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A informação ao alcance de todos

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

Gracieli é a nova Gerente 
da Sicredi em Guararema
“Ela está à frente da agência de Guararema há uma semana e chega 
repleta de projetos para reforçar a marca Sicredi em nosso Município”

A agência da Sicredi Pro-
gresso PR/SP de Guararema 
iniciou o ano com uma nova 
gerência. Gracieli Medin as-
sumiu o comando da unidade 
no dia 15 de janeiro e tem 
como principal objetivo re-
forçar a marca do Sicredi na 
comunidade guararemense, 
que já conta com os serviços 
da agência há um ano e qua-
tro meses.

O município turístico teve 
uma excelente aceitação com 
o cooperativismo de crédito 
para serviços financeiros e 
a demanda continua cres-
cente, o que tem motivado 
ainda mais a nova gerente.  
“Queremos estreitar o rela-
cionamento e aproveitar para 
reforçar cada vez mais os 
serviços e benefícios ofereci-
dos pelo Sicredi, participando 
ativamente das atividades e 
eventos da cidade. Con-
t inua na págin 02

Unidades de Saúde e Santa Casa recebem orientações 
sobre o manejo de casos suspeitos de Coronavírus

As Unidades de Saúde e 
a Santa Casa de Guararema 
já estão em alerta para os 
protocolos de atendimento 
de casos suspeitos de Co-
ronavírus, com orientações 
advindas do Ministério da 
Saúde.

O Ministério da Saúde 
por meio do Estado de São 
Paulo repassou protocolos e 
orientações sobre a atuação 
na identificação, notificação 
e manejo oportuno de casos 
suspeitos de Infecção Huma-
na pelo Novo Coronavírus 
de modo a diminuir os riscos 
de transmissão no território 
nacional.

Os profissionais de saúde 
da Santa Casa de Guararema 
também participaram de uma 
aula online sobre síndromes 
respiratórias associadas ao 
Coronavírus, fornecida pelo 
Centro de Telessaúde do Hos-
pital das Clínicas (UFMG).

Até o momento não há 
registro de casos suspeitos 
da doença em Guararema.

 
Definição de caso suspei-

to de infecção humana pelo 
2019-nCoV 1.

Situação 1: Febre E pelo 
menos um sinal ou sintoma 

respiratório (tosse, dificuldade 
para respirar, batimento das 
asas nasais entre outros) 
E histórico de viagem para 
área com transmissão local, 
de acordo com a OMS, nos 
últimos 14 dias anteriores ao 
aparecimento dos sinais ou 
sintomas; OU

Situação 2: Febre E pelo 
menos um sinal ou sintoma 
respiratório (tosse, dificuldade 
para respirar, batimento das 
asas nasais entre outros) E 
histórico de contato próximo 
de caso suspeito para o co-
ronavírus (2019-nCoV), nos 
últimos 14 dias anteriores ao 
aparecimento dos sinais ou 
sintomas; OU

Situação 3: Febre OU pelo 
menos um sinal ou sintoma 
respiratório (tosse, dificuldade 
para respirar, batimento das 
asas nasais entre outros) 
E contato próximo de caso 
confirmado de coronavírus 
(2019-nCoV) em laboratório, 
nos últimos 14 dias anteriores 
ao aparecimento dos sinais 
ou sintomas.

 Quais são os sintomas do 
novo Coronavírus?

Os sinais e sintomas clíni-
cos do novo coronavírus são 
principalmente respiratórios, 
semelhantes a um resfriado. 

Podem, também, causar in-
fecção do trato respiratório 
inferior, como as pneumonias.

· Febre - Tosse
· Dificuldade para respirar
 Modo de transmissão da 

doença: A transmissão dos 
Coronavírus costuma ocorrer 
pelo ar ou por contato pessoal 
com secreções contamina-
das, como:

· gotículas de saliva;
· espirro;
· tosse;
· catarro;
· contato pessoal próxi-

mo, como toque ou aperto 
de mão;

· contato com objetos ou 
superfícies contaminadas, 
seguido de contato com a 
boca, nariz ou olhos.

 
O vírus pode ficar incu-

bado por duas semanas, 
período em que os primeiros 
sintomas levam para aparecer 
desde a infecção.

 
Medidas de prevenção e 

controle:
Atualmente, não existe va-

cina para prevenir a infecção 
por 2019-nCoV. A melhor ma-
neira de prevenir a infecção é 
evitar ser exposto ao vírus. No 
momento, não há comprova-

ção que o 2019-nCoV esteja 
circulando no Brasil, portanto 
não há precauções adicionais 
recomendadas para o público 
em geral.

 
No entanto, como lembre-

te, o Ministério da Saúde sem-
pre recomenda ações pre-
ventivas diárias para ajudar 
a prevenir a propagação de 
vírus respiratórios, incluindo:

· Lavar as mãos frequen-
temente com água e sabão 
por pelo menos 20 segundos. 

Se não houver água e sabão, 
usar um desinfetante para as 
mãos à base de álcool.  

· Evitar tocar nos olhos, 
nariz e boca com as mãos 
não lavadas.  

· Evitar contato próximo 
com pessoas doentes.  

· Ficar em casa quando 
estiver doente. Cobrir boca 
e nariz ao tossir ou espirrar 
com um lenço de papel e 
jogar no lixo.  

· Limpar e desinfetar obje-
tos e superfícies tocados com 

frequência.
 Esses hábitos diários 

que podem ajudar a impedir 
a propagação de vários vírus, 
inclusive o novo Coronavírus.

Aline de Sousa Rodrigues

Secretaria Municipal de 
Governo e Relações Institu-
cionais

Tel. (11) 4693-8000 / 
99799-1980 - E-mail: ali-
ne.rodrigues@guararema.
sp.gov.br

Gracieli Medin, nova gerente da agência SICRE-
DI de Guararema 
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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

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

 Esta não é uma orienta-
ção sobre locais para aqui-
sição de tanques para lavar 
roupas. Tão pouco faz qual-

em sites e fóruns virtuais, de 
alguns colegas profissionais 
de Educação Física, (me per-
doem os não graduados, mas 
não posso considera-los no 
mesmo patamar), é o foco no 
resultado. Uma das palavras 
da moda no treinamento físico 
em qualquer ambiente, é foco 
no resultado. Mas espere. Os 
caminhos, os meios para atin-
gir o resultado são mais im-
portantes que o próprio, pois 
incluem moral, ética, respeito 
pela saúde, responsabilidade, 
profissionalismo, escrúpulo, 
dedicação, determinação, 
confiança, parceria. O foco no 
resultado cego e obstinado, 
pode levar a ações e procedi-
mentos que suplantam esse 
pacote fundamental de atitu-
des virtuosas, colocando em 
risco a saúde física, emocional 
e mental. O mundo fica restrito 
a treinar, a dietas mirabolantes 
não orientadas adequada-
mente, a restrições sociais, a 

José Marcos Educador Físico

amizade perniciosa fechada 
num assunto e num propósito 
de vida: o foco no resultado. 
Além do uso de recursos ilíci-
tos. O tal do foco no resultado 
portanto, não deve ser o norte 
do treinamento físico. A busca 
pelo tanquinho não deve ul-
trapassar escrúpulos éticos e 
morais. Já me chamaram de 
desatualizado, de parado no 
tempo, de implicante...porque 
sempre me recusei a lançar 
mão de recursos que fogem 
aos meus princípios profis-
sionais e de vida para obter 
resultados estéticos e de per-
formance com meus clientes. 
Interessante que constante-
mente procuro atualizar meus 

conhecimentos técnicos sobre 
as modalidades que trabalha-
mos na Acqua Boya. Faço 
cursos, assisto palestras, leio 
muito, mas ainda tem gente 
que acredita que estou estag-
nado. Bem, se estar atualiza-
do para alguns é usar meios 
ilícitos, medicamentos, drogas 
para obter ganhos físicos, es-
téticos e consequentemente 
financeiros e aparecer mais 
no instagram, então realmente 
sou atrasado. Jamais vou trair 
meus princípios e colocar em 
risco a saúde das pessoas que 
acreditam e mim e vem buscar 
em nossos serviços na Acqua 
Boya, exatamente isso: segu-
rança, saúde, ética e honesti-

dade no serviço prestado. Eu 
estaria traindo meus clientes, 
enganando-os para ganhar 
dinheiro e isso é simplesmente 
inaceitável. Como meu amigo 
Antenor publicou outro dia: 
“dar menos que seu melhor 
é sacrificar o dom que você 
recebeu”. Exatamente isso. 
Todos podem esperar de mim 
e de nossos professores todos 
os dias, o melhor de nosso 
empenho no trabalho desen-
volvido. Se somos atrasados, 
não sei. Mas tenho certeza 
que priorizamos a saúde de 
nossos clientes e o tanquinho 
vem sim, com treino, esforço, 
dedicação e um pouquinho de 
paciência.  

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
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Cada um faça sua parte

*José Renato Nalini

O Se existe algo que se 
afigura aos mais sensíveis 
como de evidente retrocesso 
no atual momento brasileiro, 
esse algo é a proteção am-
biental. A natureza continua 
a ser maltratada em todos os 
lugares e por todos, de manei-
ra indistinta. Aparentemente, 
a circunstância de existir vida 
humana sobre o planeta já o 
sacrifica. Mas a intervenção 

natural é agravada por uma 
nítida inclemência. Ela se 
manifesta sob nossos olhos 
insensatos.

 O fenômeno de 
maior evidência é a crescente 
produção de resíduos sólidos 
inassimiláveis pela natureza. 
A civilização plástica produziu 
material inconsumível que 
compromete a qualidade de 
vida e tende a perdurar até um 

quer referência sobre esse 
objeto. O assunto em questão 
é o “shape” abdominal. Ou o 
abdômen tanquinho, cheio 
de gomos que homens e mu-
lheres buscam com toda sua 
energia nas academias, em 
treinos personalizados com 
profissionais ou em publica-
ções na internet, ou em grupos 
no face, ou no insta, ou em 
qualquer lugar que seja que 
ofereça resultado de forma mi-
lagrosa, rápida, e de preferên-
cia sem muito esforço físico. 
Atualmente, a neurose está 
se estendendo aos jovens de 
14, 15, 16 anos também e digo 
neurose porque o que mais 
ouço hoje em dia, em várias 
situações de treinamento físi-
co pela cidade de Guararema, 

A busca pelo Tanquinho

Subsídio de vereadores, prefeito e vice 
segue o mesmo percentual acumulado 
dos funcionários da Prefeitura 

A Câmara Municipal 
de Guararema deve vo-
tar nas próximas sessões 
um projeto de lei que fixa 
subsídios dos vereadores, 
prefeito e vice-prefeito para 
o próximo mandato. O 
percentual proposto é de 
19,3%, equivalente ao total 
da revisão dos salários dos 
funcionários da Prefeitura 
acumulado nos últimos 
três anos e projetado para 
2020.

A revisão é necessária 
para recomposição infla-
cionária dos últimos três 
anos. A revisão só será 
válida a partir de janeiro de 
2021, sendo que os atuais 
mandatários não terão alte-
rações em seus subsídios. 

De acordo com o presi-

dente da Câmara, vereador 
Eduardo Moreira a Consti-
tuição estabelece no Artigo 
29, VI, que o subsídio dos 
Vereadores será fixado 
pelas respectivas Câma-
ras Municipais em cada 
legislatura para a subse-
quente, ou seja,  a medida 
só terá validade na próxima 
legislatura, que se inicia 
em 2021. A última revisão 
salarial para vereadores, 
prefeito e vice-prefeito foi 
aprovada no ano de 2016, 
na legislatura anterior o 
que gera a necessidade de 
recomposição inflacionária 
deste período. 

Com a aprovação, Gua-
rarema continuará a ter um 
dos menores subsídios 
praticados na região. 

Vereador ausente corre 
risco de perder mandato

Está em trâmite na Câma-
ra Municipal de Guararema 
um Projeto de Emenda à Lei 
Orgânica do Município que 
endurece as regras no Legis-
lativo com o objetivo de evitar 
a ausência de vereadores às 
sessões deliberativas.

O novo projeto prevê a 
perda do mandato para o 
vereador que deixar de com-
parecer a três sessões extra-
ordinárias consecutivas ou a 
cinco sessões extraordinárias 

intercaladas. Atualmente a re-
gra vale para vereadores que 
se ausentam à terça parte das 
sessões ordinárias.

As sessões ordinárias são 
realizadas a cada quinze dias, 
sempre às segundas-feiras. 
Já as sessões extraordinárias 
são convocadas pelo presi-
dente da Câmara quando há 
necessidade de discussão 
e votação de projetos de 
urgência. 

milênio. Muitas gerações 
separam o infrator ecológi-
co do desaparecimento da 
matéria com que envene-
nou o mundo.

 Investir em edu-
cação é providência que 
produziria milagres se fos-
se levada a sério. Mas não 
é. Vê-se pessoas de todas 
as idades e de todas as es-
colaridades a arremessar 
aquilo que não interessa 
mais nos logradouros, na 
via pública e, lamentavel-
mente, na água. Ninguém 
pergunta o quanto o go-
verno gasta com varrição, 
coleta de lixo e com os in-
suportáveis “lixões”, alguns 
deles apelidados “aterros 
sanitários”.

 Árvores são dizi-
madas sem piedade. Não 
se replanta. Maltratam-se 
as sobreviventes. Não se 
mostra indignação pelo 
desmatamento na Ama-
zônia, mas também sob 
nossos olhos. O verde 
desaparece, substituído 
pelo cinza da fuligem, da 
poluição assassina. Que 
rouba milhares de vidas 
úteis a cada ano. 

 Quem é que se 
revoltou com a autorização 

para ingresso no Brasil de 
centenas de agrotóxicos 
superados, proibidos nos 
países desenvolvidos por 
seu comprovado malefício 
e por causarem desde cân-
cer à esterilidade?

 Ouviu-se algum re-
clamo contundente quando 
se noticiou que o Brasil não 
firmou acordo para cuidar 
melhor de seu lixo, o que 
significa abrir os portos e 
os milhares de quilômetros 
de costa terrestre para o 
despejo de tudo aquilo que 
os civilizados não querem, 
mas nós aceitamos?.

 Para os que ain-
da têm esperança, resta 
invocar o lema ambienta-
lista um pouco esquecido: 
“pensar globalmente, agir 
localmente”. Há muito a 
ser feito, se o ser humano 
resolver assumir sua res-
ponsabilidade. Talvez seja 
pouco, mas o preço de 
uma consciência tranquila 
é incalculável.

*José Renato Nalini é 
Reitor da UNIREGISTRAL, 
docente da Pós-Graduação 
da UNINOVE e Presidente 
da ACADEMIA PAULISTA 
DE LETRAS – 2019-2020.
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Sicredi inicia 2020 com desafios 
e projetos para Guararema
Gracieli está à frente da agência de Guararema há uma semana e chega repleta de projetos para reforçar a marca na cidade

A agência da Sicredi Pro-
gresso PR/SP de Guararema 
iniciou o ano com uma nova 
gerência. Gracieli Medin as-
sumiu o comando da unidade 
no dia 15 de janeiro e tem 
como principal objetivo re-
forçar a marca do Sicredi na 
comunidade guararemense, 
que já conta com os serviços 
da agência há um ano e qua-
tro meses.

O município turístico teve 
uma excelente aceitação 
com o cooperativismo de cré-
dito para serviços financeiros 
e a demanda continua cres-
cente, o que tem motivado 
ainda mais a nova gerente.  
“Queremos estreitar o rela-
cionamento e aproveitar para 
reforçar cada vez mais os 
serviços e benefícios ofereci-
dos pelo Sicredi, participando 
ativamente das atividades 
e eventos da cidade. Além 
disso, pretendemos mostrar 
cada vez mais o quanto o 
Sicredi está próximo dos as-
sociados e da comunidade”, 
revelou Gracieli, destacando 
o atendimento humanizado 
como um dos diferenciais da 
instituição.

A profissional traz um 
extenso currículo e promete 
agregar muito com o Si-
credi de Guararema. Ela já 
atua no Sistema Sicredi há 
sete anos, como gerente de 

negócios da carteira agro. 
Formada em Administração 
e com MBA em Estratégias 
Empresariais, Gracieli Me-
din pretende manter o bom 
relacionamento com os asso-
ciados e chega com projetos 
e desafios para a agência.

“É importante a comuni-
dade conhecer os trabalhos 
e ações desenvolvidas pelo 
Sicredi, em Guararema”, 
avaliou. “O intuito também é 
atuar no trabalho específico 
por segmento, entendendo 
as necessidades financeiras 
de cada público, seja pessoa 
física, jurídica ou vinculada 
ao agronegócio”, acrescen-
tou a gerente.

Inaugurado em 2018, 
o Sicredi de Guararema foi 
pioneiro no segmento ‘insti-
tuição financeira cooperativa’ 
no município.  A agência já 
leva muitos diferenciais para 
pessoas físicas e jurídicas, 
tais como o atendimento per-
sonalizado, relacionamento 
estreito e taxas mais justas, 
se comparado às instituições 
financeiras convencionais. 
Em vez de clientes, o Sicredi 
tem associados que contam 
com, dentre outras vanta-
gens, participação nos lucros 
da cooperativa.

 
Incentivo ao esporte
Uma das metas para 

2020 é inserir cada vez mais 

a sua marca em ações e 
projetos desenvolvidos na ci-
dade, em prol dos cidadãos. 
Para reforçar a valorização 

do esporte, a instituição fi-
nanceira cooperativa con-
firmou a sua participação 
como patrocinadora oficial 

de um dos principais campe-
onatos de futebol de campo 
da região. A Copa Regional 
Sicredi terá a participação de 
54 times, sendo 14 de Guara-
rema. O evento está na sua 
quinta edição e é realizado 
pela Prefeitura Municipal.

 
Crescimento
A cooperativa Sicredi 

Progresso PR/SP tem se 
consolidando cada vez mais 
no Alto Tietê e, para dar 
conta das demandas, tem 
previsão de inaugurar mais 
duas agências na região, em 
2020. O projeto de expansão 
prevê contemplar primeiro a 
cidade de Poá já neste se-
mestre. Em seguida, Biritiba 
Mirim pode ser o próximo 
município beneficiado com 
uma agência, com estimativa 
de inauguração até o final 
deste ano.

 Sobre o Sicredi
A Sicredi Progresso PR/

SP, que em São Paulo atua 
no Alto Tietê, conta atual-
mente com cinco agências 
na região. Em Mogi das 
Cruzes, a agência está loca-
lizada na Avenida Vereador 
Narciso Yague Guimarães, 
990, no bairro Vila Partênio. 
O contato pode ser feito pelo 
telefone (11) 4793-9020.

A unidade de Suzano fica 
na Rua General Francisco 
Glicério, 1189, no Centro. O 

endereço em Itaquaquecetu-
ba é Avenida Vereador João 
Fernandes da Silva, 193, na 
Vila Virgínia, ao lado da Pre-
feitura de Itaquaquecetuba. 
Já a agência em Guararema 
atende na Rua Francisco 
Freire, 25. A agência de Fer-
raz de Vasconcelos, por sua 
vez, está na Rua Getúlio Var-
gas, 130, Vila Romanópolis.

O Sicredi é uma institui-
ção financeira cooperativa 
comprometida com o cresci-
mento dos seus associados 
e com o desenvolvimento 
das regiões onde atua. O 
modelo de gestão valoriza 
a participação dos mais de 
4 milhões de associados, 
os quais exercem um papel 
de dono do negócio. Com 
presença nacional, o Sicredi 
está em 22 estados* e no 
Distrito Federal, com mais 
de 1,7 mil agências, e ofe-
rece mais de 300 produtos 
e serviços financeiros. Mais 
informações estão disponí-
veis em www.sicredi.com.br.

*Acre, Alagoas, Bahia, 
Ceará, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernam-
buco, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Rondônia, 
Santa Catarina, São Paulo, 
Sergipe e Tocantins.

O seu futuro começa aqui!
Vá na certeza, venha para o Colégio Virtude.
Um ÓTIMO retorno às aulas!!!

Para maiores informações entre em contato
ou visite nossa instalação.
Tel.: (11) 4693-1906

@colegiovirtude

Endereço: Av. Antônio Teixeira Muniz, 2643 - Ipiranga

Volta
às aulas
dia 03/02

Gerente Gracieli Medin
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         Resumos dos capítulos as novelas
De 03/02 a 08/02/2020

Resumo: Malhação
Globo – 17h35
Segunda – Chega o dia 

das apresentações musi-
cais das chapas do grêmio. 
Raíssa apoia Nanda, que 
consegue se apresentar. 
Max revela a Regina que 
perdeu todo o dinheiro dos 
dois. Neide sugere que as 
duas chapas se unam para 
recuperar a biblioteca da 
escola. Henrique decide 
apoiar Andressa, e Fafi se 
decepciona. Lígia sugere 
que Rita seja representada 
por Lara no processo de 
guarda de Nina.Terça – Fi-
lipe insiste para Lígia que 
Lara mente. Henrique pede 
Andressa em namoro, e a 
jovem o despista. Rita pede 
que Rui marque um encontro 
com Viana. Milena confronta 
Mariliz. Diana recusa os li-
vros dados por Celso para a 
biblioteca da escola. Mariliz 
afirma que fará de tudo para 
Milena voltar a escutar, des-
de que Daniel volte a morar 
com ela. Milena hesita sobre 
a possibilidade de voltar a 
ouvir. Rita conta para Filipe 
que Rui tem provas de que 
Lara subornou Isaura.

 
Quarta – Filipe diz a Rita 

que precisa alertar Lígia. Ma-
dureira conversa com Lígia 
sobre Nina e Rita. Joaquim 
se incomoda ao ver Rita no 
quarto de Nina, e Filipe con-
fronta o pai. Neide convoca 
as duas chapas do grêmio 
para uma conversa. Fafi fla-
gra Andressa e Henrique se 
beijando. Regina assume as 
contas da casa. Guga pede 
que Max aceite receber aju-
da. Milena leva Daniel para 
conhecer sua antiga escola. 
Viana garante a Rita que, 
com a prova do suborno de 
Isaura, ela ganhará a guarda 
de Nina.

 
Quinta – Rita afirma a 

Viana que ele não é mais seu 
advogado, e diz que falará 
com Lígia sobre Lara. Fafi 
propõe que Henrique finja 
estar ficando com ela, para 
provocar Andressa. Lígia 
confronta Lara na frente de 
Rita e Filipe. Sara aconselha 
Milena sobre a cirurgia. Rui 
sequestra Nina, e Lígia e Rita 
se desesperam. Joaquim 
apoia Lara. Milena decide 
não fazer a cirurgia. Rui de-
volve Nina para Lígia e Rita, 
e insinua que deseja resolver 
o processo de guarda amiga-
velmente.

 
Sexta – Andressa se sur-

preende ao ver Henrique 
com Fafi. Diana e Marqui-
nhos vencem o debate sobre 
os livros na escola. Mariliz se 
revolta contra a decisão de 
Milena, e Daniel enfrenta a 
mãe. Lara se recusa a con-
fessar seus erros para o juiz 
e ameaça Lígia. Henrique 
provoca Andressa e come-
mora o sucesso do plano 
de Fafi. Jaqueline, Anjinha 
e Fafi estimulam a reflexão 
dos alunos sobre a proibição 
dos livros. Marco é preso, e 
Carla e Thiago se desespe-
ram. Rafa e Cléber avisam a 
Anjinha que Marco foi preso.

Resumo: Éramos Seis
Globo – 18h15 
Segunda – Clotilde dis-

farça diante de Natália, e Al-
meida garante à esposa que 
não pensa mais na moça. 
Inês admira a coragem de 

Alfredo. Felício e Isabel dis-
cutem. Justina pede para ver 
uma foto de Hamilton, e Emí-
lia se incomoda. Carlos tenta 
confortar Isabel, que se irrita 
com o irmão. Julinho vai a um 
salão de jogos com Assad. 
Afonso ajuda Lola com suas 
encomendas, e Shirley não 
gosta. Felício pede perdão a 
Isabel, e Carlos repreende a 
irmã. Isabel revela a Lola que 
namora um homem casado. 
Tião, Lúcio, Alfredo e outros 
manifestantes são atacados 
pela polícia.

 
Terça – Tião, Alfredo e 

Lúcio conseguem fugir da po-
lícia. Lola discute com Isabel. 
Afonso afirma que não deve 
satisfações a Shirley. Clotilde 
conforta Isabel, que garante 
que não deixará Felício. 
Genu se desespera com o 
perigo sofrido por Lúcio. Lola 
se nega a conhecer Felício, 
e Carlos briga com Isabel. 
Clotilde repreende a família 
por não aceitar a paixão 
de Isabel. Alfredo tem uma 
conversa séria com Carlos. 
Clotilde aconselha Isabel a 
lutar por seu amor. Afonso 
pede que Shirley deixe sua 
casa. Adelaide e Alfredo se 
beijam. Inês convida Carlos 
para uma viagem às escon-
didas.

 
Quarta – Carlos aceita 

viajar com Inês. Genu se 
preocupa com a integridade 
de sua família, por conta 
das manifestações políticas. 
Clotilde não consegue contar 
a Lola sobre sua gravidez. 
Isabel se encontra com Felí-
cio. Marcelo convence Carlos 
a conversar pessoalmente 
com Felício. Lúcio, Virgulino, 
Tião e Nero se dirigem à ma-
nifestação. Lola se preocupa 
com Alfredo. Isabel garante 
a Lola que não desistirá de 
seu romance com Felício. 
Inês se prepara para sua 
viagem com Carlos. Lola 
tem um mau pressentimen-
to. Carlos é atingido por um 
disparo da polícia contra os 
manifestantes.

 
Quinta – Carlos é le-

vado para o hospital. Inês 
acredita que Carlos tenha 
desistido de viajar com ela. 
Adelaide afirma a Gusmões 
que sabe de onde vieram os 
tiros contra a multidão. Juli-
nho ouve as notícias sobre 
a manifestação e teme pela 
vida de Alfredo. Sem saber 
a identidade de Carlos, o 
médico confirma a Gusmões 
que o estado do rapaz é 
grave. Marcelo vai à casa 
de Lola à procura de Carlos. 
Marcelo, Isabel e Alfredo se 
preocupam com a falta de 
notícias de Carlos. Inês fica 
aflita com o sumiço do namo-
rado. Gusmões encontra um 
documento de Carlos e alerta 
Almeida. Alfredo reconhece 
Carlos no hospital e se de-
sespera. Almeida vai à casa 
de Lola com Gusmões.

 
Sexta – Lola decide ir até 

o hospital atrás de Carlos. Al-
fredo se revolta com o estado 
do irmão. Inês tem um mau 
pressentimento, e Afonso 
ampara a filha. Lola pede 
que Alfredo avise a Julinho 
e Inês sobre o estado de 
Carlos. Carlos passa mal, e 
os médicos o acodem. Todos 
descobrem que Carlos foi 
atingido, e Adelaide, Afonso e 
Inês seguem para o hospital. 
Adelaide conforta Alfredo, 

que se culpa pelo estado do 
irmão. Carlos se despede de 
Lola, Isabel e Alfredo, e pede 
que o irmão prometa cuidar 
da sua família. Inês chega ao 
hospital. Carlos não resiste 
e morre. 

 
Sábado – Lola fica deso-

lada com a morte de Carlos e 
Afonso se penaliza com seu 
estado. Toda a família sofre 
a perda de Carlos. Justina 
tem uma lembrança de seu 
pai e Adelaide se interessa. 
Emília obriga Justina a tomar 
medicações. Inês afirma a 
Afonso que está se sentindo 
como uma viúva. Alfredo pro-
mete mudar para ajudar Lola. 
Julinho chega para o velório 
do irmão. Clotilde confidencia 
com Durvalina suas ques-
tões sobre a gravidez secre-
ta. Virgulino comenta com 
Afonso que teme a instalação 
de um regime ditatorial no 
país. Emília diz a Gusmões 
que conterá as lembranças 
de Justina sobre a morte de 
Hamilton, e Higino ouve. Lola 
tem um sonho com Carlos. 
Felício procura Isabel. Lola 
descobre que Carlos fez um 
seguro de vida em seu nome.

Resumo: Salve-se Quem 
Puder

Globo – 19h15
Segunda – Ivo tranquiliza 

Alexia/Josimara, Luna/Fiona 
e Kyra/Cleyde, dizendo que 
Zezinho está preparado para 
defendê-las.  Renzo fica 
tenso ao saber que Donato 
pode aderir à delação. Bia 
esclarece a Dionice que o 
treinador não sabe sobre seu 
problema de saúde. Tammy 
se irrita ao perceber Taran-
tino interessado em Bia.  
Ermelinda alerta Zezinho 
para não se envolver com 
as meninas. Renzo finge 
não conhecer Kyra/Cleyde 
e se oferece para ajudar 
Rafael a encontrar a namo-
rada. Micaela avisa a Úrsula 
que Helena pensa em viajar 
para o México. Úrsula sente 
ciúmes de Téo. Ermelinda 
recomenda Alexia/Josimara, 
Luna/Fiona e Kyra/Cleyde a 
dizer às pessoas que estão 
na cidade para descansar. 
Ermelinda nota o apreço que 
Luna/Fiona tem pela corrente 
de Téo. Rafael procura Juan 
e Mário, acompanhado de 
Renzo. Dominique deixa cla-
ro a Pancho que já resolveu 
o caso de Donato. Alexia/
Josimara, Luna/Fiona e Kyra/
Cleyde descobrem que Do-
nato foi morto na prisão.

 
Terça – Juan afirma a 

Mário que tem certeza de 
que Luna/Fiona está viva. 
Gabi conta a Rafael e Renzo 
que a mãe de Luna/Fiona 
a abandonou. Hugo avisa 
a Helena que Téo chegará 
ao Brasil em breve. Helena 
se recorda do dia em que 
Luna nasceu. Rafael estra-
nha o fato da casa de Luna/
Fiona ter explodido. Renzo 
desconfia de Juan. Zezinho 
e Alexia/Josimara trocam 
provocações. Luna/Fiona 
cria um novo perfil para se 
comunicar com Juan nas 
redes sociais. Kyra/Cleyde 
aconselha Luna/Fiona a não 
conversar com Juan, para 
não despertar suspeitas. 
Alexia/Josimara faz sucesso 
cantando na festa sertaneja 
da cidade. Graziela repreen-
de Petra por tentar se promo-
ver com o desaparecimento 
de Alexia. Zezinho admira 

Alexia/Josimara, e os dois 
se beijam.

 
Quarta – Alexia/Josimara 

chama Zezinho de Renzo e 
deixa Ermelinda desconfia-
da. Renzo se sente culpado 
quando Rafael demonstra 
gratidão por ele. Ermelinda 
conta às meninas que o 
povo da cidade ficou encan-
tado com a voz de Alexia/
Josimara. Luna aconselha 
Alexia/Josimara a esquecer 
Renzo, para não prejudicá-
-las. Alan diz a Tarantino que 
o desaparecimento de Alexia 
está piorando a situação 
de Ignácio. Alexia/Josimara 
agradece Zezinho por ter 
cuidado dela e finge não se 
lembrar do beijo que deu no 
rapaz. Júnior e Bia tentam 
animar Agnes. Ivo comunica 
a Luna/Fiona, Alexia/Josima-
ra e Kyra/Cleyde que, para 
manter suas famílias vivas, 
foi necessário confirmar a 
morte das três para despis-
tar os bandidos. Juan pede 
satisfações a consulesa so-
bre a morte de Luna/Fiona. 
Luna/Fiona, Kyra/Cleyde e 
Alexia/Josimara se unem 
para enfrentar a dificuldade 
da situação.

 
Quinta – Ermelinda distri-

bui as tarefas dos sítios para 
Luna/Fiona, Kyra/Cleyde e 
Alexia/Josimara. Ermelinda 
se preocupa com o interesse 
de Zezinho por Alexia/Josi-
mara. Juan tenta confortar 
Mário. Téo lamenta a morte 
de Alexia/Josimara. Luna/
Fiona se emociona ao ver 
fotos de Helena no compu-
tador. Luna/Fiona revela a 
Kyra/Cleyde que está deci-
dida a procurar Helena para 
saber o motivo de a mãe tê-la 
abandonado. Kyra/Cleyde 
observa na rede social o 
depoimento que Rafael fez 
em sua homenagem. Ela não 
gosta da aproximação de Re-
natinha e Rafael. Luna/Fiona 
lamenta não poder avisar a 
Juan que está viva. Zezinho 
não reage bem quando Ale-
xia/Josimara lhe pede para 
não criar ilusões sobre ela. 
Dominique e Renzo voltam 
para São Paulo. Renzo deci-
de participar dos negócios de 
Dominique. Alexia/Josimara 
descobre que Renzo foi ao 
seu enterro e ela propõe às 
amigas que elas fujam para 
São Paulo.

 
Sexta – Alexia/Josimara 

explica seu plano para a 
fuga. Dominique entrega 
a Renzo uma maleta de 
dinheiro como recompensa 
pelo trabalho do sobrinho 
no México. Lúcia demonstra 
preocupação com Renzo. 
Renatinha investe na apro-
ximação com Rafael. Júnior 
tenta tranquilizar Agnes, que 
sofre pela morte de Kyra. 
Tarantino consola Bia. Alexia/
Josimara pensa em trabalhar 
como secretária na empresa 
de Rafael, e sugere que 
Kyra/Cleyde seja babá dos 
filhos de Alan. Alexia/Josima-
ra pontua que Luana/Fiona 
não é conhecida no Brasil 
e, por isso, não precisará se 
esconder de ninguém. Gra-
ziela pede a Alan para contar 
a Ignácio sobre a suposta 
morte de Alexia. Bia revela a 
Tarantino que a família não 
sabe que ela está treinando. 
Luna/Fiona consegue avisar 
a Juan que está viva. Micaela 
diz a Verônica que não tem 
a confiança de Hugo. Helena 

fica sabendo da possibilida-
de de Téo ficar paraplégico. 
Téo diz à madrasta que 
perdeu a corrente dada por 
ela. Luna/Fiona pensa em 
procurar Helena quando che-
gar a São Paulo. Zezinho e 
Ermelinda percebem que as 
meninas fugiram.

 
Sábado – Luna/Fiona, 

Alexia/Josimara e Kyra/Cley-
de conseguem embarcar no 
ônibus para São Paulo. Dio-
nice desconfia de que Bia se 
encantou por Tarantino. Ta-
rantino critica Alan sobre sua 
atuação como pai. Zezinho 
impede Luna/Fiona, Alexia/
Josimara e Kyra/Cleyde de 
seguir viagem. Mário diz a 
Juan que voltará a andar 
pela filha. Gabi não esconde 
o interesse em Juan. Erme-
linda e Zezinho descobrem 
a verdadeira identidade de 
Alexia/Josimara/, Luna/Fiona 
e Kyra/Cleyde e do assassi-
nato que elas testemunha-
ram. Téo incentiva Micaela 
a seguir com seus projetos. 
Petra pede para fazer o teste 
de atriz para substituir Alexia 
na novela. Zezinho avisa a 
Luna/Fiona, Alexia/Josimara 
e Kyra/Cleyde que ele e Er-
melinda irão com elas para 
São Paulo.

Resumo: Amor de Mãe
Globo – 21h10 
Segunda – Amanda ame-

aça Álvaro e garante que se 
vingará do empresário. Davi 
inicia seu protesto e Betina 
se preocupa. Álvaro e Lucas 
produzem um vídeo falso 
para difamar Raul. Amanda é 
presa e Guará avisa a Davi. 
Thelma desabafa com Dur-
val sobre Danilo e Camila. 
Sandro mostra o vídeo falso 
de Raul para o pai, e Vitória 
oferece ajuda. Érica anuncia 
que Ryan precisa se mudar 
da casa de Lurdes. Raul con-
fronta Álvaro na frente dos 
acionistas da PWA. Ryan se 
muda para um hotel. Álvaro 
é rude com Estela. Januário 
e Oliveira decidem viajar 
juntos. Passam-se seis me-
ses. Brenda e Leila visitam 
Magno na prisão. Lurdes 
decide procurar Tânia. Álvaro 
descobre que pode não ser o 
pai biológico de Júnior. 

 
Terça – Álvaro pressio-

na Verena sobre a pater-
nidade de Júnior. Miranda 
ajuda Vitória e Tiago com 
a mudança. Danilo convida 
Durval para celebrar seu 
casamento com Camila. 
Davi passa mal enquanto 
registra seu protesto contra 
a PWA. Lurdes questiona 
Thelma sobre seu desânimo 
com o casamento de Danilo 
e Camila. Álvaro expulsa 
Verena de casa com Júnior. 
Penha revela a Leila que está 
saindo com Belizário. Este-
la arma para Álvaro. Jane 
cobra que Thelma respeite 
Danilo. Vitória paga a multa 
pela quebra do contrato com 
Álvaro. Danilo e Camila se 
casam. Jane apoia Thelma. 
Vitória sofre com o estado 
de Davi, que é internado às 
pressas. Miguel anuncia que 
a licença ambiental da PWA 
foi suspensa. Daniel convida 
Miranda para sair. 

 
Quarta – Davi comemora 

o sucesso de seu protesto. 
Lurdes pede ajuda a Betina 
para encontrar Tânia. Miran-
da e Natália apoiam Vitória, 
que teme por seu futuro. Raul 

sente saudades de Vinícius. 
Álvaro sofre por causa de 
Verena. Vitória termina o 
relacionamento com Davi. 
Ryan se embriaga e acaba 
lançando uma nova músi-
ca. Vitória se mobiliza para 
conseguir uma ação coletiva 
contra a PWA. Betina desco-
bre que Tânia faleceu e tenta 
falar com Eunice, sua irmã. 
Nicete diz a Vitória que não 
prejudicará Álvaro. Álvaro 
exige que Lucas encontre 
Verena. Álvaro declara guer-
ra contra Vitória.

 
Quinta – Magno é liber-

tado e visita Betina. Magno 
afirma que se afastará de 
Betina. Todos comemoram 
a volta de Magno. Érica 
alerta Ryan sobre o perigo 
do sucesso. Álvaro ameaça 
Vitória. Davi visita Amanda 
na prisão. Verena consegue 
um emprego no bar onde 
Marina trabalha. Vitória e 
Raul se aproximam. Miranda 
se encontra com Daniel. Leila 
e Magno se beijam. Belizário 
presenteia Penha, que se 
emociona. Verena faz suces-
so cantando no bar. Álvaro 
pede para conversar com 
Verena. Eunice se nega a 
conversar com Camila sobre 
Tânia e Domênico. Raul su-
gere a separação para Érica.

 
Sexta – Lurdes apoia 

Érica, que sofre com o fim 
do namoro com Raul. Sandro 
questiona Raul sobre Vitória. 
Leila manipula Magno, que 
a pede em namoro. Sandro 
conta para Vitória que Raul 
se separou. Orientado por 
Lucas, Nuno sonda Danilo 
sobre o restaurante de Thel-
ma. Marina desabafa com 
Betina, que a leva para as 
aulas de dança de Durval. 
Danilo incentiva Thelma a 
vender o restaurante para 
Nuno, sem saber que o ver-
dadeiro comprador é Álvaro. 
Lurdes repreende o compor-
tamento de Ryan. Magno co-
menta com Leila que deseja 
descobrir quem o denunciou 
para a polícia. Álvaro dis-
pensa Estela. Nuno entrega 
o contrato do restaurante de 
Thelma para Álvaro. Raul 
e Vitória se beijam. Lurdes 
descobre que Eunice é irmã 
de Kátia.

 
Sábado – Eunice garante 

a Lurdes que encontrará 
os papéis que Tânia ten-
tou queimar. Thelma fica 
radiante com a decisão de 
Danilo e Camila. Daniel con-
vida Miranda para um novo 
encontro. Matias decide ter-
minar o namoro com Tracy. 
Vitória ajuda Miguel e Davi 
a recolher provas contra a 
PWA, e Lucas registra. Ve-
rena aceita voltar para casa 
com Álvaro. Estela liga para 
Álvaro, que disfarça. Matias 
vê Miranda com Daniel. Érica 
fica magoada com Raul e 
diz que devolverá o salão de 
beleza para o empresário. 
Miranda fica encantada com 
Daniel. Magno, Érica e Ryan 
se preocupam com a tristeza 
de Lurdes. Estela vai à casa 
de Álvaro. Betina vê Magno 
com Leila. Eunice encontra 
os papéis que Tânia tentou 
eliminar e procura Lurdes.

Os resumos dos capí-
tulos das novelas são de 
responsabilidade de cada 
emissora – 

Carta Z Notícias
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Prefeito Adriano  realiza novas 
melhorias no transporte municipal

O Prefeito de Guararema 
Adriano Leite realiza novas 
melhorias no sistema de 
transporte municipal. Nesta 
semana o município recebeu 
seis novos veículos zero 
quilômetro, ano 2020 para 
compor a frota. Os veículos 
vão substituir os seis veícu-
los mais antigos da frota, pro-
movendo uma renovação na 
frota que passará a ter  idade 
média de 1,41 anos, a menor 
da região com veículos dos 
anos de 2017, 2019 e 2020. 

Com a renovação mais 
de 50% da frota dos ônibus 
municipais de Guararema 
dispõem de 39 assentos 
contando com banco para 
pessoas obesas, idosos, 
cadeirantes e espaço para 
cão guia; Wi Fi; monitora-
mento por GPS; câmeras de 
monitoramento, sendo inter-
nas para fins de segurança 
e frontal para filmar a via; 
painel de velocidade visível 
interno e externo; platafor-
ma e acessórios para pes-
soa com deficiência; motor 
euro 5, atende todas normas 
do CONAMA (atendendo à 
questões ambientais) e porta 
elétrica.

Para garantir a melhoria 
completa, comodidade e 
conforto aos usuários, a 
Prefeitura investe na aqui-
sição de novas coberturas 
de pontos de ônibus para 
colocação em locais onde 
não atualmente não existe.

Também estão sendo 

realizados serviços de ma-
nutenção nas estradas de-
vido às chuvas recorrentes 
neste período. O objetivo é 
oferecer condições de mobi-
lidade e garantir a segurança 
nas vias.

Viagens com entreteni-
mento e informação!

Além dos itens de segu-
rança e acolhimento garan-
tidos aos passageiros, os 
veículos também proporcio-
nam aos usuários entreteni-
mento e informação com o 
Projeto Leitura Passageira, 
que disponibiliza livros e 
revistas que podem ser li-
dos durante o trajeto e até 
mesmo levados para a casa 
para devolução em outro ôni-
bus que faça parte da frota, 
além do monitor de TV onde 
os passageiros visualizam 
notícias de utilidade pública e 
agenda cultural da Prefeitura 
de Guararema.

O trajeto dos veículos 
pode ser acompanhado pe-
los passageiros por meio 
do aplicativo CittaMobi, que 
também possibilita aos usu-
ários elencar as linhas favori-
tas, planejar as suas viagens 
e informando também dados 
como a numeração do ve-
ículo.

Para baixar o aplicativo, 
basta o passageiro acessar 
a loja do seu smartphone, 
no caso de IOS, A Apple e no 
caso de Android a Play Store, 
buscar o serviço CittaMobi e 
fazer o download gratuito.

Prefeito Adriano Leite, 

Nova Frota de ônibus

Acesso com segurança para cadeirante
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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 

Ontem (31/01) a linda Glorinha, filha do casal Cleidelene e Robson, completou mais um 
aninho (6). Que Deus continue derramando muitas bênçãos na sua vida. Parabéns !!

Juliana, Margareth e Marcelo capricharam no visual para curtir o 2º Baile 
Retrô anos 60,70,80 realizado nas dependências do Guararema Futebol Clube 
(25/01) em prol da Restauração da Capela D’Ajuda.

No dia 20/01 comemorou-se o Dia do Farmacêutico. Fagner e Cris (Drogarema-
Av.Dona Laurinda) representando todos os profissionais da área.Parabéns!

Sol e Mar: A Digital Influencer Vivian Brito e sua filha Ana Luiza curtindo as férias.
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Rotary Club cria  Núcleo de Desenvolvimento 
Comunitário e entra em ação na Zona Norte

“O Rotary Club de Gua-
rarema criou um Núcleo de 
Desenvolvimento Comu-
nitário na região norte do 
município com o objetivo 
de mobilizar os residentes 
e auxiliá-los na solução das 
demandas locais. Como re-
sultado inicial e ainda tímido 
desse trabalho, no próximo 
domingo, dia 2, das 9 às 12 
horas, será disponibilizado 
para a população um leque 
de serviços oferecidos gra-
tuitamente pelo Rotary e 
pela Secretaria Municipal de 
Emprego e Desenvolvimento 
Econômico (SEMEDE), na 
sede da Associação Benefi-
cente Seja Feliz Idade, que 

fica na Av. Francisca Lerário, 
9177, no bairro Maracatu.
Serão oferecidos os seguin-
tes serviços e atendimentos:
-aferição da pressão arterial
-con t ro le  da  g l i cemia 
(diabetes) -distribuição 
gratuita de livros -corte de 
cabelo adultos e crianças 
-assessoria jurídica e contábil

-Balcão de Empregos
-Escola Profissionalizante
-Sala do Empreendedor
-Banco do Povo Paulista
-indústria, agricultura e 

turismo. O Núcleo Rotary 
de Desenvolvimento Comu-
nitário - NRDC é um progra-
ma do Rotary International 
com mais de 6.700 núcleos 

instalados em cerca de 75 
países. O NRDC é formado 
por homens e mulheres 
não-rotarianos dispostos 
a trabalhar em prol do de-
senvolvimento das comuni-
dades onde atua. Tem um 
Rotary Club patrocinador 
que age como orientador e 
parceiro na implementação 
dos projetos e soluções  
para a região. O NRDC de 
Guararema - Zona Norte 
foi oficializado pelo Rotary 
International em junho de 
2019 e conta hoje com mais 
de 20 colaboradores.”

MAIS INFORMAÇÕES: 
Pedro Cauvilla -

 (11)99936-5383

MELHORIA NO ATENDIMENTO DA SANTA CASA
Rotary doa 4 computadores para agilizar o serviço de recepção a pacientes

Na próxima semana 
o Rotary Club de Guara-
rema fará a entrega de 
4 novos computadores 
para a Santa Casa de 
Misericórdia, destinados a 
modernizar o atendimento 
na recepção aos pacien-
tes que recorrem àquela 

entidade de saúde, con-
cluindo assim o projeto 
de solicitação de recursos 
externos junto ao Distrito 
Rotário 4571, iniciado em 
agosto de 2019.

Esses computadores 
de última geração subs-
tituirão os atualmente 

utilizados na recepção 
da Santa Casa, antigos 
e com performance in-
ferior e que requerem 
manutenção frequente 
pelo seu extensivo uso, 
esperando-se, com essa 
modernização, uma redu-
ção significativa do tempo 

de espera pelos pacientes 
para o seu atendimento.

O investimento de cer-
ca de R$ 9 mil, foram 
suportados pelo Rota-
ry Club de Guararema 
(1/3) e complementado 
pelo Distrito 4571 (2/3), 
recurso este obtido no 
programa anual de dota-
ção do Rotary, pelo qual 
são analisados e selecio-
nados os projetos mais 
significativos entre os 
apresentados pelos 111 
clubes que compõem a 
região espalhada por São 
Paulo e Rio de Janeiro.

A cerimônia acontece-
rá no dia 4 de fevereiro, às 
10h00, nas dependências 
da Santa Casa (Praça 
Dr. Botelho Egas, 11) e 
contará com a presença 
de autoridades rotárias 

(o Presidente Maurício 
Tamaki do RC de Gua-
rarema, o Presidente da 
Comissão Distrital da Fun-
dação Rotária Pedro Lou-
reiro Durão e o Presidente 
da Sub Comissão de Sub-
sídios e Projetos - ambos 
do Rio de Janeiro), da 
Santa Casa (Presidente 
José Luiz Eroles Freire) 
e autoridades municipais 
(Prefeitura, Secretaria, 
Conselho e Câmara – 
sem nomes confirmados).

Saiba mais: o Distrito 
4571 foi constituído em 
1º/7/2019, formado com a 
junção dos antigos distri-
tos 4570 (Rio de Janeiro) 
e 4600 (parte de São 
Paulo e parte do Rio de 
Janeiro, no qual o RC de 
Guararema se integrava), 
daí o grande número de 
clubes, 111 no total, numa 

área que abrange de Gua-
rarema (SP) até Três Rios 
(RJ) -mais de 400 quilô-
metros- e estende-se para 
o litoral norte de São Pau-
lo, baixada fluminense e 
o Rio de Janeiro. O atual 
Governador Distrital é 
João Wesley Trigo Lage, 
do RC do Rio de Janeiro 
Guanabara-Galeão.

Contato para este as-
sunto: mauriciotamaki@
yahoo.com.br 

O Rotary é uma rede 
global de líderes que 
se dedicam a enfrentar 
grandes desafios da 
humanidade. Seja aju-
dando famílias menos 
privilegiadas ou lutando 
para erradicar a pólio no 
mundo, seus associa-
dos causam mudanças 
positivas local e interna-
cionalmente.
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Cooperados da Guararecicla formam-se como agentes ambientais

Os cooperados 
da Guararecicla, 
cooperativa de re-
ciclagem que atua 
em parceria com a 
Prefeitura de Gua-
rarema concluíram 
do curso de Agen-
tes Ambientais, re-
alizado pela Ong 
Espaço Urbano.

O curso faz par-
te do Projeto Re-
cicla Cidade, que 
atua desde maio 
de 2019 com edu-
cação ambiental e 
mobilização social 
tem como obje-
tivo principal de 
capacitar os coo-

perados a compar-
tilharem os seus 
conhecimentos 
para a população 
e conhecerem no-

vos meios de co-
municação.

Participaram da 
cerimônia de en-
trega dos certifi-

cados o prefeito 
Adriano Leite; os 
membros da Ong 
Espaço Urbano, 
Espaço Urbano, 

Roseli Barbosa e 
Arthur Pacheco e 
técnicos da Pre-
feitura de Guara-
rema.
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OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 01 E 02/02/2020

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS  01, 02, 03, 04, 05 e 06/02/2020 OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES 

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

ENTREGAMOS EM DOMICÍLIO
Verifique condições na loja

Contra Filé  
Bife ou Peça

26,90
Kg

12,40
Kg

Linguiça 
Toscana
Sadia

 4,15
Und.

 2,48
Und.

Cerveja Cacildis
Long Neck

Cerveja Heineken
Lata 350ml

Maionese Mesa
500g

 3,49
Und.

Cerveja Itaipava
350ml

 1,85
Und.

 5,50
Und.

Coca-Cola
Zero 2L

Molho de Tomate
Fugini Sachê
340g Trad.

 0,99
Und.

 5,50
Und.

Whey Italac
250ml

Leite condensado
Italac TP

 2,99
Und.

 4,39
Und.

Biscoito Bauducco
Choco Biscuit

80g

Desinfetante
Sanol
2L

Água Sanitária
Tay 2L

43,90
Kg

Picanha 
Frigol

10,50
Kg

Meio da Asa Resfriado

7,29
Und.

Pão de Alho Zinho
Trad. 300g

 11,29
Und.

Hamburguer Sadia
Bovino 672g

 13,79
Und.

Cebola em Anéis
Leduc 
1,1kg

Batata McCain
2,5kg

 22,90
Und.

 3,68
Und.

 4,99
Und.

Manteiga Serramar
200g

Requeijão Batavo
200g Trad.

Iogurte Vigor Polpa 
Morango
540g

 2,99
Und.

 85,90
Und.

Vinho Tarapaca
Gran Reserva

 15,99
Und.

Vinho Baron
Valac

 25,50
Und.

Vodka Skyy 
900ml

Energéco TNT
250ml Todos

sabores

Sorvete Jundia
Fascino 

1,5L

 18,90
Und.

 1,92
Und.

 5,35
Und.

Feijão Tarumã
1kg

Açúcar Demerara
Caravelas
1kg

 3,30
Und.

Água Bonafont
500ml

 0,89
Und.

 10,70
Und.

Leite em Pó Ninho 400g 
Instantâneo

Espumante Nero 
Celebraon

Brut, Glera e
Moscatel

 29,90
Und.

 2,79
Und.

Torrada Para Flay 
Toast 120g

Kit Pantene
Shampoo +

Condi.

 19,50
Und.

 0,99
Und.

Sabonete Johnson’s
Daily Care
90g

Detergente Ypê
5 L

 13,20
Und.

 5,25
Und.

Amaciante Ypê
Aconchego 
Lv 2L
Pg 1,8L

Sabão em Pó OMO
Lavagem Perfeita
Lv 800g
Pg 700g

 7,39
Und.

 3,15
Und.

 3,85
Und.
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HORÓSCOPO  DE 01 a 02/02/2020

Por: Omar Santos 

ÁRIES - Muita disposi-
ção, otimismo e compre-
ensão para com os outros. 
Assim estará você hoje que 
têm tudo para ser agradá-
vel. Mas evite estragar tudo 
isso por causa do ciúme e 
do orgulho pessoal exa-
gerado. Um maior contato 
com a natureza só vai lhe 
fazer bem.

TOURO - Seu desen-
volvimento mental e pro-
fissional será notável, hoje, 
juntamente com as rela-
ções importantes que pre-
tende fazer. Todavia, evite 
iniciar novas amizades e 
confiar demasiadamente 
em pessoas estranhas.

GÊMEOS - Não é um 
dia totalmente favorável 
para tratar de assuntos 
relacionados com dinhei-
ro, mas muito bom para 

entabular negócios e obter 
novos conhecimentos pro-
fissionais. Os astros indi-

cam, pelo reforço da casa 
dois do seu mapa astral, 
muita energia e uma boa 
direção para os negócios.

CÂNCER - Algumas 
perturbações passageiras 
em relação aos filhos estão 
previstas hoje. Aja com 
calma e autoconfiança, 
que tudo tende a dar certo. 
Melhora da saúde e das 
chances gerais. Seja mais 
ponderado. Indícios de 
ligeiras incompatibilidades 
com parentes ou amigos 
chegados.

LEÃO - Dia em que 
poderá entrar em choque 
com pessoas do seu re-
lacionamento. Por outro 
lado, o sucesso profissional 
e amoroso será evidente, 
bem como as chances de 
elevar-se socialmente. A 
posição dos astros indi-
cam facilidades para as 
ocupações relacionadas 
com eletricidade, agricul-
tura, máquinas, empregos 

municipais e posições de 
autoridade.

VIRGEM - Talvez não 

consiga hoje ou nestes pró-
ximos dias, gozar da inteira 
liberdade que quer e preci-
sa. Mas é provável que, se 
meditar sobre a opinião dos 
outros terá maior recom-
pensa num futuro próximo. 
Sucesso cultural, artístico e 
público. Boa influência para 
o romance.

LIBRA - Momento em 
que terá sucesso em tudo 
que está relacionado com 
o ensino e a educação de 
crianças, jovens e mesmo 
pessoas adultas. Forte 
tendência à especulação 
e muito sucesso nos ne-
gócios. Você passa por 
um bom período para mu-
dança de residência ou 
emprego.

ESCORPIÃO - Dia 
que terá êxito em lugares 
de educação e ensino de 
jovens e crianças. Con-
seguirá também, ótimos 
resultados em novos em-
preendimentos, terá felici-
dade matrimonial, familiar 
e amorosa. Mente fértil e 

ótimas ideias.
SAGITÁRIO - Senti-

mentalmente, este será 
um grande período. Pro-
cure aproveitá-lo do melhor 
modo possível. Vida afetiva 
e conjugal, favorecida. No 
que tange os negócios, 
poderá empreendê-los a 
qualquer momento. Evite 
discussões por dívidas ou 
créditos. Tenha mais cons-
ciência em relação ao seu 
meio social.

CAPRICÓRNIO - Cuida-
do com prejuízos causados 
por empregados ou sócios. 
Não realize o negócio que 
está pretendendo. Espere o 
dia de amanhã para concre-
tizá-lo. Não abuse da saúde 
e não discuta com a pessoa 
amada. Você pode querer 
se questionar de modo in-
voluntário sobre questões 
que lhe estejam causando 
ansiedade na alma.

AQUÁRIO - Evite pre-
judicar sua saúde, não 
cometendo excessos na 
alimentação, e com bebi-
das alcoólicas. Não confie 
demais em subordinados 
e em estranhos. Todavia, 
o sucesso pessoal e a evo-

lução da personalidade se-
rão evidentes. Se acha que 

cometeu algum erro, evite 
se culpar ou se lastimar.

PEIXES - Neste dia, 
você poderá enfrentar al-
guns pequenos obstáculos 
e divergências inespe-
radas. Com o auxílio de 

amigos, parentes, cole-
gas e vizinhos, poderá 
contorná-los. Evite atitudes 
agressivas. Deixe de lado 
o ciúme e espere notícias 
boas através de telegrama, 
carta ou visita de uma pes-
soa inesperada.

Eleições Municipais: faltam 8 meses
Fique por dentro das principais datas do Calendário Eleitoral 2020. As convenções partidárias para a escolha dos candidatos deverão ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto.

As Eleições Municipais 
de 2020 só ocorrerão em 
outubro, mas a contagem 
regressiva para o dia da vo-
tação começou no fim do ano 
passado, com a aprovação e 
a publicação das resoluções 
do Tribunal Superior Eleitoral 
que normatizarão o pleito. As 
etapas do processo eleitoral 
estão descritas no cronogra-
ma previsto na Resolução 
TSE nº 23.606/2019, que 
estabelece, mês a mês, as 
datas do Calendário Eleitoral.

Segundo a Resolução, a 
partir do dia 1º de janeiro as 
pesquisas eleitorais devem 
ser registradas, até cinco 
dias antes da divulgação, no 
Sistema de Registro de Pes-
quisas Eleitorais (PesqEle) 
da Justiça Eleitoral. A norma 

também proíbe, a partir dessa 
data, a distribuição de bens 
e valores pela Administração 
Pública, a execução de pro-
gramas sociais por entidade 
vinculada a pré-candidato e a 
realização de publicidade de 
órgãos públicos com custos 
superiores à média dos gas-
tos no primeiro semestre dos 
últimos três anos.

A chamada janela eleitoral, 
período em que vereadores 
podem mudar de partido para 
concorrer à eleição (majoritá-
ria ou proporcional) de outubro 
sem incorrer em infidelidade 
partidária, ficou fixada de 5 de 
março a 3 de abril.

Também em abril, no dia 
4 – seis meses antes do plei-
to – esgota-se o prazo para 
que novas legendas sejam 
registradas na Justiça Eleitoral 
a tempo de lançarem candida-
tos próprios às eleições. Além 
disso, até o dia 4 de abril, 
aqueles que desejam concor-
rer na eleição devem ter domi-
cílio eleitoral na circunscrição 
na qual desejam concorrer e 
estar com a filiação aprovada 
pelo partido. Por fim, essa 

data também marca o fim do 
prazo para que detentores de 
mandatos no Poder Executivo 
renunciem aos seus cargos 
para se lançarem candidatos.

Para os eleitores, 6 de 
maio é uma data muito impor-
tante: é o último dia para que 
regularizem a sua situação 
junto à Justiça Eleitoral para 
poderem votar em outubro. 
Assim, pessoas que perderam 
o recadastramento biométrico 
e tiveram o título cancelado, 
não justificaram a ausência 
nas últimas eleições ou ainda 
desejem alterar o domicílio 
eleitoral têm até esse dia 
para se dirigirem ao cartório 
eleitoral mais próximo a fim 
de resolver suas pendências.

Maio também marca, no 
dia 15, o início da arrecadação 
facultativa de doações por 
pré-candidatos aos cargos de 
prefeito e vereador, por meio 
de plataformas de financia-
mento coletivo credenciadas 
na Justiça Eleitoral. Os re-
cursos disponíveis para o 
financiamento de campanha 
mediante o Fundo Especial 
de Financiamento de Cam-

panhas (FEFC), por sua vez, 
serão divulgados no dia 16 
de junho.

Pré-candidatos que apre-
sentem programas de rádio 
ou televisão ficam proibidos 
de fazê-lo a partir do dia 30 de 
junho. Já em 4 de julho, pas-
sam a ser vedadas algumas 
condutas por parte de agentes 
públicos, como a realização 
de nomeações, exonerações 
e contratações, assim como 
transferências de recursos, 
entre outras.

As convenções partidárias 
para a escolha dos candidatos 
deverão ser realizadas de 20 
de julho a 5 de agosto. Tam-
bém a partir de 20 de julho, 
os candidatos passam a ter 
direito de resposta à divulga-
ção de conteúdo difamatório, 
calunioso ou injurioso por 
qualquer veículo de comuni-
cação social. Nesse mesmo 
dia, também é contabilizada 
a distribuição partidária dos 
assentos na Câmara dos 
Deputados para o cálculo do 
tempo da propaganda eleitoral 
no rádio e na televisão.

Os registros de candidatu-

ras devem ser protocolados na 
Justiça Eleitoral, via internet, 
até as 23h59 do dia 14 de 
agosto. Por meio físico, os 
requerimentos devem ser pro-
tocolados até as 19h do dia 15. 
Caso os partidos políticos não 
tenham apresentado, dentro 
desses prazos, o requerimen-
to de registro de candidatos 
escolhidos em convenção, os 
próprios candidatos poderão 
fazê-lo, pessoalmente, até o 
dia 20 de agosto.

No dia 16 de agosto, passa 
a ser permitida a propaganda 
eleitoral, inclusive na internet. 
Os comícios poderão aconte-
cer até o dia 1º de outubro. A 
divulgação paga, na imprensa 
escrita, de propaganda eleito-
ral e a reprodução, na internet, 
de jornal impresso com pro-
paganda relativa ao primeiro 
turno serão permitidas até 
o dia 2. Já a distribuição de 
santinhos e a realização de 
carreatas e passeatas podem 
ocorrer até 3 de outubro. O 
horário eleitoral gratuito no 
rádio e na televisão passa a 
ser veiculado de 28 de agosto 
a 1º de outubro.

A Justiça Eleitoral esta-
beleceu o prazo de 14 de 
setembro para que todos os 
cerca de 500 mil registros de 
candidatura esperados para 
o pleito de 2020 tenham sido 
julgados pelos respectivos 
juízes eleitorais.

Já a partir do dia 19 de se-
tembro, candidatos não pode-
rão ser presos, salvo no caso 
de flagrante delito. Eleitores, 
por sua vez, não poderão, em 
regra, ser presos a partir do 
dia 29 do mesmo mês.

O primeiro turno de vota-
ção para vereadores e pre-
feitos acontecerá no dia 4 
de outubro; o segundo turno, 
caso haja, para a eleição de 
prefeitos em municípios com 
mais de 200 mil eleitores, 
ocorrerá no dia 25 do mesmo 
mês.

Já o prazo para a diplo-
mação dos eleitos será 18 de 
dezembro.

Confira a íntegra da Re-
solução TSE nº 23.606/2019, 
que dispõe sobre o Calendário 
Eleitoral 2020

Fonte: TSE
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Formação de Verão é sucesso
entre funcionários da Educação

A Secretaria Municipal 
de Educação iniciou o ano 
de 2020 em clima de leveza, 
compromisso e aprendi-
zagem. Os Auxiliares de 
Alimentação, Auxiliares de 
Vida Escolar, Monitores, As-
sistentes Administrativos e 
Estagiários da Rede Muni-
cipal de Ensino participaram 
da Formação de Verão 2020, 
vivenciando uma programa-
ção especial entre os dias 21 
e 24 de janeiro.

Foram desenvolvidas 
atividades na Escola da Na-
tureza Francisca Lerario com 
o objetivo de divulgar o con-
ceito da escola, desenvolver 
a educação sustentável e ins-
pirá-los a replicar as inúmeras 
ideias de reaproveitamento e 
formas de estar em contato 
com o espaço natural.

Por meio de uma visita 

guiada com a presença da 
Secretária de Educação, 
Clara Assumpção Ero-
les Freire Nunes, que fez 
questão de receber e apre-
sentar a escola, cada gru-
po de profissionais teve a 
oportunidade de conhecer 
o espaço, sua concepção 
e história.

Em um segundo mo-
mento, as professoras 
Michele Gonçalves Fon-
seca e Misley Gonçalves 
Fonseca desenvolveram 
oficinas que atrelaram ati-
vidades manuais e brinca-
deiras de grupo à reflexão 
sobre trabalho em equipe 
e importância do diálogo.

No período da tarde a 
programação seguiu com 
um curso de Primeiros 
Socorros dirigido pela 
equipe do Corpo de Bom-

beiros, trazendo temáticas 
essenciais para quem lida 
diariamente com crianças. 
O conhecimento disse-
minado foi de extrema 
relevância e permitiu a 
reflexão de ações e atitu-
des que podem diminuir 
riscos de acidentes e sal-
var vidas.

Finalizando esta pri-
meira etapa de formações 
2020, o psicólogo Juliano 
Tedesco ministrou uma 
palestra com o intuito de 
estimular cada colabo-
rador a reconhecer sua 
importância e valor no 
ambiente de trabalho, 
promovendo um momento 
de reflexão e estimulando 
a busca constante de 
autoconhecimento para 
o sucesso profissional e 
pessoal. Fonte: Prefeitura 
de Guararema 

Formação de Verão é sucesso entre funcionários da Educação

Oficina musical e sensorial, momento de descontração e alegria.

Oficina musical “Orquestra de papel”, ministrada pela professora Michele.

Registro tradicional na Escola da Natureza: um quadro repleto de alegria e boas vibrações!

Oficina de Artes com material alternativo: criatividade e aprendizagem.

Curso de Primeiros Socorros: aprendendo a salvar vidas.
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Destaques da semana de 02/02 A 08/02/2020
por Caroline Borges

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

           Produção: 
        Carta Z Noticías

(MULTISHOW, DOM, DIA 2, ÀS 17H)
Sob o comando de Dedé Teicher, Guilherme Guedes e 

Dughettu, o Multishow exibe o segundo e último dia do “Fes-
tival de Verão de Salvador”. O canal mostrará os shows do 
Palco Arena na íntegra e trechos das apresentações do Palco 
Dique. O evento acontece na Arena Fonte Nova. Dilsinho, 
Bell Marques, Léo Santana, Wesley Safadão e Alok passam 
pelo palco do festival de música.

(NATIONAL GEOGRAPHIC, SEG, DIA 3, ÀS 21H)
 O National Geographic exibe o documentário “The Cave”. 

A produção narra a história de uma Síria devastada pela guer-
ra, onde a segurança e a esperança se encontram embaixo 
da terra, em um hospital subterrâneo chamado “The Cave”. 
No local, uma jovem pediatra, Dra. Amani Ballour, oferece 
esperança e tratamento a crianças e civis doentes e feridos 
da região da Guta Oriental. Em uma sociedade patriarcal e 
conservadora, que desvaloriza a mulher, a doutora Amani 
frequentemente é tratada com hostilidade por homens que 
se recusam a vê-la como uma médica capacitada. 

Fim das férias
(CANAL OFF, SEG, 3, ÀS 21H30)
  

Ainda em Noronha, a família Nalu se encanta com golfi-
nhos que encontram durante um passeio de canoa havaiana. 
Bella aproveita as águas quentes da ilha para tirar seu certifi-
cado de mergulho. No último episódio de “Nalu nos Melhores 
Resorts de Surfe”, eles fazem um balanço sobre a temporada. 

Mãe e filha
(GNT, SEG, DIA 3, ÀS 22H15)

 Após ter a exibição reagendada, o episódio de “Papo 
de Segunda Verão” com Clarice e Adriana Falcão vai ao ar 
nesta segunda. A produção foi gravada em Recife e também 
contou com a participação do grupo musical Maracatu Piaba 
de Ouro. Ao lado das convidadas, Fábio Porchat, Emicida, 
João Vicente Castro e Francisco Bosco debatem assuntos 
da atualidade.

 Período de verão
(GNT, QUA, DIA 5, ÀS 21H)

Bruna Linzmeyer participa do novo episódio de “Saia Justa 
Verão”. A atriz revela como costuma aproveitar este período 
do ano além de bater um papo descontraído com Astrid 
Fontenelle, Pitty, Mônica Martelli e Gaby Amarantos. Bruna 
é uma das principais atrizes da Globo e seu último trabalho 
na tevê foi na novela “O Sétimo Guardião”.

Som do verão

História forte

Rumo ao altar
(GNT, QUI, DIA 6, ÀS 21H30)

No novo episódio de “Santa Ajuda”, Micaela Góes tem 
a missão de ajudar Cristina a organizar um mini-casamento 
para surpreender seu noivo. Juntas, elas montam em 
evento com direito a arranjo de flores, cesta para pães e 
claro, um bolo de casamento.

  Mestre da música
(MULTISHOW, SEX, DIA 7, ÀS 20H)
Gilberto Gil sobe ao palco com o show “OK OK OK”. 

A produção terá transmissão exclusiva e em tempo real 
do Multishow. A apresentação acontece direto da Concha 
Acústica, em Salvador. Acompanhado de metais, backing 
vocal, teclados, guitarras e percussões, Gilberto Gil propõe 
ao público interpretações do universo particular de “OK OK 
OK” aliado a um repertório de clássicos de sua carreira. A 
apresentação será de Guilherme Guedes.

Memórias afetivas
(CANAL BRASIL, SEX, DIA 7, ÀS 22H30)

No segundo episódio da série “Milton E O Clube Da 
Esquina”,Milton revela a importância da família Borges 
em seu crescimento  como músico, a inspiração do 
filme “Jules & Jim”, de François Truffaut, na sua deci-
são de se tornar um compositor e fala sobre o elo que 
o conecta Gal Costa, com quem quase teve um filho. 
Além de Gal, que interpreta “Canção do Sal”, Criolo 
e Maria Gadú oferecem releituras de “Morro Velho” e 
“Nada Será como Antes”.


