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Centro Dedicado de Atendimento
completa primeiro mês
O Centro Dedicado de
Atendimento (CDA) ao
coronavírus de Guararema, instalado na Escola
Profissionalizante “Prefeito Sebastião Alvino de
Souza”, completou seu
primeiro mês de serviços
oferecidos à população
com 160 atendimentos

médicos, entre presenciais
e teleatendimento, cerca
de 50 raio-x, e também
medicações e exames,
totalizando aproximadamente 500 procedimentos
realizados.
O CDA é o local adequado para o morador de
Guararema acessar quan-

Estacionamento Rotativo
volta a funcionar na segunda

A partir da segunda-feira (18/05), o estacionamento
rotativo Zona Azul - Parada Legal de Guararema voltará
a funcionar, conforme decreto 3878/2020.
Todos os locais que já contavam com o sistema de
cobrança antes da Pandemia do coronavírus, retornam
a funcionar das 9h às 18h de segunda a sexta e aos
sábados das 9h às 13h.
Para baixar o aplicativo e adquirir o tíquete, acesse:
www.zonaazulcentralpark.com.br/site/Guararema.php

do apresentam sintomas
sugestivos da COVID 19,
entre eles febre, coriza,
dor de cabeça, diarreia,
dor de garganta, tosse e
falta de ar. Na instalação
é feita uma triagem, seja
por drive-thru (sem sair do
carro) ou para pedestres,
onde sendo necessário,
o paciente é submetido
à avaliação médica com
complementação diagnóstica, por meio de exames laboratoriais e raio-x
digital.
O CDA conta com 15
leitos de observação, bem
como 2 leitos de estabilização, para adequada
assistência ao paciente e
conta ainda com o teleatendimento que possibilita
que o médico faça uma
consulta de forma remota,
promovendo o isolamento
social, tão necessário neste momento.
“Caso tenha sintomas
sugestivos do Covid, procure atendimento no CDA.
O Centro de Atendimento é
muito seguro, totalmente
higienizado e atende a
todos os protocolos de
higiene sanitária.” explica
a Secretária de Saúde,
Adriana Martins.
Orientamos que na
ocorrência de problema
de saúde mais simples o
primeiro contato seja feito
por telefone, na Unidade
Básica de Saúde mais próxima de sua casa, o médico
avaliará o caso e sendo
necessário ele solicitará
uma consulta presencial. A
Santa Casa de Misericórdia
deve ser acessada somente em casos de urgência e
emergência.
Teleatendimento 4693-5506
Centro de Especialidades de Saúde e Apoio à
População (CESAP):
Rua Vicente de Paula,
110 Centro – Tel. 4693-3558
UBS Lambari
Av. Francisca Lerário,
955 - Lambari – Tel. 46933448. UBS Jardim Dulce
Rua Padre Manoel da
Nóbrega, 35 - Jd. Dulce –
Tel. 4693-4693
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Horóscopo

De 16 e 1 7 d e M a i o d e 2 0 2 0
Por: Omar Santos
ÁRIES
-HORÓSCOPOS
PARA O DIA 16/MAIO/2020
ÁRIES - O período da manhã será um tanto quanto complicado para você.
Mas, à tarde, tudo deve
melhorar
sensivelmente.
Conseguirá progredir no
trabalho e será bem sucedido. Dia em que receberá
benefícios inesperados.
TOURO - Fase que poderá beneficiá-lo nas questões pessoais, íntimas e
familiares. Pode demorar,
mas conseguirá o que esta
pretendendo. Pense mais
em seu lar. Alguém poderá
favorecê-lo nos negócios.
Melhora de saúde e das
chances de sucesso geral
GÊMEOS - Os fluxos poderão ajudá-lo, surpreendentemente, no período da
manhã. Tudo se resolverá
da melhor forma possível e
com perspectivas das melhores. Lucros e vantagens
à tarde e a noite. Não marque muitos compromissos
sociais e evite exageros.
CÂNCER - Excelente disposição para tratar de assuntos importantes e de
negócios, para entabular
novas ideias relacionadas
com publicidade e lucrar
com elas. Terá êxito também ao tratar de assuntos
sociais e no lançamento de
novas ideias profissionais.
LEÃO - O relacionamento
com as pessoas queridas
poderá ajudá-lo a se organizar interiormente, mas de
uma maneira nova, completando assim a transformação da sua personalidade.
Terá um bom relacionamento com os pais.
VIRGEM - Bom dia para
tratar de assuntos ocultos
e para elevar ainda mais
sua inteligência, através
de boas leituras e novos
conhecimentos. Arrume um
tempo para relaxar. Procure também não se irritar
com os outros, e deixe que
as coisas aconteçam naturalmente.
LIBRA - Atividades no trabalho que estavam se
desenvolvendo bem, diminuirão seu ritmo. Será
necessária uma revisão do
planejamento e da eficiência prática. Melhor entendimento com os amigos, mas
não no amor.
ESCORPIÃO - Cuidado
com esta fase, pois você
mesmo poderá começar
a colocar obstáculos em
suas conquistas. Sempre
em busca da perfeição,

você poderá exceder em
algumas atitudes que coloquem em risco suas novas
atividades.
SAGITÁRIO - A posição de
Vênus favorecerá a vida
amorosa. Sentimentos fortes e sintonia afetiva com
a pessoa amada permitirão
um perfeito entendimento
com a possibilidade de surgirem novos planos para o
futuro.
CAPRICÓRNIO - Melhora
sensível da saúde e das
condições gerais deverão
se apresentar hoje. A vida
familiar será bastante harmoniosa e as chances de
sucesso pessoal, profissional e financeiro, deverão
surgir. Os imprevistos marcarão o seu dia de modo
especial.
AQUÁRIO - Êxito nos trabalhos que necessitam
muita responsabilidade e
perícia, nos negócios iniciados anteriormente, e na
vida pública de um modo
geral. Ótimo para decorar o
lar, para renovar o ambiente de trabalho e ao amor.
PEIXES - Dias dos mais
indicados para iniciar a melhoria da aparência de sua
casa, tais como nova decoração e reformas. Fará
ótimas amizades, mas
não confie demais em estranhos. Sucesso junto ao
sexo oposto. Feliz para o
amor.
DIA 17/MAIO/2020
ÁRIES - Momento que terá
êxito em lugares de educação e ensino de jovens e
crianças. Conseguirá, também, ótimos resultados em
novos empreendimentos,
terá felicidade matrimonial,
familiar e amorosa. Mente
fértil com ótimas ideias.
TOURO - Dia em que terá
o máximo sucesso desde
que aja de maneira mais
prática e menos idealista.
Se cometeu algum erro,
evite culpar-se ou lastimar
o tempo perdido. Tente outra vez. Será favorecido no
campo amoroso e familiar.
GÊMEOS - Melhora total em todos os assuntos
profissionais, sociais e financeiros se farão sentir
neste dia. Terá uma noite
feliz, principalmente para
o lazer, e para unir-se com
amigos e entes queridos.
As solicitações familiares
e de amigos, podem gerar
nervosismo e ansiedade,
principalmente se você tiver que tomar decisões.
CÂNCER - Momento em

que poderá contar com as
melhores condições nos
negócios, nas especulações e obrigações sociais.
Se for mais atencioso, Haverá melhoria no campo
amoroso e familiar. Chances em jogos. Será mais
fácil traduzir em palavras
os seus pensamentos. Só
não exagere na dose.
LEÃO - Período de recolhimento, de meditação
e de contato com certos
conflitos interiores. Será
bom não forçar as situações nem tentar continuar
certas atividades. Procure
considerar as limitações do
momento, aprendendo a se
revigorar com elas.
VIRGEM - Não deixe que
invejosos e incapacitados
estraguem sua paz no lar e
no trabalho principalmente.
Analise as pessoas, e só
dê crédito àquelas que são
realmente humanas e honestas. Tranquilidade com
a pessoa amada. Saúde
estável.
LIBRA - Você estará ainda
mais audacioso em relação ao seu relacionamento
amoroso, principalmente
no que se refere ao sexo.
Neste período, seu desejo
de realizar seus fetiches e
fantasias sexuais estarão
mais aflorados.
ESCORPIÃO - Muito boa
influência para tratar de
negócios e assuntos pendentes, para melhorar sua
capacidade
profissional
e para iniciar tratamento
de saúde. A vida amorosa
necessita de paz. Depois,
tudo passa a fluir de forma mais tranquila. Mesmo
assim, cuidado com o que
diz.
SAGITÁRIO - Muita habilidade literária com a mente
clara e penetrante e muita
tendência aos assuntos
elevados está prevista para
você hoje, devido à benéfica influência de Júpiter.
Sucesso profissional e financeiro.
CAPRICÓRNIO - Reveja
suas disponibilidades financeiras e faça algum bom
investimento se puder. Êxito no campo profissional,
social e nos negócios comerciais que realizar. Muito bom ao amor e a loteria.
Você não deve ficar achando que é capaz de fazer
tudo ao mesmo tempo.
AQUÁRIO - Alguma surpresa agradável no setor amo-
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EDITORIAL & OPINIÃO

Saúde e Fitness >>>

Por: Jose Marcos - Educador Físico

EQUILIBRIO

José Marcos
Acredito não ser
necessário falar sobre a gravidade da situação que estamos
vivendo atualmente, uma das
maiores crises da humanidade. Diariamente, até mesmo contra nossa vontade, nos
deparamos com notícias, comentários e informações, que,
verdade seja dita, nem sempre
são confiáveis. Costumo dizer
que a desinformação é pior
do que a falta de informação
e este fato está diretamente
relacionado a falsas noticias
criadas com objetivos diversos
que não cabem nesta coluna.
A importância e necessidade
do equilíbrio, acredito eu,
começa aqui, pois ajudará a
filtrar toda essa avalanche de
informações. E afirmo sem
medo de errar: a maior parte é
dispensável. Por outro lado, já
foi divulgado por especialistas,
médicos e pesquisadores que

praticar exercícios melhora a
resistência imunológica e fortalece a saúde de forma geral.
Pois bem, vamos ao equilíbrio
novamente. Aliás, a vida deve
ser equilibrada, dentro do
possível, independentemente
de qualquer situação. Mas
vamos lá. A orientação para
praticar exercícios nos dias
de hoje é de atividades leves,
indo para moderadas, de curta
a média duração, ou seja, até
60 – 70 minutos quando muito,
2 a 6 vezes por semana, sem
o objetivo de condicionamento físico, performance ou
competição virtual (que virou
moda agora). Fico preocupado quando vejo fotos de
grupos de ciclistas nas redes
sociais, pessoas caminhando
ou correndo em turmas mesmo que pequenas, na rua. A
impressão que tenho é que
talvez não tenham entendido
a gravidade da situação. Também sou adepto de pedalar na
estrada, correr por aí, treinar
com amigos. Para mim é um
dos grandes prazeres da vida.
Dá aquela sensação de estar
vivo. É muito bom. E claro
que sinto falta. Também sinto
saudade dos meus alunos,
meus clientes, de instruir as
pessoas que me procuram,
ajudar a melhorar a qualidade
de vida de um, preparar outro
para uma competição e enfim,

exercer o que sei fazer de melhor que é dar aula. Mas agora
é preciso manter o equilíbrio,
respeitar as orientações e ficar
em casa. Obviamente para
manter a saúde em pé, a cabeça tranquila e o corpo ativo
faço meus 30 – 40 minutos
de exercícios diários, tento
contribuir um pouco publicando diariamente treinos
rápidos nas redes sociais e
vou me ocupando estudando
e pensando estratégias para
quando pudermos voltar à
ação. Todo mundo que treina
regularmente acaba se tornando referência para alguém
sem mesmo saber. Acredito
ser esse mais um motivo para
a gente que sempre treinou,
de forma competitiva ou não,
muito ou pouco, 2 ou 10 vezes
por semana, ser “o” exemplo
mais uma vez e dar um tempinho. Não é fácil, mas a gente
precisa se esforçar. Equilibrarse e avaliar prós e contras de
uma escapadinha rápida para
um treininho que ninguém vai
ver. Mas alguém vai ver, ou
saber sim. E talvez se pergunte: se ele pode sair para
treinar, por que eu não posso
sair também? E assim outro, e
outro, e outro... e então lá se foi
o esforço do isolamento social
de tantas outras pessoas.
Cuide-se, previna-se, valorize
a saúde e a vida!

José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e
Professor da Acqua Boya Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br
Rua José Ramires, 312 - Bairro Ipiranga - Guaraema . Cel: 97593-8151- fone: 4693- 6422

roso irá melhorar este seu
dia. Enfrente os problemas
difíceis com tranquilidade
e confiança em si. Dia em
que tudo correrá de acordo
com seus planos.
PEIXES - Mercúrio e Vênus dificultarão o convívio
familiar devido a divergências práticas e emocionais.
Possibilidade de acumular
mais dinheiro do que em
outras épocas. Fortalecimento profissional.

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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TSE reafirma que prazos das Eleições
Municipais de 2020 estão mantidos
Entendimento foi ratificado em resposta a uma consulta sobre a possibilidade de adiamento do prazo para a transferência do domicílio eleitoral
Na sessão administrativa desta terça-feira (12),
o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) respondeu negativamente a
uma consulta formulada pela
deputada federal Clarissa
Garotinho (Pros-RJ) sobre a
possibilidade de adiamento
do prazo para a transferência
de domicílio eleitoral para
concorrer nas Eleições 2020.
Por unanimidade, o Colegiado acompanhou o voto do relator, ministro Og Fernandes.
No entendimento do ministro,
não cabe ao TSE alterar os
prazos determinados pela
legislação eleitoral, como é
o caso da antecedência de
seis meses para a transferência do domicílio eleitoral
de candidatos, prevista no
artigo 9º da Lei 9.504/1997
(Lei das Eleições).
Segundo os termos da

consulta, a medida se justificaria pela suspensão do
atendimento presencial ao
público nos cartórios eleitorais, medida adotada pela
Justiça Eleitoral (JE) em
razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus
(responsável pela covid-19).
Em seu voto, o relator
argumentou que o regime
de plantão extraordinário
da Justiça Eleitoral, vigente
desde 19 de março, manteve
todos os prazos previstos no
Calendário Eleitoral 2020,
assegurando a normalidade
do pleito deste ano. Também
apontou que a JE disponibilizou meios para que o
processo de transferência
de domicílio eleitoral, entre
outros serviços, pudesse
ser realizado pela internet,
extraordinariamente, sem a
necessidade do comparecimento ao cartório eleitoral.

Pré-candidatos já podem arrecadar recursos por meio de financiamento coletivo
Liberação dos valores aos pretensos concorrentes está condicionada à apresentação
do pedido de registro
de candidatura à Justiça
Eleitoral.
A partir desta sextafeira (15), os pré-candidatos das Eleições
Municipais de 2020 já

podem iniciar a arrecadação de recursos para
a sua pré-campanha por
meio de financiamento
coletivo pela internet.
De acordo com a Lei
nº 9.504/1997 (Lei das
Eleições), os pretensos
concorrentes somente
podem contratar as empresas de financiamento
coletivo que estejam

cadastradas na Justiça
Eleitoral. A lista de instituições credenciadas
pode ser consultada no
Portal do TSE.
Os recursos arrecadados na fase de pré-campanha somente
serão disponibilizados
ao candidato após o seu
registro de candidatura

na Justiça Eleitoral, a
obtenção do CNPJ da
campanha e a abertura
de conta bancária específica.
Na hipótese de o pré-candidato não solicitar
o seu registro de candidatura, as doações
recebidas durante o período de pré-campanha

devem ser devolvidas
pela empresa arrecadadora diretamente aos
respectivos doadores.
Empresas cadastradas
As instituições interessadas podem, a
qualquer tempo, até a
realização das eleições
deste ano, solicitar sua

habilitação ao TSE. A
autorização do TSE,
contudo, não confere
às empresas chancela
quanto à idoneidade e
à adequação de procedimentos e sistemas
por elas utilizados na
captação de doações
para campanhas.

Campanha de vacinação contra a gripe inicia última fase
A Secretaria de Saúde segue para última
fase da Campanha Nacional contra a Influenza
(Gripe). Nesta última
etapa, todos os moradores dos grupos que não
receberam a vacina terão a chance de receber
a dose entre os dias 18
de maio e 05 de junho.
Além disso, poderão se
vacinar adultos de 55 a
59 anos e professores
de escolas públicas e
privadas (apresentar
comprovante de trabalho).
As doses serão aplicadas em três escolas
municipais, de segunda
a sexta, das 13h às 16h,
e nos dias 2 e 4 de junho
na Escola Domingos
Lerario. A campanha
é realizada conforme
a disponibilidade das
doses fornecidas pelo
Governo Estadual de
Saúde.

Locais:
•
Escola Municipal de Educação
Infantil Padre Cornélio
Van Amerongen
Rua Peixoto, 54 Centro
•
Escola Municipal Maria da Conceição
Magalhães Souza
Rua Ferraz de Vasconcelos, 95
• Escola Municipal
Dom Alberto Johnnes
Steeger
Rua José Anchieta,
27
• Apenas dias 2 e 4
de junho (terça e quinta-feira), das 13h às 16h
Escola Municipal Domingos Lerario
Rua Shigueshi
Takahashi, 51
Ressaltamos que
as crianças, gestantes,
puérperas e deficientes
continuarão recebendo
a dose nas UBSs, das
8h às 16h.

Locais:
• Centro de Especialidades de Saúde
e Apoio à População
(CESAP)
Rua Vicente de Paula, 110 – Centro
•
Unidade Básica
de Saúde do Lambari
Av. Francisca Lerário, 955 - Lambari
•Unidade Básica de
Saúde Jardim Dulce
Rua Padre Manoel
da Nóbrega, 35 - Jd.
Dulce
Lembre-se de:
Documento pessoal;
• Carteirinha de vacinação da criança;
•Comprovante de
trabalho (professor);
Comprovante de residência;
•
Quando possível, evitar levar acompanhante, para que não
haja aglomerações
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Resumos dos capítulos das novelas
De 18/05 a 23/05/2020
Malhação
Globo – 17h35
Segunda – Roney e
Josefina passam a noite
juntos. Keyla toma mais
um comprimido, sem que
ninguém perceba. Lica
não gosta de ver que Marta e Luís estão se entendendo. Clara chega com
Edgar à festa, e Lica fica
chateada. Tato se impressiona com o desempenho
de Keyla na pista de dança. Fio tenta beijar Ellen
na frente de Jota. Benê se
insinua para Guto. Tina se
incomoda com a postura
de Anderson. Lica não
gosta de ver MB beijando
Samantha. Keyla se sente
mal e acaba desmaiando
no banheiro.
Terça – Tato, Anderson e Fio socorrem Keyla.
Roney pede para Josefina
tomar conta de Tonico.
Keyla tem uma parada
cardíaca na ambulância.
Roney entrega a caixa de
remédio ao médico e se
preocupa com os delírios
da filha. Mitsuko chega
ao hospital e vai com
Keyla para a UTI. Ellen se
surpreende ao saber que
Nena cuidará de Keyla.
Tato descobre sobre o
remédio que Keyla usou
e conta para Mitsuko.
Clara fala mal de Lica para
Felipe. Keyla sonha com
Deco. Nena não gosta
do jeito como Mitsuko
trata Anderson. Tato tenta
se consolar com Roney.
Keyla fica muito agitada
no hospital.
Quarta – Mitsuko se
preocupa com o estado de
Keyla. Tato se revolta por
não poder falar com a namorada. Keyla se desculpa com Roney. Josefina
leva Tonico para a escola.
K2 ameaça denunciar K1.
Benê não deixa Ellen dispensar Fio. Felipe faz um
desenho de Lica. Keyla
discute com Tato. Josefina
deixa Tonico aos cuidados
de Dóris. Lica discute com
MB. Josefina devolve Tonico para Roney e elogia
Tato. Anderson manda a
música de Tina para MC
Pimenta. Malu se arrepende de mostrar o vídeo de
Lica para Edgar. Roney
questiona Tato sobre a
paternidade de Tonico.
Quinta – Tato tenta
convencer Roney de que
é o pai biológico de Tonico. Anderson avisa a Tina
que MC Pimenta quis ler
sua música novamente.
Tato cuida de Tonico. Bóris sugere fazer uma festa
para inaugurar o novo
aplicativo da biblioteca.
Ellen, Tina, Benê e Lica
visitam Keyla. Mitsuko

exige que Edgar melhore
a segurança do colégio.
Tina, Ellen, Benê, Lica e
Keyla lembram de quando
se conheceram. Tina implora que Noboru converse com Anderson. Roney
questiona Keyla sobre
Deco. Keyla se emociona
com a recepção de Tato.
Edgar e Marta conversam
com Lica. Tato informa a
Keyla que irá ao cartório
registrar Tonico.
Sexta – Keyla hesita
em aceitar a proposta de
Tato. Lica se enfurece
com Edgar, e Marta tenta
defender a filha. Keyla
não sabe se continua procurando por Deco. Benê
pede para Guto avançar
mais nas aulas de piano.
Jota dá um computador
para Dóris entregar para
Ellen. Bóris critica Edgar
por pensar em acatar as
exigências de Mitsuko.
Anderson incentiva Tina
a gravar sua música com
ele. Felipe entrega a Lica
o desenho que fez. Jota
e Ellen usam Juca para
demonstrar o aplicativo
da biblioteca, e Bóris fica
encantado. Dóris encoraja
Keyla a colocar Tonico
em uma creche e voltar a
estudar. Keyla fala o nome
de Deco enquanto dorme,
e Roney questiona a filha.

Totalmente
Demais

Globo – 19h15
Segunda – Arthur
propõe a Carolina que
eles aguardem o final do
concurso para falar sobre
a possível gravidez da
jornalista. Eliza se preocupa em não atender às
expectativas de Gilda.
Eliza termina seu relacionamento com Jonatas.
Arthur avisa a Cida e a
Severino que não quer
mais Jonatas em sua
casa. Carolina confessa
a Pietro que continuará
tentando engravidar de
Arthur. Leila acredita que
haja um informante na revista Totalmente Demais.
Jonatas consegue entrar
no prédio de Arthur sem
que Severino perceba.
Cida esconde Jonatas
de Arthur, mas Eliza vê
o rapaz.
Terça – Arthur descobre que Jonatas está em
sua casa, e conclui que
Carolina o mandou até lá
para perturbar Eliza. Eliza
pede a Jonatas que vá
embora. Fabinho comenta
com Jamaica que precisa
afastar Jonatas. Florisval
flagra Jeniffer com Cascudo e exige que a filha
prometa que não sairá
novamente com o rapaz.
Rosângela vai ao salão
de Maristela. No churras-

co da casa de Germano,
Fabinho coloca o relógio
da mãe na mochila de
Jonatas para incriminar
o rapaz.
Quarta – Jamaica
observa Fabinho colocando o relógio na mochila de
Jonatas. Lili sente falta
de seu relógio e Jonatas se oferece para abrir
sua mochila. Fabinho se
surpreende ao descobrir
que o relógio de Lili não
está na mochila de Jonatas. Rosângela e Maristela brigam na rua e são
apartadas por Florisval e
Montanha. Maristela pede
a Florisval que se case
com ela. Débora encontra Jonatas na Bastille e
pensa em revelar ao rapaz
que foi Cassandra quem
o dopou durante a festa.
Quinta – Fabinho
descobre por Mirthes que
Jonatas é quem está fazendo o pagamento das
pessoas da comunidade
do Tamanduá. Leila incentiva Eliza a ficar à vontade
durante sua entrevista.
Rosângela critica Montanha por dar aula de funk
para seus alunos. Cassandra chega atrasada
para a entrevista. Leila
aconselha Eliza a ser mais
gentil com as pessoas.
Rosângela pede desculpas a Montanha. Débora
se candidata a um estágio
na Bastille. Fabinho comprova que foi Cassandra
quem dopou Jonatas.
Sexta – Fabinho apaga a imagem do vídeo em
que Cassandra aparece
dopando Jonatas, sem
que Leila veja. Stelinha,
mãe de Arthur, chega para
ajudar o filho a transformar Eliza em uma mulher
requintada. Débora conta
a Jonatas que Cassandra
foi a responsável por seu
estado na festa. Jonatas
tenta contar para Eliza o
que aconteceu, mas Stelinha não deixa o rapaz se
aproximar da modelo.
Sábado – Stelinha
ensina Eliza a usar os
talheres com sofisticação. Cassandra promete
a Débora que irá mudar.
Jonatas conta para Eliza e Arthur que Cassandra o dopou. Arthur e
Eliza ficam furiosos com
a decisão de Carolina de
não eliminar Cassandra.
Fabinho pensa em uma
nova forma de prejudicar
Jonatas. Fabinho ouve
quando Germano elogia
Jonatas e jura vingança
contra o rapaz.

As Aventuras
de Poliana
SBT – 20h50
Se gunda – Após
contar seu segredo, Glória teme que Roger não
a perdoe. Claudia e Dur-

val continuam discutindo.
Lindomar perde a letra de
uma música que compôs
e fica desesperado. Bento
fica empolgado com a
ideia de Cassio ser seu
verdadeiro pai. Nadine começa a suspeitar de Violeta e a confronta. Fernanda
sugere uma ideia para o
negócio de Afonso. Vini
conta para Jeff que flagrou
Mosquito dando em cima
de Brenda. Pressionado
com o jeito de Gabi, Luca
decide se afastar da menina. Cassio vai buscar
Bento na escola. Débora
vai até a casa de Luisa
para fazer uma revelação.
Terça – Branca vai
até a casa de Gleyce para
descobrir mais sobre Waldisney. Waldisney convida
Nancy para acampar. Glória tenta conversar com
Roger e pede a compreensão do filho. Na comunidade, Falcão diz a Branca
e Antônio que Waldisney
é um bandido. Na casa
de Ruth, Cassio, João,
Kessya e Bento tocam
e cantam juntos. Após
descobrir que são primas,
Poliana tenta se aproximar de Filipa. Gleyce
descobre que Henrique,
um de seus professores
da faculdade é irmão de
Helô. Sophie é convidada
para participar de um projeto do CLP. Luigi faz as
pazes com Yasmin. Helô
pede para Cassio deixar
de frequentar a casa de
Ruth enquanto ela não retorna de viagem. Marcelo
confronta Débora. Ester
leva Mário e Lorena até o
laboratório para descobrir
mais informações sobre a
referida luz azul.
Quarta – Pendleton
inventa uma desculpa
para Ester e as crianças
do Clubinho. O CLP abre
as inscrições para aulas
de música na comunidade. Branca chega em
casa, nota a ausência de
Nancy e fica preocupada.
Ester confronta Pendleton. Nancy e Waldisney
chegam no acampamento
e organizam tudo. Roger chama Verônica para
conversar e pede para a
esposa voltar para casa.
Arlete fica furiosa ao descobrir que Lindomar perdeu a letra da música.
Yasmin dá o dinheiro de
sua mesada para Luigi ir
ao festival em Gramado.
Mirela fica com ciúmes
de Raquel e Vini. Poliana
pede para o pai tentar
se aproximar de Roger e
Marcelo. João pergunta
para Ruth, o motivo da
tia não se dar bem com
seu pai.
Quinta – Joana vai
até a casa de Claudia para
devolver o dinheiro que
Yasmin deu para Luisa.
Ruth revela a João alguns

detalhes sobre sua relação com seu pai. As crianças do Clubinho procuram
os pais de Ester nas redes
sociais e encontram o
perfil de sua mãe. Após
brigar com Marcelo, Luisa
desabafa com Claudia e
Joana. Verônica decide
voltar para sua casa. Sophie inicia suas aulas na
comunidade. Sérgio pede
um adiantamento para
Pendleton para financiar
a viagem de Luigi. Vini
tenta descobrir o nome
verdadeiro de Mosquito e
pede para Durval checar
seu documento. Nadine
segue Violeta até o Toca-Toca. Jeff recebe uma
carta misteriosa. Nancy
escuta Waldisney falando
com seus comparsas no
telefone e fica assustada.
Glória dá um jantar para
tentar aproximar Pendleton, Marcelo e Roger.
Sexta – Nancy consegue falar com Branca, e a avó confirma que
Waldisney é um bandido.
Nancy tenta disfarçar a
descoberta. Cassio e Ruth
conversam sobre Bento.
Filipa tenta colocar Ester
contra Poliana. Ruth e
Cassio decidem aguardar o resultado do DNA
para decidir o futuro de
Bento. Sérgio conta para
Luigi que ele irá participar
do festival em Gramado.
Roger finge aceitar a situação entre a família.
Fernanda recebe uma
proposta de emprego em
outro país. Filipa volta a
se aproximar de Ester.
Waldisney descobre que
Nancy e Branca já sabem
da verdade sobre ele.

Fina Estampa

Globo – 21h15
Segunda – Tereza
Cristina pede socorro à
polícia quando Marcela
desmaia. Guaracy gosta
de saber que Griselda se
incomodou com sua amizade com Esther. Tereza
Cristina se desespera ao
constatar que Marcela
ainda está viva. Os paramédicos trabalham para
salvar Marcela. Griselda
contrata Beatriz. Letícia
conta para Vilma que gostou de ficar com Juan
Guilherme. Antenor mente
para Griselda para comprar um carro. Teodora
procura Wallace. Marcela
acorda no hospital.
Terça – Crô ouve
Ferdinand e Tereza Cristina comentando sobre
o incidente com Marcela.
Teodora pede dinheiro a
Wallace. Enzo acredita
que o tesouro escondido
na antiga casa de Griselda
seja falso. Patrícia sugere
que Griselda leve Antenor
para sua casa, para que
ela possa voltar para a
pousada. Paulo convida

Vanessa para sair. Guaracy presenteia Esther.
Antenor estranha ao ver
Griselda à sua espera.
Tereza Cristina ameaça
Marcela.
Quarta – Tereza Cristina atenta contra Marcela.
Antenor aceita morar na
casa de Griselda. Esther
decide colocar o nome
de Paulo em seu filho.
Uma enfermeira comenta
que Marcela recebeu a
visita de uma mulher que
pode ter tirado sua vida.
Juan Guilherme pensa
em promover Zuleika a
gerente da Fashion Moto.
Patrícia volta para a pousada. Griselda gosta de
ver Antenor arrumar seu
quarto. Durante o enterro
de Marcela, a enfermeira
do hospital encara Tereza
Cristina.
Quinta – Paulo e Esther discutem. Griselda
estranha que Pereirinha e
Enzo estejam reformando
sua antiga casa. Amália
se surpreende com o estado de Rafael. Íris procura
a mala de dinheiro que
Griselda havia separado
para Teodora. Vanessa e
Paulo se beijam. Teodora
pensa em descobrir o que
Pereirinha e Enzo procuram na antiga casa de
Griselda. Renê liga para
Griselda e interrompe sua
conversa com Guaracy.
Sexta – Guaracy se
irrita com Griselda. Vanessa ouve a conversa
de Renê ao telefone e
avisa a Tereza Cristina
que seu marido está se
encontrando com Griselda. Amália flagra Íris e
Alice saírem da mansão
com as sacolas cheias.
Renê confessa a Griselda
que está cansado de seu
casamento com Tereza
Cristina. Teodora vê Pereirinha beijando Tereza
Cristina. Guaracy e Esther
se aproximam. Renê descobre que Tereza Cristina
não dormiu em casa.
Sábado – Renê se
desespera por notícias de
Tereza Cristina. Paulo e
Vanessa dormem juntos.
Tereza Cristina passa
a noite com Pereirinha.
Tereza Cristina pede para
Álvaro, Zambeze, Íris e
Alice confirmarem para
Renê que ela passou a
noite na pousada. Letícia
coloca Carolina de castigo
após descobrir o plano da
filha. Teodora convence
Quinzé a sair com ela e
Quinzinho. Rafael implora para se aproximar de
Amália. Renê liga para
Griselda.
Os capítulos que vão
ao ar estão sujeitos a
eventuais reedições.
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Vigilância em Saúde confirma positivo 19 casos de Coronavírus em Guararema e 02 óbitos

“Lembrando que a Região do Alto Tietê tem 318 vítimas fatais e taxa de letalidade do coronavírus atinge 12,1%”
Fonte: Mara Flores
Consórcio de Des. dos
Mun. do Alto Tietê
Com mais 11 óbitos confirmados no dia 13/05, o
número de mortes por coronavírus nesses 13 dias de
maio já ultrapassa os registros de março e abril. A região
do CONDEMAT – Consórcio
de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê atingiu a
marca de 318 vítimas fatais,
com uma taxa de letalidade
de 12,1%.
Os 11 óbitos registrados
nesta quarta-feira ocorreram
em Guarulhos (homem – 64
anos, mulher – 89 anos, mulher – 62 anos, mulher – 69
anos e homem– 61 anos);
Itaquaquecetuba (mulher –
61 anos); Mogi das Cruzes
(homem – 72 anos); Salesópolis (homem – 82 anos); e
Suzano (mulher – 66 anos,
mulher – 66 anos e homem
– 80 anos).
Nesses 13 dias de maio
morreram 161 pessoas com
diagnóstico de Covid-19.
Em março e abril, as vítimas
fatais somavam 157 (6 óbitos
em março e 151 em abril).
O aumento registrado de
mortes nesse mês é de 103%
em relação ao último dia 30.
A Região Região do Alto
Tietê soma 11.145 notificações por coronavírus, das
quais 2.619 foram confirma-

das, com 318 óbitos e 1.362
pacientes recuperados (os
demais estão internados
ou em acompanhamento
domiciliar). A área do CONDEMAT também teve 4.387
casos descartados e há
2.098 aguardando resultados
de exames.
Com relação aos óbitos,

Guarulhos lidera as estatísticas com 152 registros. Em
seguida estão Mogi das Cruzes (39 mortes), Itaquaquecetuba (37) e Suzano (32).
Em Guararema “Tivemos
um aumento de casos e de
óbitos, similares ao de nossas projeções. O que devemos pensar daqui para frente

é que o isolamento social vai
ser fundamental na definição
deste quadro”, diz Adriana
Martins, coordenadora da
Câmara Técnica de Saúde
do CONDEMAT. “O vírus não
anda, nós é que o levamos.
É muito importante ficar em
casa porque estamos em
uma fase muito crítica da

doença na Região Metropolitana”, acrescenta.
QUARENTENA
Os prefeitos do CONDEMAT mantém o alinhamento
de cumprir as regras da
quarentena determinada
para o Estado de São Paulo,
inclusive com as restrições
ao funcionamento de salões

de beleza e academias de
ginástica. O entendimento
dos prefeitos é que a Região
está muito colada com a
Capital e a conduta de uma
cidade interfere diretamente
nos municípios vizinhos e
pode comprometer a eficácia
das medidas adotadas para
contenção do vírus.
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SILENE
Visite o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social
Fone: (1
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br
Maio: mês das noivas
Tradicionalmente, maio é considerado o mês das noivas.Vamos aproveitar e homenagear as protagonistas do tão esperado dia do
SIM. Com certeza um dos momentos mais esperados e emocionantes da cerimônia é a entrada triunfal da noiva que, sob os
olhares atentos caminha lindamente até o seu amado, radiante de felicidade por estar realizando um grande sonho. Nesta edição, confira algumas
noivas (hoje, esposas) que tiveram o seu grande dia e também realizaram o sonho de suas vidas. Simplesmente,belas!

Juliana Pereira de Souza Franco

Roseli do Carmo Lauriano Faria

Vanessa Noronha de Toledo

Letícia Augusta dos Santos Aquino

Claudenice Claudete Moraes de Souza

Thaisa Carolina Martins Silva de Brito

Jornal Gazeta de Guararema Sábado, 16 de Maio de 2020

Jornal Gazeta de Guararema

OLIVEIRA

1 1 ) 4 6 9 3 . 4 7 7 1 - Cel: (11) 97217.0673
e-mail: sileneoliveira2017@outlook.com

Tatiane de Oliveira Rodrigues

Vivian Oliveira Brito

Margarete de Lima Franco Leão

Fernanda Aparecida Lopes Turri Cogo

Bruna Utagawa

Leila Garcia Bonifácio dos Santos

7

8

Jornal Gazeta de Guararema Sábado, 16 de Maio de 2020

Jornal Gazeta de Guararema

Inovações desenvolvidas em programa apoiado
pelo Sicredi são aprovadas por produtores rurais
O programa de potencialização de startups
apoiado pelo Sicredi, Intensive Connection, encerrou a primeira edição com
resultados que prometem
novos horizontes na adoção de tecnologias capazes
de gerar transformações
positivas no agronegócio.
Algumas das soluções desenvolvidas pelos participantes já foram testadas
por produtores rurais e
tiveram avaliação positiva
de 92% deles, segundo
levantamento da instituição
financeira cooperativa.
O Intensive Connection
é idealizado pela AgTech
Garage – um dos maiores
hubs de inovação da América Latina para o agrobusiness – e conta com
a participação do Sicredi,
sendo uma maneira de a
instituição se aproximar do
universo de startups, possibilitando a geração de valor
para os produtores rurais.
Nesta primeira edição, contribuiu com as empresas
Digifarmz, Elysios, por meio
de mentorias, para que elas
desenvolvessem soluções
tecnológicas aplicáveis no
campo. Entre elas, aplicativos e softwares que ajudam
agricultores no combate a
doenças da soja, na ras-

treabilidade e até na gestão
financeira da produção.
Mesmo não fazendo parte
do programa, no período,
o Sicredi também apoiou
pilotos com a empresa
Aegro, obtendo também
resultados positivos junto
ao público agro.
“Durante o Instensive
Connection, além de apoiar
as startups por meio de
conhecimento técnico e
estrutura, nosso papel é de
fazer a conexão entre as
empresas e nossa base de
associados do meio rural,
gerando uma relação de
benefício mútuo. Ao mesmo
tempo que as startups têm
o benefício de escala para
pilotar os produtos, nossos
associados se beneficiam
com o conhecimento de
novas tecnologias que podem auxiliar nas suas atividades. Trata-se de uma
maneira de ir além da oferta
de soluções financeiras
e buscar identificar o que
pode ser relevante para
esse público no futuro, em
termos de inovações que
proporcionem melhorias
na gestão das safras, por
exemplo”, explica Cesar
Bochi, diretor executivo de
Administração do Sicredi.
Segundo Bochi, a próxima etapa do trabalho
será oferecer as soluções

tecnológicas criadas na primeira edição do Intensive
Connection na plataforma
Sicredi Conecta, marketplace da instituição financeira
cooperativa que permite
negociações entre seus
associados.
Segunda edição já tem
selecionados
Após receber as inscrições de dezenas de startups de diversas regiões
do país, o Sicredi anuncia
as startups Atomic Agro e
Leigado como as participantes da segunda edição
do Instensive Connection.
A partir de 13 de maio
elas receberão mentorias
técnicas e de negócios
oferecidas por executivos
experientes vinculados ao
Sicredi, empresas parceiras e especialistas do AgTech Garage, além da possibilidade de realizar pilotos
com produtores associados
ao Sicredi para validar suas
soluções. As dinâmicas
pretendem proporcionar
aprendizados, vivências
e relacionamentos para
impulsionar a evolução
dos participantes e seus
negócios. Elas estão programadas para ocorrer na
sede do hub de inovação,
em Piracicaba (SP).
O Intensive Connec-

tion é equity free, ou seja,
não prevê investimento
ﬁnanceiro inicial das startups e não requer que o empreendedor inscrito venda
ações de seu negócio por
um valor pré-determinado.
Nada impede, contudo, que
durante ou ao ﬁnal do programa seja negociado um
investimento diretamente
entre as partes interessadas.
Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma insti-

tuição financeira cooperativa comprometida com
o crescimento dos seus
associados e com o desenvolvimento das regiões
onde atua. O modelo de
gestão do Sicredi valoriza
a participação dos mais de
4,5 milhões de associados,
os quais exercem papel de
donos do negócio. Com
presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no
Distrito Federal, com mais
de 1.900 agências, e ofere-

ce mais de 300 produtos e
serviços financeiros (www.
sicredi.com.br).
*Acre, Alagoas, Bahia,
Ceará, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais, Pará,
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Rio
Grande do Sul, Rondônia,
Santa Catarina, São Paulo,
Sergipe e Tocantins.

Coxão Mole Bife ou Peça

45dias

Filé Mignon
Peça

para
pagar

22,90
Kg

Linguiça Toscana
Seara

35,50
Kg

10,50
Kg.

Costelinha Suína

9,90
Kg.

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 16, 17, 18, 29, 20 e 21/05/2020 OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES

35

Presunto
Seara

Sobrepaleta
Aurora
Recheado

17,20
Kg.

10,90
Kg.

O melhor para sua família"

Milho Verde Quero
Lata 170g

1,85
Und.

1,69
Und.

13,50
Und.
Adoçante Zero-Cal
Pó 40g
Sucralose

5,50
Und.

2,79
Und.
ENTREGAMOS EM DOMICÍLIO
Veriﬁque condições na loja

Ketchup Heinz
397g trad.

Biscoito Club
Social 144g
Original

2,75
Und.

2,99
Und.

Maionese
Quero
495g

Farinha de
Trigo Rosa
Branca 1kg

2,10
Und.

2,65
Und.
Óleo Soja
Leve

Dolce Gusto
Todos

17,90
Und.

3,65
Und.

P. H. Neve Neutro
Supreme
L 16 P 15

Omo Força da
Natureza
3L

18,90
Und.

38,50
Und.
Vanish 400g
Sachê Pó

Iogurte Vigor Polpa
540g

4,29
Und.

3,75
Und.

2,99
Und.

Limpeza Multiuso
Veja Campestre
e Original

3,29
Und.

Requeijão Poços
de Calda

Suco em Pó
Promix
300g

3,99
Und.
Sucrilho Original
e Chocolate
150g

Cerveja Stella
Long Neck
275ml

25,90
Und.

7,69
Und.

4,99
Und.

Vassoura Sintetica
Multiuso
sem cabo

Vinho Carta
Vieja 1L

Leite UHT
Integral
Ninho 1L

Arroz
Saboroso
5kg

Cerveja
Budweiser
lata 269ml

1,99
Und.

4,99
Und.

1,85
Und.
Molho de Tomate
Heinz 340g
Sachê Trad.

2,65
Und.
Ref. Guaraná
Antarctica
2L

Cerveja Skol
Puro Malte
269ml

anos

Sanduíche Texas
Burguer
145g

Limpeza Multiuso
Ypê Trad.
500ml

10,98
Und.

Loja 1: Rua Capitão Alberto A. Weissohn, 131 - Centro - Guararema-SP Tel: 011 4693-3434
Loja 2: Rua Maria José Ramos Leite , 89 - Bairro Nogueira - Guararema-SP Tel: 011 4693-1925
Loja 3: Av. Adhemar de Barros, 441 - Itapema - Guararema-SP Tel: 011 4693-2033

2,65
Und.

Água Sanitária
Ypê 5L

9,65
Und.

*Promoção válida para os dias 16, 17, 18, 19, 20 e 21/05/2020 ou até durarem os estoques.

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 16 e 17/05/2020
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Artistas em destaque no Gazeta de 17/05 A 23/05/2020
Em “Tatiana Weston-Webb”, Tati volta a Jeffrey’s Bay
para um dia perfeito de surfe na véspera de uma competição.
Aproveitando a viagem à África do Sul, Tati e os amigos se
aventuram na tirolesa de Bloukrans Bridge.

De forma remota

Pedaço da história
(TV CULTURA, QUA, DIA 20, ÀS 22H45)

(GLOBO, SEG, DIA 18, ÀS 2H)

Quinzinho:

Editor

de

Imagens

Relembrando a trajetória
Oswald de Andrade é o destaque do novo episódio da série “Modernistas”. Narrado por sua filha mais nova, Marilia de
Andrade, dançarina e professora da Unicamp, o episódio fala
da convivência com o mais ousado e controverso modernista.
E aborda o esquecimento que Oswald foi submetido até ser
resgatado pelo Teatro Oficina. Poético, inovador, ousado, o
documentário mescla os poemas do artista com imagens de
seus livros e biografia pessoal.

(GLOBO, DOM, DIA 17, ÀS 12H45)

Evolução do atleta

(CANAL OFF, QUI, 21, ÀS 21H)

Taís Araújo e Leonardo travam uma divertida batalha no
palco do “Tamanho Família”. Na produção comandada por Márcio Garcia, Leonardo recebe os filhos Pedro Leonardo, Matheus,
Zé Felipe e João Guilherme. Do outro lado, a atriz leva para o
programa a mãe, Dona Mercedes, a irmã Cláudia, a prima Kelly
e o primo Marcos. Ao longo da disputa, ela conta que a família
se organizava para mandar cartas para a tevê para ajudá-la a
se tornar uma campeã de cartas no início da carreira.

Fim de temporada

(COMEDY CENTRAL, SEG, DIA 18, ÀS 22H)

Apesar da pandemia do novo coronavírus, o “Conversa com
Bial” volta à programação da Globo. Adaptando-se a uma nova
rotina neste período de isolamento social, Pedro Bial grava,
de casa, o diálogo com convidados de diversas áreas de atuação. Em novo formato, por videoconferência, o apresentador
comanda o papo com um ou mais entrevistados, de acordo
com o assunto, em programas de 30 minutos. Os convidados
compartilham seus pensamentos, dividem histórias de suas
carreiras e ainda comentam sobre as novas dinâmicas e comportamentos, após o início da pandemia no Brasil. O programa
conta com a direção artística de Mônica Almeida.

Briga ambiental
(GLOBO, TER, DIA 19, ÀS 22H30)

A série “Manual do Skate com Christian Hosoi” faz uma
crônica da evolução do skate através do olhar da lenda Christian Hosoi e seus amigos ícones mundiais. Desde a evolução
dos equipamentos até os diversos terrenos em que o esporte
é praticado. O programa conta com a participação de grandes
nomes da modalidade, como Rodney Mullen, Duane Peters,
Steve Alba, Tony Hawk, Pedro Barros e Tom Shaar, entre
outros. O episódio de estreia narra a trajetória de Christian
Hosoi, personagem principal e condutor da série. Visto como
um dos skatistas mais importantes da história do skate, Hosoi
é aclamado por lendas do esporte.

Paixões e brigas
(MTV, QUI, DIA 21, ÀS 22H)

O Comedy Central encerra a temporada de “A Culpa é da
Carlota”. No programa, a produção expõe a versão mini das
comediantes e a brincadeira é adivinhar quem é quem. No
quadro “Sou Ryca! Sqn”, elas comentam os dois lados de diversas situações como reformas, Natal e idas ao supermercado.
A produção reúne comediantes de diversas partes do Brasil:
Cris Wersom (SP), Arianna Nutt (AL), Bruna Louise (PR), Carol
Zoccoli (MT) e Dadá Coelho (PI).

Nas ondas
(CANAL OFF, SEG, DIA 18, ÀS 22H)

O quarteto de “Aruanas” segue firme e forte na defesa de
seus ideais. No novo episódio da série, Natalie faz uma matéria
sobre a devastação da floresta Amazônica e ativistas usam
imagens para denunciar na cidade. Além disso, Clara é presa
durante uma manifestação.

A nova temporada do “reality show” “De Férias com o Ex
Brasil” terá Jericoacoara, no Ceará, como cenário. Em 12 episódios, o programa reúne 10 jovens solteiros em busca de férias
e diversão em uma mansão. A produção trará duas novidades,
além do famoso “Tablet do Terror”, que prometem também
esquentar o clima e colocar os participantes pra jogo: “Cabine
dos Segredos” e “Sala da Verdade”. Os espaços exclusivos vão
funcionar para que os participantes possam passar suas tretas
a limpo, além de participarem de diversas votações.

Produção Carta Z Notícias
e-mail do editor: quingma@hotmail.com
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Poupe pensando
em cuidar do
seu futuro.

Poupe pelo
aplicativo
sem sair da
sua casa.

Ac
cada
ada
ad
a
100,0
R$ 100,00
ganhe u
um
núm
número
so
da sorte.

Acesse,
saiba mais
e participe!
Promoção válida de 02/03/2020 a 21/12/2020. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais em www.poupareganharsemparar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU
CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.900504/2019-55. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. Ouvidoria Icatu - 0800 286 0047.
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