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Campanha de Vacinação contra o Sarampo
é direcionada para pessoas de 5 a 19 anos
Entre os dias 10 de
fevereiro e 13 de março
acontece a Campanha Nacional de Vacinação contra
o Sarampo – 1ª etapa/2020,
nas Unidades Básicas de
Saúde de Guararema para
pessoas de 5 a 19 anos, das
7h às 16h30.
A Campanha será de forma seletiva, ou seja, visando
a avaliação da situação vacinal e vacinação conforme
o calendário. No dia 15 de
fevereiro será o Dia D, no
Centro de Especialidades de
Saúde e Apoio à População
(CESAP) das 8h às 16h e
nas UBSs do Jardim Dulce e
Lambari das 8h às 13h.
Durante o período, os
pais e responsáveis são
atores sociais importantes
no processo de controle
dessas doenças e devem
comparecer aos serviços
de vacinação com suas
crianças e adolescentes,
munidos com a carteirinha
do SUS, documento de
identidade da criança e caderneta de vacinação para

avaliação e registro.
Também será disponibilizada a vacina febre
amarela (atenuada) para
toda a população a partir
de 9 meses de idade, para
atualização da situação vacinal e para as crianças com
4, 5, 6 e 7 anos (nascidas a
partir de 2013) que não receberam a dose de reforço.
Horário de funcionamento das Unidades de
Saúde no dia 15/02 (Dia
D):
CESAP: 8h às 16h;
UBS Dulce e Lambari:
8h às 13h.
Unidades de Saúde
(Salas de Vacina - 7h às
16h30):
CESAP – Rua São Vicente de Paula, 110 – Centro
UBS Guiomar Franco
da Cunha - Rua Padre
Manoel de Nobrega, 35 –
Parateí
UBS Benedito Antonio Mariano – Avenida
Francisca Lerário, 955 –
Lambari

Deputado André do Prado e prefeitos tratam com secretário de
Transportes sobre pavimentação da estrada Guararema - Salesópolis

Unna Excelência em Saúde
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

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

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

O deputado estadual André do Prado e os prefeitos Adriano Leite , (Continua na página 05

Carboxiterapia
Depilação a Laser
Heccus Turbo
Hidrolipoclasia
Limpesa de Pele
Lipo de Papada
Massagens
Mesoterapia
Microagulhamento
Peelings Mêcanicos
Peelings Quimicos
Peim
Toxina Botulínica
Preenchimento
Ácido Hialurônico
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Concurso Internacional de Redação de Cartas: inscrições começam dia 10
As inscrições para o
49°Concurso Internacional de Redação de
Cartas começam na próxima segunda-feira, 10
de fevereiro. Promovido
anualmente pela União
Postal Universal (UPU),
e realizado no Brasil pelos Correios, o concurso
objetiva estimular jovens
e crianças a expressarem sua criatividade e a
melhorarem seus conhecimentos linguísticos,
por meio da redação de
cartas. Desenvolvida em
parceria com escolas
e estudantes de todo o
país, em 2019 a iniciativa
recebeu mais de 6 mil
inscrições.
Em 2020, o tema
da redação é: “Escreva
uma mensagem para um
adulto sobre o mundo
em que vivemos”. Estudantes com até 15 anos,
da rede pública e privada de ensino, podem
participar com redações
redigidas de próprio punho, com caneta esferográfica preta ou azul. Os
textos devem ser produzidos em língua portuguesa, ser relacionados

estritamente ao tema e
conter, no máximo, 800
(oitocentas) palavras.
As inscrições podem
ser feitas até o dia 20 de
março de 2020.
O primeiro colocado em cada Estado, e
sua respectiva escola,
receberão prêmios em
dinheiro e participarão
da fase nacional. Nesta
segunda fase, também
serão premiados os
três melhores colocados. Além de troféu, os
vencedores receberão
certificado e prêmios de
até R$ 10 mil. O primeiro
lugar nacional representará o Brasil na etapa
internacional. O regulamento completo do
Concurso Internacional
de Redação de Cartas e
o formulário de inscrição
estão disponíveis no site
dos Correios.
Brasil no Concurso de
Cartas – Em 48 edições,
o Brasil ocupa a segunda
posição no ranking de
vencedores na etapa internacional, ficando atrás
apenas da China. O Brasil já ganhou 3 medalhas
de ouro (1972 /1988 /
2006), 2 medalhas de
prata (1978 / 1980), 2

medalhas de bronze
(1992 / 2015) e recebeu
menções honrosas na
etapa internacional, em
2009, 2012, 2016, 2017
e 2018. A realização do
concurso é uma das
ações de responsabilidade social desenvolvidas pelos Correios.
Assessoria de Imprensa Superintendência de
São Paulo Metropolitana
imprensaspm@correios.
com.br
(11) 4313-8270
Sala de Imprensa |
Blog dos Correios

“Vem pedalar, quem quiser participar está convidado”

Da esquerda p direita : Victor Antonelli, Alexandre Coimbra, Arlenes Silva, Valdir Stilhano, José
Mauro Bennaton Usier, Jorge Luis Rocha, Roberto Freitas, Americo Corrêa, Marcelo Freire.

Aos domingos de manhã, às 8 horas, um grupo de amigos se reúnem para praticar uma atividade física. Este grupo escolheu pedalar. Os integrantes vão desde
17 anos até 76 anos; alguns são iniciantes e outros já tem mais experiência. Mas é
um pedal tranquilo, uma confraternização, todos andam juntos, os mais experientes
passam dicas para quem está iniciando, e ninguém fica para traz. Geralmente vão
a um destino para tomar um café ou um suco e até mesmo uma cerveja. É um
jeito de sair do sedentarismo e encontrar os amigos. Quem quiser participar, está
convidado. Os passeios acontecem todos os domingos e saem do Pátio Zé da Bala
às 8 horas da manhã !!!!
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Advocacia Ubirajara Silveira
Desde 1958
Rua Quintino Bocaiúva, 231
7º andar - Centro
São Paulo- SP - 01004903

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

Tel:(11) 3106-2042
(11) 3107-8468
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Rotary leva modernização à Santa Casa
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Novos computadores para agilizar o atendimento a pacientes
Terça-feira dia 4 o Rotary
Club de Guararema entregou
4 novos computadores para
a Santa Casa de Misericórdia. Esses equipamentos de
última geração farão parte
da rede instalada na entidade e estarão focados na
agilidade ao atendimento
dos pacientes que recorrem
àquela entidade, facilitando
o seu encaminhamento nos
serviços de saúde. Esses
computadores substituirão
os utilizados atualmente que
têm performance inferior e
que, pelo seu extensivo uso,
exigem manutenção frequente. Essa modernização
deverá resultar na redução
do tempo de atendimento
aos pacientes.
O Rotary Club de Guararema apresentou esse
projeto em agosto do ano
passado ao Distrito 4571,
tendo sido contemplado entre os apresentados pelos
106 clubes da região que
se estende por São Paulo e
Rio de Janeiro. O montante
do investimento, cerca de
R$ 9 mil, foram suportados
pelo Clube (1/3) e complementado (2/3) por recursos
oriundos do programa anual
de dotação de subsídios do
Rotary International.
A cerimônia realizada
nas dependências da Santa
Casa (Praça Dr. Botelho
Egas, 11) contou com a
presença do Presidente do
RC de Guararema Maurício
Tamaki, do Presidente da
Comissão Distrital da Fundação Rotária Pedro Loureiro
Durão e do Presidente da
Sub Comissão de Subsídios e Projetos Luís Carlos
Fávaro - ambos do Rio de
Janeiro, e do Governador
Assistente Raul Guerra Neto.
Os equipamentos foram
recebidos pela Diretora Administrativa da Santa Casa
Vanessa Santos de Andrade
e pela Secretária de Saúde
Adriana Martins de Paula. O
Prefeito Adriano de Toledo
Leite agradeceu em nome da
comunidade guararemense
pela parceria e disposição do
Rotary em trazer constantes
benefícios à sociedade.
Saiba mais: o Distrito
4571 foi constituído em

1º/7/2019, formado com a
junção dos antigos distritos 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, 106 no
total, numa área que abrange
de Guararema (SP) até Três
Rios (RJ) -mais de 400 quilômetros- e estende-se para
o litoral norte de São Paulo,
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 assunto:
mauriciotamaki@yahoo.
com.br
O Rotary é uma rede
global de líderes que se dedicam a enfrentar grandes desafios da humanidade. Seja
ajudando famílias menos
privilegiadas ou lutando para
erradicar a pólio no mundo,
seus associados causam
mudanças positivas local e
internacionalmente

Presidente do Rotary Club de Guararema Maurício Tamaki descrevendo o projeto

Presidente do Rotary Club de Guararema Maurício
Tamaki

Demonstração dos equipamentos doados e placa
creditando o Rotary Club

Entrega dos equipamentos: (esq para a dir) representantes do Rotary (Fávaro, Durão e
Tamaki), Prefeito Adriano, Diretora da S. Casa Vanessa e Secretária de Saúde Adriana
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Resumos dos capítulos as novelas

De 10/02 a 15/02/2020
Resumo: Malhação
Globo – 17h35
Segunda – Anjinha se
desespera ao saber da prisão de Marco. Lígia aceita
conversar com Rita sobre
a guarda compartilhada de
Nina. Rui pede que Leila
descubra por que Lígia se
afastou de Lara. Henrique
fica confuso com o plano
de Fafi para aproximá-lo de
Andressa. Regina anuncia
que fará um brechó em sua
casa, e Max se incomoda.
Meg fica doente. Carla revela
que as acusações contra
Marco se agravaram. Cida
aconselha Leila a se afastar
de Filipe e sua família. Rita
confessa a Filipe que sente
medo de Rui.
Terça – Cida deixa escapar para Leila que Rita
e Lígia estão conversando
sobre Nina. Anjinha decide visitar Marco na prisão.
Madureira anuncia que fará
uma biblioteca comunitária
na ONG. Fake e Vinícius
comentam sobre Andressa.
Beto cuida de Meg. Diana faz
uma proposta a Jaqueline e
Neide para que os livros censurados voltem à biblioteca
da escola. Marco tem seu
pedido de soltura negado.
Rui questiona Rita sobre seu
acordo com Lígia.
Quarta – Rui ameaça
Rita, que dissimula seu envolvimento com Lígia para
ele. Andressa ignora Henrique, e Fafi garante que seu
plano está dando certo. Lígia
questiona Madureira sobre
Carla. Neide e Jaqueline garantem a Diana que nenhum
livro será censurado. Carla
cuida de Marco na prisão.
Vinícius lidera os alunos no
combate ao mosquito da
dengue. Raíssa e Serginho
pressionam Camelo para
que ele não largue os estudos. Rita e Lígia não conseguem se entender sobre a
guarda de Nina.
Quinta – Tatoo garante
a Anjinha que não voltará a
estudar. Raíssa convence
Camelo a terminar o colégio. Serginho convida Rita e
Filipe para viajar com ele e
Guga. A turma começa a reforma da biblioteca. Lígia não
aceita que Nina viaje com
Rita e Filipe. Lara demite Leila. Beto se declara para Meg.
Max sofre para arrumar um
emprego. Henrique revela a
Fake e Vinícius que seu namoro com Fafi é uma farsa, e
Bibi ouve. A recepcionista da
pousada se recusa a acolher
Serginho e Guga.
Sexta – Filipe e Rita chamam a polícia para denunciar
a pousada. Peixoto pergunta
a Marco quando ele contará
a verdade para Carla. Serginho, Guga, Filipe e Rita decidem acampar. Beto e Meg
se beijam. Leila alerta Rui
sobre as intenções de Rita
e Lígia. Max tem uma nova
ideia para um negócio, mas
Regina se recusa a hipotecar o apartamento dos dois.
Rafa sente saudades de sua
mãe. Serginho, Guga, Rita e
Filipe voltam da viagem. Rita
garante a Filipe que tem um
plano contra Rui.
Resumo: Éramos Seis
Globo – 18h15
Segunda – Lola diz a

Clotilde que poderá quitar
a dívida de sua casa com o
dinheiro deixado por Carlos.
Isabel decide se afastar de
Felício. Shirley conforta Inês.
Durvalina e Lola consolam
uma a outra. Lili decide trabalhar para apressar os planos
de seu casamento. Alfredo,
Nero e Lúcio afirmam que
continuarão suas lutas políticas. Zeca e Olga explicam
a morte de Carlos para Tavinho. Alfredo encontra Karine.
Afonso acompanha Lola ao
banco para quitar sua casa.
Terça – Lola quita sua
casa, mas sofre a morte do
filho. Ela sugere que Inês
fique com algum pertence de
Carlos. Durvalina aconselha
Clotilde a não abrir mão de
seu bebê. Julinho é firme
com Soraia. Lili começa a
procurar emprego. Marcelo
e Lili se aproximam. Zeca
sofre quando Olga o deixa
sozinho com seus filhos.
Natália reclama com Almeida
sobre seu comportamento.
Adelaide percebe que Justina está dopada e confronta
Emília. Shirley ouve quando
Afonso fala para Inês de sua
admiração por Lola. Clotilde
toma decisão sobre bebê.
Quarta – Clotilde volta
para Itapetininga. Afonso
desconfia do comportamento
de Shirley. Inês pede que
Shirley deixe Afonso em paz.
Almeida visita Lola. Afonso
sugere sair novamente com
Lola. Dona Maria se preocupa com o retorno de Clotilde.
Felício afirma a Marcelo que
não desistirá de seu amor por
Isabel. Adelaide leva Justina
ao consultório de Selma.
Adelaide confronta Emília.
Lola conversa com Durvalina
sobre Clotilde. Clotilde entra
em trabalho de parto no trem
e salta numa estação qualquer. Zeca e Olga encontram
Clotilde.
Quinta – Zeca e Olga
acodem Clotilde e o bebê.
Lola e Dona Maria se preocupam com a demora deles. Dona Maria e Candoca
amparam Clotilde. Há uma
passagem de tempo. Clotilde
escreve para Lola contando
sobre Francisco. Almeida
sonda Alfredo sobre Clotilde. Todos comentam sobre
a tensão política em São
Paulo. Emília flagra Alfredo e Adelaide se beijando.
Karine ajuda Soraia. Soraia
seduz Julinho. É anunciada a
guerra em São Paulo. Alfredo
comunica a Lola que lutará
em memória de Carlos.
Sexta – Lola e Isabel
imploram para que Alfredo
desista de ir para a guerra.
Genu teme pela vida de Lúcio. Lili e Lola comemoram
a notícia sobre a visita de
Julinho. Shirley insinua a
Lola que está reatando com
Afonso. Clotilde sofre pela
situação do filho. Adelaide
garante a Alfredo que participará da revolução. Isabel
procura Felício. Zulmira chega a São Paulo e se nega a
assinar o desquite de Felício.
Soraia insiste para que Julinho fique com ela. Alfredo
surge vestindo a farda da
guerra diante de Lola.
Sábado – Lola tenta se
manter forte diante de Alfredo. Genu pede que Lúcio se
cuide. Julinho decide ficar

no Rio de Janeiro. Soraia
pede que Julinho termine
seu noivado. Zulmira se recusa a conceder o desquite
a Felício. Alfredo se despede,
e Inês pede para conversar
com o rapaz. Selma comenta
com Adelaide que gostaria
de tentar um novo método
de tratamento com Justina.
Natália se prepara para viajar
para o Rio de Janeiro. Clotilde convida Padre Venâncio
para ser o padrinho de Francisco. Adelaide anuncia a
Emília que trabalhará como
jornalista durante a revolução. Alfredo e Lúcio partem
para a guerra.
Resumo: Salve-se Quem
Puder
Globo – 19h15
Segunda – Alexia/Josimara aceita a proposta de
Zezinho e Ermelinda de ir
para São Paulo sem avisar
ao Programa de Proteção.
Petra ganha o papel que era
de Alexia na novela, depois
de fingir admiração pela irmã.
Kyra/Cleyde diz a Alexia/
Josimara que a atriz está
com medo de se apaixonar
por Zezinho. Rafael ameaça
demitir Renatinha ao vê-la
descartando fotos de Kyra.
Lúcia aconselha Renzo a não
se envolver nos negócios de
Dominique. Alexia/Josimara
decide levar Filipa para São
Paulo. A família de Téo conta
ao rapaz sobre a possibilidade da cirurgia. Luna/Fiona vai
ao Empório Delícia. Ermelinda avisa a Zezinho que Luna/
Fiona sumiu. Juan anuncia
a Mário que ele deixará a
cadeira de rodas. Luna/Fiona
pede para falar com Helena
Santamarina.
Terça – Luna/Fi ona
aproveita a distração do
segurança e entra no Empório. Rafael percebe que
suas manias voltaram. Mário
agradece o apoio de Juan.
Graziela nota a felicidade
de Petra por ganhar o papel
que era de Alexia. Ignácio
cobra mais atenção de Alan
com os filhos. Luna/Fiona
fica mexida ao ver Helena e
acaba desmaiando. Helena
repreende Luna/Fiona por ter
estragado seu evento. Luna/
Fiona hesita em revelar sua
verdadeira identidade para
Helena. Helena diz a Úrsula
que não consegue parar de
pensar em Luna/Fiona. Luna/
Fiona pede desculpas a Zezinho por ter saído de casa às
escondidas. Alexia/Josimara
tem um pesadelo com Renzo
tentando matar Ignácio. Bia
e Tarantino trocam mensagens. Alexia/Josimara e
Zezinho se beijam.
Quarta – Zezinho e Alexia/Josimara não admitem
estarem apaixonados. Helena conta a Téo sobre a
menina que entrou no Empório à sua procura. Luna/
Fiona fica sabendo por Vicky
que Helena ama os enteados e conclui que a mãe a
esqueceu. Alexia/Josimara
não gosta de ver Zezinho
conversando com Bel, a filha
de Edgar. Alexia/Josimara
canta para chamar a atenção
de Zezinho e acaba fazendo
sucesso entre os vizinhos.
Alexia/Josimara entrega a
carta de recomendação para
Kyra/Cleyde trabalhar na
casa de Alan e Ignácio. Renzo ameaça um deputado a
mando de Dominique. Lúcia

pede demissão e revela a
Renzo que vai embora. Kyra/
Cleyde se apresenta a Alan
como amiga de Alexia.
Quinta – Alan hesita em
contratar Kyra/Cleyde. Dionice pensa em contar à família de Bia que ela voltou
a treinar. Alexia/Josimara
fica chocada ao saber que
Petra ficou com seu papel
na novela. Renzo afirma a
Lúcia que irá doar o dinheiro
que ganhou ilegalmente.
Luna/Fiona conta a Juan que
se encontrou com Helena.
Téo não aceita a cópia da
correntinha que Helena lhe
dá, e explica que a joia o
faz lembrar da moça que
ele não conseguiu salvar no
furacão. Alexia/Josimara não
gosta do interesse de Bel por
Zezinho. Luna/Fiona pede
um emprego para Vicky no
Empório Delícia.
Sexta – Hugo lembra a
Helena que ninguém pode
saber o que ela fez no México. Ermelinda incentiva
Zezinho a se aproximar de
Bel. Baggio contrata Luna/
Fiona como garçonete do
Empório. Zezinho avisa a
Alexia/Josimara que treinará Bel para participar de
rodeios. Graziela aconselha
Alan sobre a contratação de
Kyra/Cleyde. Rafael marca
um encontro com Renzo.
Juan tenta convencer Mário
a não vender a casa, depois
que ela for reconstruída.
Luna/Fiona mente para Zezinho e Ermelinda sobre
seu novo emprego. Rafael
fica surpreso quando Alexia/
Josimara se apresenta na
empresa, dizendo que veio
por indicação de Kyra.
Sábado – Rafael se emociona quando Alexia/Josimara reproduz o áudio gravado
por Kyra. Juan convence
Mário a participar do concurso de culinária promovido por
Martinez. Alexia/Josimara
assiste à entrevista de Petra
e fica revoltada com o depoimento da irmã. Marieta simpatiza com Alexia/Josimara.
Tammy tenta convencer Bia
a se afastar de Tarantino.
Alexia/Josimara garante a
Kyra que Rafael continua
apaixonado por ela. Gabi
beija Juan, que não corresponde. Luna/Fiona lembra
de Téo. Dionice incentiva
Bia a namorar Tarantino. Téo
e Úrsula discutem. Tammy
seduz Tarantino no vestiário
do ginásio. Dominique elogia
Renzo por seu trabalho. Alan
apresenta Kyra/Cleyde, a
nova babá das crianças,
para Petra.
Resumo: Amor Sem Igual
Record – 20h30
Até o fechamento desta
edição, a Record não divulgou o resumo da semana
da novela.
Resumo: Amor de Mãe
Globo – 21h10
Segunda – Eunice mostra os papéis de Tânia para
Lurdes. Álvaro disfarça a
presença de Estela para
Verena. Ryan é hostil com
Elias e suas fãs. Camila e
Danilo iniciam o programa

de fertilização. Danilo se
surpreende ao saber que o
antigo restaurante de Thelma
será demolido. Raul e Vitória
comemoram o diploma do
ensino médio conquistado
por Sandro. Lucas comprova
para Álvaro que Vitória está
por trás da ação dos moradores de Guaporim contra
a PWA. Ryan faz um apelo
sobre Domênico em rede
nacional, e Lurdes se emociona. Danilo descobre que
Nuno comprou o restaurante
em nome de Álvaro. Jorge
se preocupa com o estado
de Estela. Raul afirma que
transformará a PWA, e Vitória o admira. Elias pensa
em se passar por Domênico
para se aproximar de Ryan.
Raul e Vitória dormem juntos.
Thelma pressiona Nuno a
desfazer o negócio com Álvaro. Estela ameaça revelar o
que sabe sobre Álvaro. Magno vê Penha com Belizário.
Marconi cobra de Sandro o
favor que lhe fez.
Terça – Elias observa
Magno. Matias pede que
Durval termine o relacionamento com Tracy em seu
lugar. Lurdes acredita que
Penha tenha denunciado
Magno para Belizário, e Leila
fica tensa. Estela se prepara
para viajar com Álvaro, e
Jorge desconfia. Thelma
torce para reaver seu restaurante e trabalhar com Danilo.
Leila pede ajuda a Penha,
que confessa se sentir bem
com Belizário. Sandro pede
para acompanhar Raul em
um almoço com Lídia. Nuno
decide desfazer seu negócio
com Álvaro. Tales se sente
humilhado por Lídia. Magno
confronta Penha. Sandro
avisa a Marconi a localização
do quadro que o bandido planeja roubar. Tracy não aceita
que Durval termine seu relacionamento com Matias.
Elias inventa para Magno
que foi adotado. Miranda
confunde Daniel com Matias.
Marconi furta o quadro de
Lídia. Belizário agride Estela.
Lurdes acredita que Elias é
Domênico.
Quarta – Magno pede
que Lurdes espere para
conhecer Elias. Belizário diz
a Álvaro que resolveu sua
situação com Estela. Belizário presenteia Penha com
uma joia dada por Álvaro a
Estela. Lídia percebe que
seu quadro sumiu. Daisy
e Farula comentam com
Marconi sobre o roubo do
quadro. Tales vê o estado
da casa de Estela e chama
a polícia. Miriam inicia uma
investigação sobre o ocorrido com Estela e questiona
Álvaro. Thelma acompanha
Nuno até o escritório de Álvaro para desfazer a venda
do restaurante. Lídia acusa
Sandro de ter roubado seu
quadro, e Raul se revolta.
Sandro sofre por ter ajudado
Marconi. Jorge ajuda Estela
a fugir. Elias chega para o
almoço com Lurdes e gosta
de conhecer Ryan. A polícia
recupera o quadro de Lídia,
que se desculpa com Sandro. Sandro confessa a Raul
que participou do roubo do
quadro.

Quinta – Sandro explica
sua situação para Raul, que
apoia o filho. Lurdes questiona Elias sobre seu passado, e Magno tenta conter
a ansiedade da mãe. Raul e
Vitória propõem que Sandro
deixe o país, mas o rapaz
se recusa. Érica comenta
que Elias pode ter assistido
à entrevista de Ryan e estar
fingindo as coincidências
com Domênico. Nicete comenta com Betina que tem
vontade de conhecer o filho
de Verena. Danilo pede demissão do bar de Nuno para
trabalhar com Thelma. Betina
convence Verena a deixar
Nicete conhecer Júnior. Raul
e Vitória armam para que
Marconi seja preso. Daniel
questiona Miranda sobre Matias. Vitória liberta Amanda e
a leva até Davi. Álvaro flagra
Nicete e Betina com Júnior, e
Verena tenta disfarçar. Davi
tenta convencer Amanda
a não atentar contra a vida
de Álvaro. Álvaro confronta
Nicete.
Sexta – Lídia comenta
com Miguel sobre a suposta morte de Estela. Álvaro
questiona Lucas em relação
aos direitos de Betina sobre
sua herança, e Amanda os
observa. Durval aconselha
Matias a procurar Miranda.
Amanda segue Belizário.
Lurdes conta sua história a
Elias, e afirma que o rapaz
pode ser seu filho. Tales
confessa a Lídia que esteve
no apartamento de Estela
na noite do crime. Elias vibra
ao mostrar sua música para
Ryan. Lurdes aconselha
Sandro sobre seu futuro.
Lucas alerta Álvaro sobre
a audiência de Guaporim.
Miriam prende Marconi, e
Raul e Vitória comemoram.
Matias e Miranda se reaproximam. Vitória e Álvaro se
enfrentam. Camila, Danilo e
Thelma iniciam o processo
de inseminação artificial. Álvaro processa Vitória, e Raul
e Sandro a apoiam. Durval
revela a Danilo que Thelma
tem um aneurisma.
Sábado – Danilo fica devastado com a notícia sobre
o aneurisma de Thelma. Álvaro comemora a derrocada
de Vitória, e Raul e Sandro
se preocupam. Durval teme
perder a amizade de Thelma.
Danilo revela a Camila a
situação de Thelma. Vitória
se desespera ao perder
todos os seus clientes. Raul
consulta Davi sobre a ideia
de transformar a PWA em
uma empresa de bioplástico.
Lurdes descobre que Elias
não é Domênico, e todos se
compadecem. Lídia toma conhecimento da ficha policial
de Tales e expulsa o rapaz de
sua casa. Tales chantageia
Lídia. Betina admira a dança
de Marina. Elias afirma à
mãe que Ryan gravará uma
música dele.
Os resumos dos capítulos das novelas são de
responsabilidade de cada
emissora – Os capítulos que
vão ao ar estão sujeitos a
eventuais reedições.
Carta Z Notícias
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Deputado André do Prado e prefeitos tratam com secretário de
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Transportes sobre pavimentação da estrada Guararema - Salesópolis

O deputado estadual André do Prado e os prefeitos
Adriano Leite (Guararema)
e Vanderlon Gomes (Salesópolis) foram recebidos
pelo secretário de Estado de
Logística e Transportes de
São Paulo, João Octaviano
Machado Neto, para tratar
sobre a pavimentação da
estrada vicinal Guararema –
Salesópolis.
A estrada vicinal tem 10,1
quilômetros de extensão,
sendo 5,6 quilômetros do
lado guararemense, denominado “Mário Alves Pereira”, e

4,5 quilômetros no trecho de
Salesópolis, conhecido como
estrada “do Serrote”.
Em 2018, o deputado
André e o deputado federal
Marcio Alvino conseguiram
recursos junto ao Governo do
Estado para executar a obra,
que chegou a ser licitada
pelos municípios. Entretanto,
a empresa vencedora do
certame desistiu de fazer
o serviço e as empreiteiras
classificadas na segunda e
terceira colocações também
não quiseram executar a
pavimentação.

“É por isso que a obra
ainda não começou. Fomos
obrigados a aguardar todo
processo burocrático e o
trâmite jurídico para que o
Governo do Estado pudesse
estabelecer um novo cronograma e atualizar o projeto a
fim de que uma nova licitação
fosse aberta”, explicou o
parlamentar, após a reunião
com o secretário.
Ele classificou o encontro
como extremamente positivo, uma vez que obteve de
Machado Neto o compromisso de que esta obra será
executada. “Sabemos das
necessidades da população
e eu, o deputado Marcio e os
prefeitos das duas cidades
continuaremos trabalhando
para vencer todos os desafios até que essa pavimentação se torne realidade”,
comentou o deputado André
do Prado.
Durante a reunião, o
secretário de Logística e
Transportes determinou que
a equipe do Departamento
de Estradas de Rodagem
(DER) trabalhe para que
os processos burocráticos
sejam finalizados em breve.

Prefeitura intensifica manutenção nas estradas

Operação Tapa Buraco

A Prefeitura de
Guararema, por meio
da Secretaria Municipal de Obras, Meio
Ambiente, Planejamento e Serviços Públicos, intensificou os
serviços de manutenção nas estradas devido às chuvas recorrentes neste período.
O objetivo é oferecer

condições de mobilidade e garantir a
segurança dos motoristas que costumam
utilizar os locais.
Estão sendo realizados serviços de roçagem, nivelamento
e colocação de material, além de estradas
que estão recebendo
obras de implantação

de galerias de águas
pluviais para melhorar o escoamento da
água. Nas vias pavimentadas está sendo
realizada a Operação
Tapa Buraco que já
percorreu vias da Cerejeira, Fukushima,
Maracatu e Itapeti.
Na última semana
a Prefeitura executou os serviços de
manutenção em trechos mais críticos das
estradas municipais
Romeu Tanganelli,
Brasílico Freire, Antônio Bernardino,
Mário Alves Pereira
e Antônio Donizete
Leite, Silvio Usier. Os
serviços são paliativos com objetivo de
manter as estradas
em condições de trafegabilidade neste
período chuvoso.
“O trabalho de manutenção é realizado
frequentemente, de

Implantação de Galerias Pluviais

Implantação de Galerias Pluviais

maneira gradativa,
atendendo a todas
as estradas rurais de
Guararema e neste
período de chuvas é

intensificado para garantir que as estradas
estejam sempre com
condições e segurança para passagem

de veículos”, disse o
secretário responsável, Evail Gonçalves
Júnior. Manutenção
em estradas vicinais
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A alegria dos noivos ao lado de seus respectivos padrinhos.
O casal Tharjje e Ana escolheram o amplo salão do
Victoria Hall para oficializarem sua união (18/01).
Após a celebração os convidados foram recepcionados com um delicioso jantar. Muitas felicidades
ao casal.

Sueli, vó Jacira e Ana

Vitor, Ana, Tharjje e Vitória

Roberto, Ana, Tharjje e Márcia

Fagner, Ana, Tharjje e Renata
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Evento integrado do Rotary na Zona Norte
Descentralização de serviços atende a comunidade
O Rotary Club de Guararema realizou a sua primeira
campanha deste ano, com
foco na prevenção e tratamento de doenças, na zona
norte do município, nas dependências da Associação
Beneficente Seja Feliz Idade,
no bairro Maracatu, na manhã
do último domingo, dia 2. Com
iniciativa inédita, o Rotary,
além dos serviços de aferição
da pressão arterial e medição
da glicemia capilar, ofereceu à
população assessoria jurídica
e contábil, corte gratuito de
cabelo e doação de livros e
revistas em quadrinhos.
Em parceria com a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Emprego e
Desenvolvimento Econômico
(SEMEDE), instalou postos
avançados de atendimento
nas áreas do Balcão de Empregos, Escola Profissionalizante, Sala do Empreendedor,
Banco do Povo Paulista e para
os segmentos de indústria,
agricultura e turismo. Essa
parceria foi possível graças à
criação do Núcleo Rotary de
Desenvolvimento Comunitário
na região norte do município
com o objetivo de mobilizar
os residentes e auxiliá-los na

Representantes do NRDC

Serviço de corte de cabelo

solução das demandas locais.
Cerca de 50 voluntários se
apresentaram para atender
o público, entre rotarianos,
farmacêuticos, cabelereiros,
servidores e membros do
Núcleo e da Associação. Na
avaliação dos coordenadores
deste primeiro evento conjunto
descentralizado, o resultado
foi positivo, registrando-se 110
atendimentos entre todas as
áreas, mas, mais do que isso,
destacaram-se a integração,
colaboração e o espírito de
servir, bem como avaliaram-se as medidas necessárias
para dar maior amplitude à
ação, entre elas a extensão
do período de atendimento,
adequação do dia de instalação e a disponibilidade de
transporte.

Saiba mais:

O Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário
- NRDC é um programa 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 desenvolvimento das comunidades
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.

A Associação Seja Feliz
Idade é um centro de convivência com atividades gratuitas para os moradores da
zona rural do município de
Guararema, SP, atualmente
atendendo cerca de 80 jovens;
está instalada nas dependências da antiga “Escola de Pedra”, na Av. Francisca Lerário,
9177, no bairro Maracatu.
Contato para este assunto:
secretariaexecutiva@rotaryguararema.com.br
O Rotary é uma rede global de líderes que se dedicam a enfrentar grandes
desafios da humanidade.
Seja ajudando famílias menos
privilegiadas ou lutando para
erradicar a pólio no mundo,
seus associados causam
mudanças positivas local e
internacionalmente.

Rotarianos

Colaboradores

Atendimento

Colaboradores
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HORÓSCOPO DE 01 a 02/02/2020

Por: Omar Santos
DIA 08/02/2020
ÁRIES - Mantenha-se
fiel aos seus planos e verá
como tudo acabará saindo a seu favor. Faça um
programa com a pessoa
amada. Saúde excelente.
Raciocine a respeito de
tudo o que tem ocorrido
com você, para evitar confrontos desnecessários.
TOURO - Raciocínio
rápido, excelente intuição
e mente voltada somente
para o bem, é o que lhe
pressagia o fluxo astral
deste dia. Contudo, evite
excesso de velocidade ao
dirigir e seja mais constante em seus projetos.
GÊMEOS - Uma difícil
fase se inicia hoje para
você. Os astros indicam
roubos, enganos, da queda
do crédito e da reputação.
Procure se precaver. Bom

para as investigações. Provavelmente, no decurso do
período, deverá receber
ajuda de um amigo ou de
uma pessoa mais velha. O
fluxo é dos melhores também para tratar de assuntos legais e para impor-se
no trabalho.
CÂNCER - Tendência
para investigar assuntos
místicos, a química, a medicina e as pesquisas. Terá
sucesso. Todavia, evite
as aventuras perigosas,
acidente, cuide da saúde e
não assuma compromisso
hoje. Indicações de muita
atividade e inconstância
neste dia.
LEÃO - Um pequeno
obstáculo, desgosto ou
atrito passageiro poderá
surpreendê-lo as primeiras
horas. Esteja prevenido
a fim de evitar qualquer
complicação. Influência
positiva para os estudos,
associações e amizades.
VIRGEM - Hoje tem início uma fase astral em que
marcará sua ascensão e

prosperidade profissional.
Mas haja com prudência e
confiança e si e não descuide de suas obrigações
familiares. Você será bem
sucedido em divertimentos, jogos e em práticas
esportivas.
LIBRA - Se sua função é pública, hoje terá
satisfações e receberá
honras. Por outro lado, o
fluxo é bom aos negócios
e as novas empresas e
especulações que realizar.
Sucesso no amor. A inquietude, devido a sua busca
em querer fazer alguma
coisa diferente, pode deixar
você cansado.
ESCORPIÃO - Bons
pressentimentos relacionados em seus negócios
financeiros, farão com que
tudo mude para melhor.
Dia dos mais positivos
aos assuntos íntimos e as
questões sentimentais e
amorosas. Sucesso para
os artistas, funcionários
públicos e viajantes deste
signo.
SAG I T ÁR I O - N ã o

assuma compromissos
ou responsabilidade sem
antes estudar suas reais
condições. Dia positivo a
vida religiosa e ao amor.
Faça pequenas alterações na sua rotina. Existe
a possibilidade de você
aceitar alegremente todos
os seus deveres e responsabilidades.

Jornal Gazeta de Guararema
se importando em querer
fazer algo para mudar tudo
isso.
PEIXES - O trabalho
renderá o bastante para
deixá-lo feliz; excelente
chance de realizar negócios imobiliários. Todavia,

evite discutir em seu lar.
Tudo o que você pensar ou
fizer durante este período,
poderá vir a acontecer o
melhor modo possível.
Também um episódio romântico ou sentimental
poderá acontecer.

CAPRICÓRNIO - Prepare-se para receber surpresas agradáveis neste
dia. Por outro lado, conseguirá ótimos resultados em
seus empreendimentos novos no campo profissional,
a negócios e nas comunicações de um modo geral.
Controle sua rebeldia, e
não se exponha aos seus
inimigos declarados.
AQUÁRIO - Período
positivo para as suas atividades artísticas e tudo
que está relacionado com
as artes. Os lucros e os negócios através do esforço
empreendido no trabalho
deverão aumentar. Não
e possível acertar todos
os setores da sua vida,
se você mesmo não está

Unidades de Saúde realizam atividades

e d u c at i v a s s o b r e H a n s e n í a s e
Durante o mês de Janeiro, as Unidades de Saúde
de Guararema desenvolveram ações educativas e de
orientação aos usuários dos
serviços sobre os sinais e
sintomas da hanseníase. As
ações atingiram um público
de aproximadamente 100
pessoas, que por meio do
conhecimento adquirido poderão se tornar multiplicadoras do saber em suas redes
familiares e de amizades,
auxiliando na busca ativa
pela detecção de possíveis
casos da doença pelos serviços de saúde.
As ações fazem parte da
Campanha Janeiro Roxo,
que ocorre todo ano durante
o mês de janeiro e visa a mobilização da sociedade civil
sobre os sinais e sintomas
da doença e a mobilização
dos profissionais de saúde
quanto a busca ativa, diagnóstico precoce e prevenção
de incapacidades que podem
ser causadas pela doença.
Quanto mais precocemente um caso é identificado, maior a chance de
não ocorrer dano neural, e,
portanto, não haver incapacidade, além de ser menor o
risco de haver transmissão.
A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico
é o Mycobacterium leprae
(M. Leprae). Esse bacilo
tem a capacidade de infectar
grande número de indivíduos, no entanto poucos
adoecem. A doença acomete
principalmente pele e nervos
periféricos podendo levar a
sérias incapacidades físicas.
É de notificação compulsória
em todo o território nacional
e de investigação obrigatória.
Essa doença pode acometer pessoas de ambos os
sexos e qualquer idade em
áreas endêmicas. Entretanto, é necessário um longo
período de exposição e ape-

nas uma pequena parcela da
população infectada adoece.
Sintomas
Os sinais e sintomas
mais frequentes da hanseníase são:
• Manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou
amarronzadas, em qualquer
parte do corpo, com perda ou
alteração de sensibilidade
térmica (ao calor e frio), tátil
(ao tato) e à dor, que podem
estar principalmente nas extremidades das mãos e dos
pés, na face, nas orelhas,
no tronco, nas nádegas e
nas pernas;
• Área de pele seca e
com falta de suor, com queda
de pelos, especialmente nas
sobrancelhas; sensação de
formigamento;
• Dor e sensação de choque, fisgadas e agulhadas
ao longo dos nervos dos
braços e das pernas, inchaço
de mãos e pés; diminuição
da força dos músculos das
mãos, pés e face devido à
inflamação de nervos, que
nesses casos podem estar
engrossados e doloridos;
• Úlceras de pernas e
pés; caroços (nódulos) no
corpo, em alguns casos
avermelhados e dolorosos;
febre, edemas e dor nas
juntas; entupimento, sangramento, ferida e ressecamento do nariz; ressecamento
nos olhos.
Diagnóstico: O diagnóstico de caso de hanseníase
é essencialmente clínico e
epidemiológico, realizado
por meio do exame geral e
dermatoneurólogico para
identificar lesões ou áreas de pele com alteração
de sensibilidade e/ou comprometimento de nervos
periféricos, com alterações
sensitivas e/ou motoras e/
ou autonômicas.
Transmissão: A hanseníase é transmitida principalmente pelas vias áreas
superiores, por meio de con-

tato próximo e prolongado de
uma pessoa suscetível (com
maior probabilidade de adoecer) com uma pessoa doente
sem tratamento. A hanseníase apresenta longo período
de incubação; em média, de
2 a 7 anos. Há referências
com períodos mais curtos,
de 7 meses, como também
a mais longos, de 10 anos.
Tratamento: O Sistema
Único de Saúde disponibiliza
o tratamento poliquimioterápico (PQT), recomendado
pela Organização Mundial
de Saúde (OMS), que é a
associação de Rifampicina, Dapsona e Clofazimina.
Essa associação diminui a
resistência medicamentosa
do bacilo, que ocorre com
frequência quando se utiliza
apenas um medicamento,
e impossibilita a cura da
doença.
Prevenção: A procura
dos casos de hanseníase
deve se dar na assistência
prestada à população geral nas unidades de saúde
dos municípios brasileiros,
bem como pela investigação
dos contatos domiciliares e
sociais dos casos diagnosticados, conforme recomendações das Diretrizes para
vigilância, atenção e controle
da doença no país.
Fonte: http://portalms.
saude.gov.br/saude-de-a-z/
hanseniase
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Associado Sicredi*
paga menos taxa no Cheque Especial

Sem cobrança de tarifa**
Taxas a partir de 2,49% ao mês***

Abra sua conta

*Válido para associados da Sicredi Progresso PR/SP.
**Isenção de tarifa de 0,25% para limite acima de R$ 500,00.
***Taxa conforme score do associado.
sicredi.com.br SAC 0800 724 7220 Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.
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Destaques da semana de 09/02 A 15/02/2020

Fim de temporada

por Caroline Borges

(GNT, QUA, DIA 12, ÀS 21H)

Conversa de amigos

11

(GNT, SEG, DIA 10, ÀS 22H15)

Quinzinho:

Editor

de

Imagens

Construção de vozes
(GLOBO, DOM, DIA 9, ÀS 12H45)

O “Papo de Segunda Verão” desembarca novamente em
Salvador. Na capital baiana, Fábio Porchat, João Vicente de
Castro, Emicida e Francisco Bosco conversam com a cantora
e atriz Margareth Menezes. Na parte musical, o programa
recebe o grupo Olodum. Em cada episódio, o convidado
debate temas da atualidade e comportamento junto com os
apresentadores. Além disso, a temporada não fica só no papo,
Chico Bosco aprende a dançar os ritmos locais e Emicida se
torna guia culinário pelas cozinhas mais tradicionais da Bahia.

Aperitivo na tevê
(GLOBO, SEG, 10, ÀS 22H40)

Paolla Oliveira será a última convidada da temporada de verão do “Saia Justa”. Ao lado de Pitty, Astrid
Fontenelle, Gaby Amarantos e Mônica Martelli, a atriz
senta no sofá para falar sobre como aproveitar esta
época do ano e debater assuntos relevantes dentro
do universo feminino. A temporada já recebeu nomes,
como Sabrina Sato, Lellê, Dira Paes e Teresa Cristina.

História musical

Os participantes do “The Voice Kids” enfrentam o sexto
dia de “Audições às Cegas”. No último domingo, mais dez
crianças foram classificadas e encantaram técnicos e público
com suas vozes, apresentações e carisma. Os times de
Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Simone & Simaria estão
tomando forma e, daqui a pouco, começam a se preparar
para a esperada fase das “Batalhas”. Até o momento, 52
crianças seguem na disputa. Ao todo, serão 72 crianças – 24
em cada um dos times.

(CANAL BRASIL, SEX, DIA 14, ÀS 22H30)

Pontos turísticos
(MULTISHOW, SEG, DIA 10, ÀS 20H)
Buscando ampliar o público do Globoplay, a Globo exibe
os dois primeiros episódios de “Arcanjo Renegado” na sessão
“Tela Quente”. A série, disponível no serviço de “streaming”,
narra a história de Mikhael, papel de Marcelo Mello Jr., um
sargento comandante de uma equipe do BOPE no Rio de Janeiro. Depois de se envolver em uma operação que terminou
em chacina, ele é transferido para uma unidade policial no
interior do estado. Érika Januza, Leonardo Brício, Dani Suzuki
e Alamo Facó também integram o elenco. A obra é uma coprodução do Globoplay e do Multishow com a AfroReggae
Audiovisual. Tem criação de José Júnior, direção Geral de
Heitor Dhalia e direção de André Godói.

O Multishow estreia a segunda temporada de “Férias em Família”. Ao longo dos dez episódios, Cafu,
papel de Luis Lobianco, e sua família se envolvem em
confusões inéditas na Espanha, enquanto se adaptam
à nova cultura, se atrapalham com a língua espanhola
e lidam com as saudades do Brasil. Na produção, a
família visita locais turísticos como a Plaza de España,
em Madrid, a Sagrada Família e a praia Barcelonetta,
em Barcelona, o Royal Alcazar de Sevilha e a Cidade
Histórica de Arcos de La Frontera. Na trama, Sandrão,
de Luciana Paes, se responsabiliza por resolver tudo
que dá errado com a família na Espanha. Já Cafu
finalmente supera o medo de viajar e o apego aos
hábitos e se transforma em um verdadeiro aventureiro.
O programa tem direção de Pablo Uranga, produção
executiva de Tatiana Issa e Guto Barra da Producing
Partners, e incentivo da Ancine.

“As minhas armas serão as canções”. Com esse pensamento, o letrista Márcio Borges ajudou o Clube da Esquina
a enfrentar a ditadura militar, que estava no auge no início
dos anos 1970. Apesar das críticas desfavoráveis da época,
a popularidade do trabalho do grupo mineiro falou por si só,
viajando o país e o mundo. No terceiro episódio de “Milton e
Clube da Esquina”, Seu Jorge, Criolo e Maria Gadú retornam
ao estúdio para um dueto com Milton Nascimento em “Tudo
o Que Você Podia Ser”, “Travessia” e “Paisagem da Janela”.

Inspira e respira

Escritório e mar

(GLOBONEWS, TER, DIA 11, ÀS 21H30)

(CANAL OFF, QUA, DIA 12, ÀS 21H30)

A GloboNews exibe o último episódio da série “Desacelera”, apresentada por Pedro Neville. Ao longo da produção,
o jornalista apresenta brasileiros bem sucedidos em uma das
empreitadas mais cobiçadas da atualidade: diminuir o ritmo de
vida. O programa discute as maneiras de combater o estresse e
a ansiedade no mundo moderno. Na produção, Nevelli aprende
estratégias para desacelerar e mostra como a meditação pode
ser importante para manter uma vida mais leve.

No segundo episódio de “Jornada Dupla”, o público
acompanha as múltiplas jornadas de Ana Paula Wehba,
que se divide entre a Direção de uma grande revista e a
canoagem. Além disso, vemos a rotina de mãe de Ana Paula,
que encontra um tempinho entre escritório e treinos para se
dedicar a família. A série acompanha o dia a dia de grandes
empresários que dividem a vida de negócios com o amor
pelo esporte.
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