta falar com
Emília. Alfredo garante a Lola que encontrará Júlio. Soraia
admira uma foto de Julinho. Alfredo comenta com Lúcio que
acredita que seu pai foi ao cabaré. No hospital, Júlio pede
que Emília fale com Lola. Shirley revela a Inês que escondeu
as cartas de Afonso e Carlos e pede perdão à filha. Carlos
convida Mabel para conhecer sua família. Marion incentiva
Alfredo a buscar por seu pai. Higino comunica a Lola sobre
a internação do marido. Clotilde avisa a Alfredo sobre Júlio e
o menino se sente culpado pelo estado do pai. Durvalina dá
apoio a Alfredo. Inês afirma que João nunca será seu pai. O
médico avisa que Alfredo precisará doar sangue para Júlio.

Resumo: Bom Sucesso
Globo – 19h15
Segunda – Alberto tenta se justificar para Vera. Vera
desabafa com Vicente. Nana revela a Isadora/Marcela Klein
que está gostando de Mário, para desespero de Diogo, que
ouve tudo. Isadora/Marcela Klein consegue convencer Nana
a fazer mais uma sessão com Diogo. William avisa a Gisele

que colocou seu quarto para alugar. Marcos sugere a Vera
um jantar a quatro. Nana confessa a Mário que gosta dele.

Terça – Mário deixa Nana abalada ao afirmar que está com
Silvana e não pode magoá-la. Alberto nega gostar de Paloma,
quando Vera insinua que o empresário está apaixonado pela
costureira. Isadora/Marcela ameaça deixar a terapia se Diogo
não pagá-la por seus serviços. Yuri aluga o quarto na casa
de Gisele. Alice sugere a Waguinho que volte para a escola.
Fábio se apresenta a Nana como irmão de Felipe e avisa que
sabe que o editor foi assassinado.
Quarta – Fábio afirma a Nana e Marcos que Felipe pode
ter sido assassinado por um funcionário da Editora. Diogo
ameaça processar Fábio. Mário diz a Marcos que resolveu
apostar no relacionamento com Silvana. Thaíssa demonstra
interesse em desvendar a morte de Felipe. Nana comenta
com Alberto sobre a suspeita de Fábio. Fábio conta a Thaíssa,
Jeff e Evelyn que Felipe lhe mandava e-mails sobre como
os amigos da Editora o enganaram. Vera sugere que ela e
Alberto fiquem juntos.
Quinta – Vera reclama por Alberto não querer assumir o
namoro com ela. Gisele tem um pesadelo com Diogo e Yuri.
Jeniffer reclama com Diogo por ele não querer ser visto com
ela. Vera recebe flores de Alberto. Fábio resolve interrogar os
funcionários da Editora para saber onde estavam no dia da
morte de Felipe. Gisele conta a Diogo sobre a investigação
de Felipe. Vera diz a Eugênia que precisa viver o luto da separação. Alberto pede desculpas a Vera, que o surpreende
ao afirmar que ele ama Paloma.
Sexta – Vera confessa a Alberto que percebeu ter usado
o empresário para esquecer o ex-marido. Mário mostra a Alberto seu novo livro de poemas. Na terapia, Nana insinua que
não quer mais ficar com Diogo. Marcos e Paloma declaram
seu amor. Gabriela conta a Patrick que Vicente a procurou
pedindo para os dois manterem a amizade. Lulu se oferece
para ajudar Waguinho a voltar para a escola. Alberto passa
mal e não percebe que Diogo pega sua bengala, deixando o
empresário cair propositalmente.
Sábado – Diogo sai do banheiro e deixa Alberto caído no
chão. Batista encontra Alberto no banheiro. Nana expulsa
Diogo e Mário do hospital. Mauri avisa à família que Alberto
precisará fazer uma cirurgia. Paloma pede a Ramon para
fazer o jantar dos filhos. Alberto acorda sem reconhecer
ninguém e assusta a família. Mauri explica que Alberto irá se
recuperar. Vera comenta com Paloma que se sente culpada
por Alberto estar no hospital. Alberto reconhece Paloma. Vera
afirma a Marcos que Alberto está apaixonado por Paloma.

Resumo: As Aventuras de
Poliana SBT – 20h50
Segunda – Mirela não conta para a avó sobre seu namoro fake com Luca. Eric conta para o pai que foi aprovado
na Companhia de Dança da Ruth Goulart. Fernanda dá
conselhos amorosos para Raquel. Luisa fica desolada após
a briga com Marcelo e Poliana a encontra chorando sozinha
no quarto. Jeff decide dar uma nova chance aos amigos de
Brenda e sai com eles para jantar. Poliana entra no quarto
de Ester. Marcelo vai até a casa de Pendleton e o confronta.
Os amigos de Brenda saem escondidos durante o jantar e
deixam a conta para Brenda e Jeff, que são obrigados a lavar
a louça do restaurante. Poliana acha uma foto de sua meia
irmã Estela. Yasmin, Benicio e Gael falam para Cláudia que
querem morar com o pai.
Terça – Com Roger no comando na O11O, Sérgio teme
pelo seu emprego. Poliana conta para Luisa o que viu no
quarto de Ester. Marcelo promete se esforçar para tirar Poliana da casa de OTTO. Ruth decide interromper a busca ao
seu sobrinho. Luisa entra no quarto de Ester, Pendleton a
encontra. O plano de Mirela funciona e Vini fica enciumado.
As crianças do Clubinho perguntam se Poliana descobriu
algo sobre Pendleton. Marcelo pede para Débora parar com
seus planos para tentar separá-lo de Luisa. Roger pede
para Joana criar um avatar para ele. Guilherme e Raquel se
beijam no colégio.
Quarta – Durante uma entrevista, Roger é questionado
sobre o desligamento de OTTO. Helô chama Paulo na escola
para falar sobre o talento de seu filho com a dança. Lindomar
prende Sara na rádio e Pendleton a procura pela escola. Com
a insistência de Ruth com a dança de Eric, Paulo decide
transferir seu filho do colégio. Nadine volta a trabalhar na
O11O, gerando a indignação dos funcionários. Guilherme e
Raquel tem uma séria conversa sobre sua relação e decidem
se devem retomar o namoro. Luisa dá uma volta com Ester
e aproveita a oportunidade para fazer algumas perguntas
para a menina. Raquel faz uma HQ inspirada em Gabi e Vini.
Luisa confronta Débora e a questiona quanto à foto que tirou

dela e Pendleton.
Quinta – Luisa leva Ester à escola e Marcelo estranha o
comportamento da menina. Vini oferece aulas de informática
para dona Branca. Ester resolve o desafio matemático na
escola. Yasmin, Gael e Benicio tentam afastar outra cliente
interessada em alugar sua casa. João vê seu pai caminhando
pela rua e, assustado, se esconde. Mário e Lorena decidem
esconder Ester na casa de máquinas da escola, enquanto
Luisa e Marcelo procuram a menina. Fernanda continua a
procurar apartamentos para locação. Os amigos de Brenda
aparecem na padaria e Jeff se recusa a atendê-los. Afonso
convida Vini para trabalhar com ele.
Sexta – Ester volta para casa de Pendleton e ele a proíbe de sair sem sua permissão. Marcelo conversa com sua
mãe sobre sua situação com Luisa. Após encontrá-lo, João
começa a lembrar de alguns momentos que passou na roça
com seu pai e teme que ele o leve de volta. Durante o jantar,
Pendleton insiste na ideia de que, a partir de agora, ele, Luisa,
Ester e Poliana são uma família. Pendleton decide matricular
Ester na Ruth Goulart. João conta a Marcelo que viu seu pai
andando na rua. Brenda conta a Jeff sobre sua relação com
seus amigos e eles brigam. eixá-lo faltar à escola.
Segunda – Rita diz que não pode faltar ao show de Raíssa,
e Filipe afirma que não acompanhará a namorada ao bar de
Rui. Raíssa e Camelo se beijam, e a menina anuncia a Carla e
Thiago que não viajará para os Estados Unidos. Lígia conversa com Filipe sobre Rita. Marco incentiva Anjinha a lutar por
Cléber. César reclama por Jaqueline deixar de estudar para
ir à festa com Milena. Camelo confronta Nanda. Rui insinua
que Rita está se aproveitando de Filipe. Anjinha pede ajuda
a Thiago. Eliane orienta Regina. Thiago aconselha Anjinha a
se desculpar com Cléber. Cléber confessa que está magoado
com Anjinha. Filipe chega ao bar de Rui, seguido por Leila.
Globo – 17h35

Terça – Filipe explica a Rita que não sabia que encontraria Leila. Rita afirma a Filipe que Leila é sonsa. Anjinha
desabafa com os amigos sobre o comportamento de Cléber.
Leila provoca Rita. Regina pede que Meg convença Max a
aceitar Guga. Rita e Filipe discutem por causa de Leila. Tatoo
faz uma confusão e acaba interferindo na relação de Cléber
e Anjinha. Rui e Filipe se enfrentam. Meg aceita dormir na
casa de Regina e tentar se aproximar de Max. Filipe deixa o
bar de Rui, e Leila o segue. Max desabafa com Meg. Tatoo
comenta com Camelo e Raíssa que Cléber pode estar agredindo Anjinha. Marco e Carla se preocupam com o sofrimento
de Anjinha e Cléber.
Quarta – Madureira aconselha Rui a esquecer Rita. Max
afirma a Regina que não aceitará Guga como ele é. Guga
confronta Meg. Nanda diz a Rui que está apaixonada por
ele. Rui declara a Nanda seu amor por Rita. Tatoo conta para
Marco a suposta agressão de Cléber contra Anjinha. Rita e
Jaqueline questionam Anjinha sobre Cléber. Thiago revela
a Cléber que Tatoo espalhou a notícia de que ele agrediu
Anjinha. Guga sofre com o abandono de Max. Filipe e Rita
lamentam a discussão que tiveram. Lara conta a Lígia e Joaquim sobre o beijo de Rui em Rita. Marco pede para conversar
com Cléber. Rui garante que ele e Rita criarão Nina juntos.
Quinta – Rui é firme com Rita, que sente medo dele.
Marco ameaça Cléber, mas Anjinha defende o amado e
desfaz a confusão. Leila descarta o celular de Filipe, sem que
ele perceba. Rita sofre por Filipe não atender a sua ligação.
Lara exige que Leila investigue Rui. Max propõe a Meg criar
Rafael com Regina. Thiago comenta com Marco que acredita
que Tatoo esteja apaixonado por Anjinha. Jaqueline discute
com César durante os estudos. Anjinha pede que Marco a
ajude a se reaproximar de Cléber. Max decide visitar Guga
na casa de Margarida. Cléber vai à casa de Anjinha, mas os
dois acabam se desencontrando. Max e Margarida discutem.
Rui afirma a Lígia que ele e Rita são um casal. Filipe e Rita
se beijam. Sem querer, Guga provoca um acidente com Max.
Sexta – Max se machuca, e Guga se sente culpado.
Filipe e Rita fazem as pazes. Joaquim e Lara falam mal de
Rita, e Lígia contemporiza. Tatoo confessa que se apaixonou por Anjinha, e Cléber desfaz sua amizade com o rapaz.
Nanda beija Cléber, e Anjinha vê. Marco anuncia a Peixoto
que conseguiu ser transferido para a área administrativa
da polícia. Anjinha e Cléber discutem. Nanda lamenta suas
atitudes impulsivas, e Raíssa apoia a amiga. Lara provoca
Rita. Nanda incentiva Cléber a fazer as pazes com Anjinha.
Marco surpreende Carla e a pede em casamento. Guga sofre
por causa de Max, e Serginho e Meg o apoiam. Meg comenta
com Filipe que pensa em voltar para a casa de sua família.
Lara pede que Leila separe Rita de Filipe. Rita conversa com
Rui e seu advogado.
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Projetos sociais desenvolvem atividades sobre o Dia da Consciência Negra
Os alunos participantes das atividades sociais dos
Centros Socioeducativos “Salvador
Leite”, da Lagoa
Nova; “Fukashi
Fukuhima”, do
Fukushima, “Carlos Franco Fernandes”, do Parateí;
“Alcides Antonio
Rodrigues”, do
Guanabara e do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Ipiranga
desenvolveram diversas atividades
em alusão ao Dia
da Consciência Negra, comemorado
oficialmente no dia
20 de novembro.
Nas atividades
os alunos conheceram e aprenderam
a confeccionar a
boneca Abayomi.
A história conta que
durante o transporte de escravos a
bordo de navios, as
mães africanas rasgavam retalhos de
suas saias e a partir
deles criavam pequenas bonecas,
feitas de tranças ou
nós, que serviam

como amuleto de
proteção. As bonecas viraram símbolo de resistência
negra e ficaram
conhecidas como
Abayomi.
Os alunos também confeccionaram quadros com
pedrarias, botões e
fuxicos e cartazes
com gravuras da
oficina de desenho
utilizando a técnica
do espelho com desenhos de negras
africanas.
“Muito mais do
que ofertar as oficinas de ilustrações e desenhos,
essas atividades
desenvolvidas
com as crianças
têm como função
chamar a atenção
para a consciência negra, evidenciando a memória e
identidade popular
do povo brasileiro, valorizando a
diversidade racial
e combatendo o
preconceito”, disse
a secretária adjunta de Assistência
Social, Habitação e
Cidadania, Elisete
Dias.
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JUNTOS PELA DUPLICAÇÃO DA SP-56, ENTRE ARUJÁ E ITAQUAQUECETUBA
Você sabia que a SP-56
- chamada Rodovia Alberto
Hinoto em seu trecho entre
Arujá e Itaquaquecetuba - é
utilizada todos os dias por
cerca de 30 mil condutores?
Nos últimos anos, o crescimento dessas cidades
e a conclusão de grandes
obras de mobilidade pela
região fizeram com que o
volume de tráfego recebido
nessa estrada aumentasse,
tornando complicada a vida
dos moradores que vão
para o trabalho ou chegam
em suas casas nos horários
de pico.
Para mudar esse cenário, o deputado estadual
André do Prado irá apelar
ao Governo do Estado de

São Paulo, na figura do
governador João Doria e
do vice-governador e secretário de Governo Rodrigo Garcia, para que a
SP-56 seja duplicada. Com
o objetivo de persuadir o
Executivo paulista a atender
essa importante demanda,
precisamos do todo o apoio
nesse abaixo-assinado.
Cada pessoa levantando essa bandeira e encampando a luta pela duplicação da SP-56 tornará
mais forte o apelo que será
levado pelo deputado André
do Prado ao Palácio dos
Bandeirantes. Por isso, não
deixe de assinar.
Apoie, assine e compartilhe essa ideia!
http://chng.it/LLtJhyHrZZ
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O Guararema Cidade Natal chega à 10ª edição
com a cidade toda decorada e muitas atrações!
O Acender das
Luzes será no dia 5
de dezembro, às 19
horas, no Parque de
Lazer “Professora
Deoclésia de Almeida Mello” (Praça do
Centro Artesanal),
com show da banda
Biquini Cavadão,
Banda Municipal de
Guararema, Coral
Canto Por Guararema e Natália do
Acordeon.
A cidade permanece decorada até
o dia 5 de janeiro
com uma vasta programação cultural
que em breve será
divulgada. Esperamos por você e sua
família!
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