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A informação ao alcance de todos

Encanto, alegria e muita emoção definem 
a Formatura da Educação Infantil 2019

Nos dias 9 e 10 de de-
zembro, alunos, familiares, 
professores e a equipe da 
Secretaria Municipal da 
Educação se reuniram 
para a formatura das tur-
mas do Jardim II da Rede 
Municipal de Ensino. Fo-
ram formados 176 alunos 
do período integral e 249 
alunos do período parcial, 
encerrando, assim, a 1ª 
etapa na Educação Infantil, 
estando aptos a ingressar 
nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, modalidade 
também ofertada pela mu-
nicipalidade.

     Este ano a forma-
tura abordou a temática 
de Aladim e a Lâmpada 
Maravilhosa, da coletânea 
“As Mil e Uma Noites”, 
organizada pelo estudioso 
francês Antoine Galland. 
Um clássico da literatura 
mundial, proporcionando 
referências do Oriente, 
contribuindo, assim, para 
ampliar o repertório cultu-
ral das nossas crianças.

  As apresentações 

foram um show à parte: 
músicas como “Não custa 
nada”, “Tapete Mágico” 
e “Algodão doce” foram 
cantadas pelos forman-
dos com muita alegria. A 
Primeira-Dama do muni-
cípio, Vanessa Noronha 
Leite foi carinhosamente 
homenageada pelos alu-
nos, que aproveitaram a 
ocasião para demonstrar 
o sentimento de gratidão 
por todo o apoio e atenção 
prestados pelo Fundo So-
cial de Solidariedade, por 
ela presidido.

     A festa também 
contou com a presença de 
personagens que diverti-
damente representaram a 
temática da noite: Aladim 
e Jasmine, um suces-
so entre as crianças. As 
personagens cantaram 
e encenaram divertidas 
músicas, provocando o 
encantamento nos alunos 
formandos.

     A festa da formatura 
colaborou para que todos 
os convidados fossem 

remetidos a um pedacinho 
da infância, um período 
mágico da vida: viagem 
pelas Arábias, tapete má-
gico, gênio da lâmpada 
maravilhosa...

     A Secretaria Munici-
pal da Educação agradece 
a todos os envolvidos pela 
mobilização, contribuição, 
providências e apoio para 
a concretização de mais 
esta etapa, concluída com 
o sentimento de dever 
cumprido. Sem a colabora-
ção de cada um não seria 
possível momentos tão 
importantes e significativos 
para os nossos pequenos 
formandos.
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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

T R E I N A R  É  P R E C I S O . . .  PA R A VA L E R !

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

O treinamento físico en-
volve muitas variáveis e 
todos os profissionais de 
Educação Física sabem 
disso, ou pelo menos deve-
riam saber. Talvez um dos 
pontos principais para o su-
cesso do treinamento físico, 
seja qual for o objetivo final, 

ironicamente não depende 
diretamente do professor 
ou treinador. Empenho, de-
dicação e disciplina podem 
ser resumidos em envolvi-
mento com o treinamento, 
com o programa proposto 
e depende exclusivamente 
do praticante estar motivado 
e dar o retorno necessário 
para o treinador mudar ou 
não as estratégias a fim de 
otimizar o objetivo final. Isto 
posto, como sempre digo, 
metade do resultado depen-
de do cliente e não importa 
o método, a velocidade do 
movimento, a cor do tênis, 
o suplemento A, B ou C. É 
necessário antes de tudo 
uma boa técnica de execu-

ção dos movimentos, estar 
consciente do por que estar 
treinando de uma determi-
nada maneira, bem como da 
necessidade de descanso 
para recuperação além de 
respeitar a biomecânica 
correta dos exercícios e a 
postura. Ao contrário do que 
alguns ainda pensam em 
pleno século 21, o tamanho 
da carga, o peso em si, é 
muito menos importante 
do que a técnica correta de 
execução do exercício. Bio-
mecânicas corretas trazem 
resultados muito mais rápi-
dos, satisfatórios e seguros 
do que aumentos sucessivos 
de cargas sem critério de 
segurança que podem pro-
vocar rompimentos de fibras 
limitando talvez para sempre 

José Marcos Educador Físico

a amplitude de movimentos. 
Por outro lado, treinar usan-
do cargas submáximas não 
vai produzir resultado algum, 
pois o corpo não sofrerá es-
tímulo suficiente para buscar 
uma adaptação fisiológica. 
Aquele treino com “peso co-
tonete” só serve para massa-
gear o ego. Fingir que treina, 
fingir que está fazendo força 
não é legal para melhorar a 
saúde, a estética ou a auto 
estima. Já que vai treinar, 
faça para valer. Ou seja, são 
dois extremos que devemos 

evitar: cargas excessivas e 
quase ausência de esforço. 
Não precisa se matar na sala 
de musculação ou na esteira 
ou na piscina. Mas dê um 
estímulo verdadeiro para o 
corpo. Force os músculos 
a saírem do conforto. Sinta 
a respiração e o coração 
acelerarem além do que está 
acostumado. Desafie-se 
a um patamar superior de 
esforço para provocar res-
postas positivas superiores 
do organismo todo. Aí sim o 
treinamento começa a valer. 

E isso em todas as idades, 
guardadas as limitações 
físicas. Treine com vontade, 
sem meio termo. Assuma 
a responsabilidade de se 
empenhar o máximo que 
puder, fazendo o melhor que 
conseguir com as condições 
oferecidas enquanto você 
não tem condições físicas 
melhores de treinar melhor 
ainda. Não se limite ao pos-
sível. Faça o melhor treino 
que puder todos os dias que 
for treinar.

EXPEDIENTE           
          Advocacia Ubirajara Silveira
                      Desde 1958
 Rua Quintino Bocaiúva, 231    www.aus.com.br          Tel:(11) 3106-2042

  7º andar - Centro                     contato@aus.com.br           (11) 3107-8468

  São Paulo- SP - 01004903 
Carta Z Notícias Ltda

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) 4693- 
3913 - Cel. (11) 97217- 0673

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. Rua 23 de Maio, 
398  Guararema 

Aparelho Auditivo 
Cardiologia 
Cirugia plástica 
Clínico Geral 
Dermatologia
Fonoaudiologia
Ginecologia e 
Obstetrícia
Otorrinolaringologia 
Pediatria 
Psicologia
Psiquiatria 
Terapia Sistêmica 
Ultrassonografia

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

Carboxiterapia 
Depilação a Laser 
Heccus Turbo 
Hidrolipoclasia
Limpesa de Pele 
Lipo de Papada 
Massagens 
Mesoterapia 
Microagulhamento 
Peelings Mêcan-
icos
Peelings Quimicos 
Peim 
Toxina Botulínica 
Preenchimento 
Ácido Hialurônico

Nós temos a Solução para a sua
S a ú d e  n a s  s e g u i n t e s  á r e a s

   Unna Excelência em Saúde

                    COTA CONTEMPLADA
         CRÉDITO IMOBILIÁRIO R$ 400 MIL
         QUERO R$ 48 MIL E PASSO DÍVIDA
         PARTICULAR 11 94372 6658
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  e-mail: sileneoliveira2017@outlook.com                        

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

  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 

A talentosa Nathalia Sanfoneira recebeu os cumprimentos do Prefeito Adriano
e Deputado André durante apresentação no Acender das Luzes.

Vereadora Fatinha, 1ª Dama Dra Vanessa Noronha, Ana Paula e Andréia Monteiro 
(que completou mais um ano de vida10/12) prestigiaram o  Acender das Luzes.

Vereador Júnior, Daniela, Secretário Odvane e a jornalista Valéria curtiram as atrações 
no Acender das Luzes.

Deputado André do Prado sempre simpático com os amigos: da esquerda para a direita: 
Bodinho, Billis, Fernanda, Spindola, João Carlos, professora Néte e Anizio.

Natália, Guilherme, Leticia, Flavio e Miguel apreciaram o Show da 
Banda Biquini Cavadão

Prefeito Andriano e Deputado André parabenizaram a Secretária Jussara Zatsuga e sua 
equipe pelo excelente trabalho realizado no Cidade Natal.
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No 11° Bonenkai alunos de judô 
conquistaram as novas faixas

Aconteceu no 
dia 08 de dezem-
bro nas dependên-
cias da  Escola 
Municipal Eunice 
Leonor  Lopes, o 
11° Bonenkai de 
Judô de Guara-
rema, que é uma 
modalidade tradi-
cional que marca 
o fim do calendá-
rio de eventos, e 
sobretudo marcar 
o esforço dos alu-
nos, pois neste dia 
os alunos conquis-
taram as novas fai-
xa para trilharem 
uma nova cami-
nhada.

Os trabalhos do 
evento ficou a car-
go do Professor 
Sensei Francisco 
que recebeu todos 
os alunos  para o 
cerimonial de tro-
ca de faixa. Os 
pais dos alunos 
tiveram marcante 
presença na sole-
nidade de troca de 
faixa e  comemo-
raram  junto com 
os filhos. Confira 
algumas fotos. 
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Governador do Distrito de Rotary
International visita Guararema
Ele foi recepcionado pelo Rotary Club e pelo Prefeito Adriano Leite

Terça-feira 10 foi motivo 
de satisfação para o Rota-
ry Club de Guararema, ao 
receber o Governador do 
Distrito 4571 do RI - Rotary 
International João Trigo e sua 
esposa Fátima Lage, Coor-
denadora Distrital das Casas 
da Amizade, em visita oficial 
à cidade. Essa visita ocorre 
a cada ano para a prestação 
de contas das atividades e 
das ações sociais e comuni-
tárias realizadas pelo Rotary.

Governador e esposa 
foram recepcionados na Es-
cola Municipal Sylvio Luciano 
de Campos e Joaquim e José 
da Costa, onde foi implan-
tado o Projeto Pátio Verde, 
financiado parcialmente com 
subsídio distrital. O trabalho 
desenvolvido nessas escolas 
é totalmente voltado para as 
questões ecológicas, uma 
das bandeiras mundiais de-
fendidas pelo RI, contando 
com as fases de captação 
de água das chuvas, com-
postagem com minhocário, 
produção de adubo, plantio, 
trato e colheita de hortaliças, 
ervas para chás e flores. 
Esse Projeto foi motivo de 
recente visita de rotarianos 
vindos da Índia.

Recepcionado pelo Pre-
feito Adriano Leite, o Go-

vernador João Trigo e sua 
esposa receberam o título de 
Hóspedes Oficiais do Municí-
pio na sede do CSI – Centro 
de Segurança Integrada, cuja 
eficiência na proteção do 
cidadão pode ser demons-
trada, com visível interesse 
dos visitantes.

No auditório da Estação 
Literária foi realizada a As-
sembleia comandada pelo 
Governador João Trigo, com 
a participação dos dirigentes 
e associados do Rotary. 
Cada uma das comissões 
apresentou um relato de 
suas atividades realizadas 
até o momento e o plano de 
atividades a executar até o 
fim da gestão do Presidente 
do RC de Guararema Mau-
rício Tamaki, envolvendo os 
projetos voltados à comu-
nidade, a participação dos 
jovens nessas atividades, os 
eventos para a arrecadação 
de recursos a serem aplica-
dos ou em parcerias com 
as entidades beneficentes, 
os planos de ampliação do 
quadro de associados e de 
estímulo às doações dos pro-
gramas globais do RI, como 
o de erradicação da polio-
mielite, atenção à hepatite, 
água potável e saneamento 
básico em várias partes do 

mundo; a descentralização 
do Rotary para a periferia por 
meio dos Núcleos Rotary de 
Desenvolvimento Comunitá-
rio, atualmente desenvolvido 
na Zona Norte do município, 
causou especial interesse 
do Governador João Trigo. 
Para o encerramento da 
visita oficial do governador 

foi oferecido um jantar com a 
participação dos associados 
do Rotary, autoridades mu-
nicipais, rotarianos de outros 
clubes e familiares. Na oca-
sião foi possível demonstrar 
os esforços direcionados à 
ampliação da força de traba-
lho do clube com a admissão 
de um novo associado, o sr. 

Celso de Mattos, empresá-
rio no setor de logística e 
proprietário de uma sorve-
teria na cidade, bem como a 
expressiva contribuição que 
os rotarianos de Guararema 
fazem para a Fundação 
Rotária, braço financeiro do 
RI, através do qual os recur-

sos arrecadados suportam 
projetos sociais em todo o 
mundo, inclusive no Brasil, 
sendo homenageados dez 
rotarianos com o título Paul 
Harris, fundador do RI em 
1905, pela participação de 
cada um nesse esforço glo-
bal de conexão para o bem.

Ultimando esse dia de 
intensa atividades, o Go-
vernador Trigo, sua esposa 
Fátima, o secretário distrital 
Djalma da Rocha e sua es-
posa Eloisa foram guiados 
em um tour pela Guararema 
Cidade Natal, encerrando 
com chave de ouro mais 
uma etapa da apresentação 
dos serviços do Rotary Club 
de Guararema prestados à 
comunidade guararemense, 
confirmando o lema deste 
ano rotário O Rotary Conecta 
o Mundo.

Contato para este assun-
to: presidencia@rotaryguara-
rema.com.br

O ROTARY é uma rede 
global de líderes que se dedi-
cam a enfrentar grandes de-
safios da humanidade. Seja 
ajudando famílias menos 
privilegiadas ou lutando para 
erradicar a pólio no mundo, 
seus associados causam 
mudanças positivas local e 
internacionalmente.
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Um futuro não é
feito de promessas,
é feito de certezas!
Para uma melhor formação venha para o Colégio Virtude.
Temos:
- Infraestrutura ampla, acessível e segura
- Um dos melhores sistemas educacionais do Brasil
- Suporte On-line para os alunos
- Aula de Robótica

(Para maiores informações entre em contato ou visite nossa instalação)

Tel.: (11) 4693-1906
Endereço: Av. Antônio Teixeira Muniz, 2643 - Ipiranga

Papai Noel atende os pedidos das crianças do Projeto Menino Jesus
O emocionante evento contou com colaboradores da empresa EDP (Energia de Portugal)

Na última terça feira 
10.12.19 alguns colabo-
radores da empresa EDP 
(Energia de Portugal) esti-
veram em Guararema pelo 
segundo ano consecutivo 
para entregar os presentes 
de natal para as crianças do 
Projeto Menino Jesus que 
está situado no Salão Pa-
roquial centro da cidade. As 
crianças escreveram uma 
carta ao Papai Noel pedindo 
o presente dos seus sonhos 
e os colaboradores da em-
presa EDP se mobilizaram 
em ajudar o Papai Noel 
a atender esses pedidos.                                                                   
Foi uma festa linda e emo-
cionante. Além dos cola-

boradores da EDP, teve 
também a presença da 
equipe de Motociclistas 
Sossegados de Guara-
rema, Confraria Velotrol 
fazendo a escolta do Scort 
conversível do Sr Shel que 
conduziu o Papai Noel pe-
las ruas da cidade até o 
encontro com as crianças. 
Que Deus abençoe a to-
dos que proporcionaram 
a alegria dessas crianças 
em mais um ano que foi 
possível transformar um 
“sonho em realidade”.

Coordenação Projeto 
Menino Jesus Mariza 
Toffanelli 
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Resumos dos capítulos das novelas
De 16/12/ a 21/12/2019

Segunda – Todos comemoram as boas notícias para a 
família de Lola. Inês pressiona Carlos. Julinho conta a Clotilde 
que conheceu os filhos de Almeida. Natália insinua que deseja 
Almeida apenas para ela. Emília questiona Zeca sobre Justi-
na. Higino aconselha Adelaide sobre sua relação com Emília. 
Neves leva Zeca ao cabaré e o rapaz acaba encontrando 
Alfredo. Zequinha fica com febre e Olga se preocupa com 
a ausência do marido. Neli se insinua para Zeca. Durvalina 
começa a trabalhar para Afonso. Lola e Clotilde confirmam a 
encomenda de doces e pedem ajuda a Maria. Clotilde percebe 
que Afonso não anota as dívidas de Lola e comenta com a 
irmã. Isabel afirma a Lola que a ajudará com os doces. Olga 
pune Zeca por sua ausência. Isabel é assediada por um 
comerciante, que tenta beijá-la a força.

 
Terça – Isabel consegue fugir do homem. Carlos sofre, 

sem conseguir decidir entre Inês e Mabel, e desabafa com 
Clotilde. Isabel pede que Lili não conte nada sobre o ocorrido 
para Genu ou Lola. Lola se recusa a pedir um novo favor 
para Afonso. Lili revela a Lúcio sobre o assédio sofrido por 
Isabel. Lúcio conta o episódio a Alfredo, que o aconselha a 
confortar Isabel. Adelaide decide apresentar seu novo amor a 
Emília. Alfredo conta a Adelaide sobre a agressão que Isabel 
sofreu. Tavinho convence Olga a perdoar Zeca. Adelaide e 
Alfredo enfrentam o comerciante, Gusmões chega e detém 
os dois. Carlos pede ajuda a Afonso e afirma que Lola está 
envergonhada por tantos favores. Afonso propõe sociedade 
a Lola. Inês e Carlos se beijam. Emília vai buscar Adelaide 
na delegacia e reconhece Alfredo.

 
Quarta – Emília pede que Gusmões solte Adelaide e Alfre-

do. Carlos fica abalado com o beijo de Inês. Afonso convence 
Lola a aceitar sua proposta. Natália desconfia por Almeida 
não querer almoçar com ela no trabalho. Emília exige que 
Lola afaste Alfredo de Adelaide. Carlos e os irmãos decidem 
tirar satisfações com o comerciante que agrediu Isabel. O 
comerciante é escorraçado da cidade. Gusmões diz que está 
de olho em Alfredo. Zeca acerta a sociedade com Neves. 
Olga se preocupa com a saúde dos filhos. Almeida mostra 
a foto dos filhos e de Natália para Clotilde. Mabel desconfia 
do conselho que recebe de Marcelo.  

Quinta – Carlos se prontifica a ajudar Mabel, que teme a 
mentira que inventou. Inês confidencia a Durvalina que ela 
e Carlos se beijaram. Clotilde pensa em Almeida. Adelaide e 
Alfredo dançam no cabaré. Virgulino e Lúcio são abordados 
por guardas na rua. Inês se decepciona quando Carlos não 
a procura. Adelaide leva Alfredo para dormir em seu quarto e 
Higino os ajuda a despistar Emília. Zeca amanhece doente e 
Olga se desespera. Marcelo desconfia da história que Mabel 
contou para Carlos. Inês se preocupa com a ausência de 
Carlos. Natália flagra Almeida e Clotilde juntos, sem saber 
quem ela é.

 
Sexta – Almeida humilha Clotilde. Natália se queixa com 

Karine. Carlos sofre por causa de Inês. Inês consegue um 
trabalho no hospital. Marcelo tenta alertar Carlos sobre Mabel. 
Afonso fica animado com as confidências de Lola. Justina liga 
para Higino, que esconde de Emília. Lola pensa em Afonso. 
Olga não deixa Zeca sair de casa e Neves se preocupa. As-
sad tenta convencer Soraia a viajar com ele e Karine. Lúcio 
reclama do comportamento de Isabel. Alfredo e Adelaide 
se desentendem. Almeida não consegue falar com Natália 
sobre Clotilde. Afonso chama Alfredo para comemorar o novo 
trabalho de Inês. Lúcio reclama de Isabel para Virgulino. O 
freguês de Lola leva a encomenda sem pagar. Carlos agride 
Alfredo ao vê-lo com Inês.

 
Sábado – Inês tenta afastar Alfredo e Carlos. Afonso 

repreende Alfredo e Carlos e Lola chega para falar com os 
filhos. Adelaide discute com Emília e decide procurar Alfredo. 
Afonso se surpreende ao saber que Lola não recebeu pela 
encomenda dos doces. Clotilde critica Isabel por seu com-
portamento. Julinho tem uma ideia para Assad ganhar mais 
dinheiro. Karine explica a Soraia como fez para se vingar de 
um rapaz que a esnobou. Candoca revela a Emília sobre a 
doença da família e Olga se desespera. Alfredo e Adelaide 
se beijam. Carlos se desculpa com Alfredo. Almeida desiste 
de desabafar com Julinho sobre Clotilde. Lola consola a irmã. 
Carlos confronta Mabel. Lola proíbe Almeida de se encontrar 
com Clotilde.

 
Segunda – Paloma se espanta com a atitude de Elias. 

Peter nota a aproximação de Alice e Waguinho. Marcos 

tranquiliza Paloma, avisando que conseguirá o dinheiro para 
Elias. Bezinha e Leila gostam de saber que Tonho irá morar 
temporariamente na mansão. Gláucia e Vera armam para 
Nana e Mário almoçarem juntos. Elias promete dar parte do 
dinheiro que exigiu de Paloma para Tadeu. Nana pressiona 
Mário, cobrando uma decisão definitiva do editor para que 

namorar Amanda. Vicente decide investigar Magno. Lurdes 
apresenta Danilo a Sandro.

 
Terça – Danilo diz a Camila que reconheceu Sandro como 

o motorista dos assaltantes e a menina desconfia. Thelma 
desabafa com Durval sobre sua frustração com Lurdes. Raul 
conta para Érica sobre sua relação com Vitória. Tiago pede 
que Vitória passe o dia com ele. Belizário alerta Vicente para 
não investigar Magno. Lurdes e Thelma reatam a amizade. 
Amanda e Davi veem quando Camila chega com Danilo à 
escola. Estela afirma a Jorge que se vingará de Lídia. Raul 
pede Érica em casamento. Marina vence seu jogo e agradece 
o apoio de Ryan. Estela apresenta Tales a Lídia. Vicente agri-
de Betina, que liga para Miriam. Ryan comenta com Camila 
que encontrou um relógio novo com Sandro. Lurdes constata 
que Sandro não abandonou Marconi.

 
Quarta – Lurdes, Camila e Ryan se preocupam com 

Sandro. Sandro revela a Lurdes que tem uma dívida com 
Marconi e a mulher afirma que ajudará o filho. Durval ensina 
Thelma a andar de bicicleta. Betina conhece Matias. Camila 
desconfia de Eunice. Vitória discute com Álvaro por livrar 
Vicente da detenção. Belizário repreende Vicente. Magno 
convida Betina para morar em sua casa. Lídia seduz Tales. 
Lurdes conta a Thelma que planeja vender sua casa para 
pagar a dívida de Sandro. Nuno aceita fechar negócio com 
Lurdes. Camila, Ryan e Magno acreditam que Lurdes e San-
dro estejam escondendo algo. Vitória descobre que Lurdes 
vendeu sua casa. Lurdes é sequestrada.

 
Quinta – Sandro se desespera e implora para que Marconi 

salve a vida de Lurdes. Marconi resgata Lurdes e afirma que 
a dívida de Sandro está paga. Sandro garante a Lurdes que 
comprará sua casa de volta. Davi revela para Vitória que 
está namorando. Magno e Betina declaram seu amor. Érica 
conta para Lurdes que Raul a pediu em casamento. Álvaro 
flagra um microfone com Amanda. Amanda percebe que está 
sendo seguida por Belizário. Davi ajuda Amanda a descartar 
o dossiê contra a PWA. Álvaro aconselha Raul a contar que 
comprou o salão para Érica. Lídia e Érica se agridem. Raul 
ajuda Estela. Agenor pede que Davi proteja Amanda de Ál-
varo. Lucimara confidencia a Lídia que Raul comprou o salão 
para Érica. Leila desperta do coma.

 
Sexta – Lurdes avisa a Magno que Leila despertou. Natália 

aconselha Vitória a descobrir quem é a namorada de Davi. 
Durval se insinua para Thelma, que não percebe. Leila afirma 
a Magno que deseja retomar sua família. Vitória confronta 
Davi sobre Amanda. Lurdes incentiva Sandro com seu novo 
trabalho. Lídia revela a Érica que Raul comprou o salão. 
Brenda visita Leila. Magno e Betina se preocupam com sua 
situação. Amanda alerta Danilo sobre o fechamento da escola 
onde Camila trabalha. Thelma se encanta com Gabo e Durval 
se incomoda. Mesmo acidentada, Marina vence partida de 
tênis e Ryan vibra. Álvaro pede que Amanda acesse a troca 
de e-mails entre e Vitória e Davi. Leila questiona Betina sobre 
seu relacionamento com Magno.

 
Sábado – Betina acaba comentando com Leila sobre a 

doença genética de Brenda. Durval sente ciúmes de Gabo, 
mas Thelma não percebe. Leila afirma a Magno que deseja 
ter um novo bebê para curar Brenda. Raul convence Érica a 
aceitar o salão como um presente. Thelma recebe um convite 
de Gabo. Magno garante a Betina que não abrirá mão de seu 
relacionamento. Vitória desabafa com Miranda. Lurdes se 
emociona quando Vitória pensa em contratar Sandro como 
motorista. Vitória conhece Sandro. Lídia e Tales ficam juntos. 
Thelma vai ao encontro de Gabo e os dois se beijam. 

Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de 
responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que vão 
ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

 

Resumo: Bom Sucesso
Globo – 19h15

sear no parque com Pendleton, Poliana e Ester. Raquel acusa 
Filipa de estar enviando as mensagens anônimas. Mário pede 
conselhos amorosos ao irmão. João vai até a casa de Ruth 
para estudar com Bento. Débora se machuca durante sua 
aula de dança. Helô incentiva Gleyce nos estudos. Kessya e 
Filipa trabalham em um projeto de dança juntas.

Segunda – Danilo vê quando o carro de Sandro e Mar-
coni desvia da polícia. Álvaro é detido por Wesley ao tentar 
suborná-lo. Danilo dorme com Camila e Lurdes dá um ulti-
mato ao rapaz. Thelma descobre que Danilo está mentindo 
para ela. Álvaro paga Belizário, que o libera da detenção na 
frente de Vitória. Marconi obriga Sandro a guardar produtos 
roubados. Camila desconfia do comportamento de Sandro. 
Natália se incomoda com o entrosamento de Carolina e 
Durval. Vicente afirma a Betina que sofre com a separação 
dos dois. Álvaro convence Eunice a fechar a escola e Aman-
da alerta Davi. Thelma aconselha Durval sobre Carolina e 
Natália. Danilo revela sobre seu namoro para Thelma, que 
se frustra com o silêncio de Lurdes. Davi afirma que deseja 

Resumo: As Aventuras de 
Poliana  SBT – 20h50

Globo – 21h10

os dois fiquem juntos. Marcos se desespera quando Elias lhe 
avisa que só ajudará Gabriela quando receber toda a quantia 
do dinheiro que exigiu para a doação.

 
Terça – Elias se recusa a fazer a doação de sangue antes 

de receber o dinheiro. Gabriela termina com Patrick e con-
fessa a ele seu amor por Vicente. Alberto se compromete a 
pagar Elias pela doação. Alberto e Marcos se preocupam por 
Paloma ficar sozinha com Elias. Silvana finge que está grávida 
de Mário para impedir que o editor termine o relacionamento 
deles. Paloma escuta Tadeu e Elias planejando a divisão do 
dinheiro. Elias avisa a Paloma que dormirá com ela no quarto.

 
Quarta – Paloma consegue se desvencilhar de Elias. 

Alice e Waguinho resolvem dormir na casa de Paloma para 
protegê-la de Elias. Gisele diz a Gláucia que Yuri está lhe 
ajudando a ser uma pessoa melhor. Alice confessa a Wagui-
nho que tem interesse nele. Thaíssa analisa as imagens das 
câmeras de segurança do desfile. Marcos decide investigar a 
vida de Elias e pede a Padre Paulo o endereço do ex-marido 
de Paloma. Elias se surpreende com a presença de Rosemary 
na casa de Paloma.

 
Quinta – Marcos vai até a casa de Elias. Terezinha avisa 

a Marcos que tem uma mulher estranha na casa de Paloma 
discutindo com Elias. Padre Paulo repreende Elias por doar 
sangue em troca de dinheiro. Ramon desconfia de Elias. Mar-
cos pede para Jeff procurar Tadeu. Paloma repreende Marcos 
por ele ter contado a Padre Paulo sobre a chantagem de Elias. 
Alberto visita Gabriela no hospital. Mauri avisa a Alberto que 
o caso de Gabriela é grave. Paloma fica desesperada ao não 
encontrar Elias em casa.

 
Sexta – Marcos conta a Ramon sobre a chantagem de 

Elias. Jeff descobre o endereço do bar que Tadeu frequenta. 
Ramon tenta tirar informações de Tadeu. Marcos se certifica 
com Machado de que Elias pode ser preso se houver indícios 
que comprovem seu vínculo com o dinheiro do assalto. A as-
sistente social conclui que o casamento de Léo e Toshi não é 
falso. Marcos finge para Rosemary que está com ciúmes de 
Paloma e Elias. O cachorro Apolo assusta Marcos.

 
Sábado – Marcos é salvo por Rosemary do ataque de 

Apolo e consegue uma prova contra Elias. Machado e Marcos 
avisam a Alberto que, com a foto do malote, conseguiram abrir 
o inquérito para provar a participação de Elias no assaAlberto 
que Diogo não apareceu na audiência do divórcio. Alberto 
acorda desmemoriado no dia em que deveria entregar o 
dinheiro para Elias.

 

Segunda – Pendleton pede que Waldisney o comunique 
sobre qualquer decisão que Roger venha a tomar na O11O. 
Marcelo acusa Roger de ter falsificado a assinatura de Glória. 
Poliana conta para Pendleton que emprestou o colar que ele 
a deu para João e ele fica furioso. Já muito debilitada, a mãe 
de João faz uma importante revelação ao menino antes de 
falecer. Cláudia e Durval comunicam aos seus filhos que irão 
se casar. Pendleton conta a Poliana que o colar que ele a 
deu tem um valor sentimental. Débora faz Luisa e Marcelo 
brigarem  novamente. O pai de João decide deixar o menino 
voltar para São Paulo.

 
Terça – Fernanda tropeça e acaba derrubando suas 

compras. Afonso a ajuda. Bento ajuda Kessya a ensaiar seus 
passos de balé e a menina imagina uma linda cena em que 
faz uma apresentação em um teatro. Mirela convida Luca para 
ir ao cinema com Raquel e Jerry. Marcelo vai até a casa de 
Pendleton para dar a notícia de que a mãe de João faleceu. 
Raquel pede a ajuda da mãe para sair sem que seu pai a 
veja. Marcelo e Poliana vão buscar João e o trazem para 
casa. Antônio e Branca conversam sobre casamento. Gleyce 
chega em casa e vê que ela foi invadida. Quarta – Lindomar 
e Arlete oferecem que Gleyce e sua família passem a noite 
em sua casa. João conta para Poliana que Josefa e Tião não 
são seus pais verdadeiros, porém não revela sua descoberta. 
Jerry e Guilherme acabam brigando na saída do cinema, os 
seguranças do local intermediam a briga e chamam seus pais. 
Pendleton tenta se aproximar de sua filha. Mário decide dar 
um presente para Ester.

 
Quinta – Vini e Jeff pedem para Falcão e sua gangue 

deixar suas famílias em paz. Desconfiada de que Ester possa 
ser uma androide, Sophie vai até a casa de Pendleton para 
fazer algumas perguntas. Gabriela volta à escola e Mirela a 
questiona quanto a sua armação contra o grêmio. pergunta 
se mais alguém está envolvido. A professora pede que os 
alunos leiam suas redações para toda a classe. Nancy tam-
bém começa a estranhar o jeito de Ester.

 
Sexta – Gabriela dedura Brenda e Luca por terem ajudado 

na organização da festa e eles são punidos pela diretora. 
Raquel continua recebendo mensagens com ameaças de ser 
desmascarada. Nadine ameaça Roger e pede que ele passe 
algumas ações da empresa para ela. Lorena, Benicío e Gael 
percebem que Mário está apaixonado por Ester. Luisa vai pas-
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Destaques da semana:
por Caroline Borges

Quinzinho 
E d i t o r  d e
I m a g e n s

DE 15/12 A 21/12/2019

Artistas na Gazeta 

Evento coorporativo
(GLOBO, DOM, DIA 15, ÀS 17H40)

O elenco da Globo se reúne no palco do “Domingão do Faustão” para a entrega do prêmio 
“Melhores do Ano”. Desde 1995, o evento celebra os destaques do ano na televisão, no 
jornalismo e na música, e público escolhe quem merece levar o troféu. O programa será 
transmitido ao vivo dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Alice Wegmann, Juliana Paes 
e Grazi Massafera concorrem na categoria “Atriz de Novela”. Jesuíta Barbosa, Renato Góes 
e Reynaldo Gianecchini disputam o prêmio de “Ator de Novela”.

Temática necessária
 (GNT, SEG, DIA 16, ÀS 23H30)
O GNT exibe o último episódio da série “Vítimas Digitais”, 

O GNT exibe o último 
episódio da série “Vítimas 
Digitais”, do diretor João Jar-
dim. Em formato docudrama, 
a série mergulha no delicado 
universo da violência online. 
Ancorados em histórias reais 
e brasileiras, os episódios 
trazem a devastação causa-
da pela quebra de confiança 
e privacidade. Mostram a 
transformação das vítimas 
em culpadas, a dificuldade da 
justiça em agir e o pouco de 
esperança que sobra, mesmo 
quando o culpado é responsa-
bilizado. No último episódio, 
Chico, papel de Marcos Veras, 
descobre um perfil “fake” com 
suas informações, em um site 
de relacionamento gay. Após 
receber garotos de programa 
em sua porta, Chico começa 
a buscar quem está por trás 
desse perfil.

    Final intensa  (BAND, TER, DIA 17, ÀS 22H45)

Depois de uma longa 
jornada, Estefano e Vitor 
disputam a grande final do

“Masterchef – A Re-
vanche”. Na derradeira prova, 
a dupla terá de preparar um 
prato com jiló. O grande 
vencedor vai ganhar R$ 250 
mil do Banco do Brasil, um 
curso de técnicas tradicion-
ais da culinária francesa no 
Le Cordon Bleu Rio de Ja-
neiro, uma cozinha completa 
da nova linha Brastemp Gour-
mand, uma cozinha equipada 
com produtos da Tramontina 
e o troféu “MasterChef - 

A Revanche”.

    Mundo da moda  (GNT, QUA, 18, ÀS 22H30)

Fernanda Paes Leme 
irá desbravar um armário 
de uma profissional da 
moda no novo episódio 
de “Desengaveta”. A 
apresentadora viaja até 
Salvador para fazer um 
tour pelo closet da esti-
lista Loo Nascimento, 
que tem mais de 600 
peças e é apaixonada 
por kimonos. Loo conta 
como foi a transição de 
modelo para estilista. As 
peças selecionadas vão 
para a loja virtual no “en-
joei.com.br”. A novidade 
desta temporada é uma 
lojinha do “Desengave-
ta” na rua para angariar 
mais fundos para o INCA 
Voluntário.

Amigo secreto    (RECORD, QUI, DIA 19, ÀS 22H30)

Como é de praxe, a Record promove a tradicional troca de presentes entre o 
elenco da emissora. Rodrigo Faro e Sabrina Sato comandam o especial “Família 
Record”. Este ano, a produção presta uma homenagem aos apresentadores Gugu 
Liberato, Paulo Henrique Amorin e Wagner Montes. Além da dupla de apresentadores, 
o programa conta com a participação de Xuxa Meneghel, Marcos Mion, Ana Hickmann, 
Ticiane Pinheiro, Renata Alves, Cesar Filho, Felipe Bronze e Camila Rodrigues. Nesta 
quinta, a dupla Fernando & Sorocaba se apresenta no palco do especial.

    Rosas e músicas românticas
(GLOBO, SEX, DIA 20, ÀS 22H30)

Tradição da grade de fim de ano da Globo, o especial do cantor Roberto Carlos 
ganhará um ar renovado neste ano. Com o título “Além do Horizonte”, a produção exi-
birá imagens da turnê do Rei pelo Brasil e no mundo. A Ópera de Arame, em Curitiba, 
foi palco da gravação da última parte do especial. No palco, Roberto Carlos recebeu 
Erasmo Carlos. Juntos, além de sucessos, eles cantaram um samba (Maria e o Samba) 
e uma música inédita do novo trabalho de Erasmo. O programa também contará com 
dois shows internacionais: o de Nova Iorque, que foi realizado em março desse ano 
no Radio City Music Hall, o de Lisboa, gravado em maio. A direção é de LP Simonetti
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Baile de confraternizacão da turma de 
dança de salão do Prof. Fábio Oliveira 

Com as depen-
dências do Cen-
tro do Idoso “Dácio 
Souza Franco“ lite-
ralmente tomada, 
aconteceu no dia 
09/12, O Baile de  
Confraternização 
de Encerramento 
do Ano de 2019 da 
turma de dança de 
salão dos alunos do 
Prof. Fábio Oliveira 
Silva da Secretaria 
Municipal de Cultu-
ra, Esporte e Lazer 
de Guararema . 

Durante o anima-
do evento foram ar-
recadados 96 litros 
de leite para serem 
doados a Casa de 
Repouso Lar dos 
Velhinhos São Vi-
cente de Paulo de 
Guararema .

O evento contou 
com a marcante 
presença do Pro-
fessor Willian, que 
registrou este im-
portante evento. A 
organização agra-
dece a presença 
de todos que pres-
tigiaram o evento. 
Confira algumas 
fotos:
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