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Vereador Toninho confirma sua précandidatura a Prefeito de Guararema
O calderão político em
Guararema, começa a aquecer. Até o momento estão
confirmados 6 pré-candidatos
a Prefeito de Guararema.
Este ano teremos uma eleição
curta, onde os concorrentes
terão que respeitar muitas
regras da lei eleitoral, entre
elas a propaganda eleitoral
antecipada, e divulgação de
pesquisas sem registrar no
Cartório Eleitoral, entre outras,
lembrando os candidatos que
as Eleições deste ano não terão coligações; os candidatos
a vereadores terão que correr
atrás do voto e mostrar que é
bom de urna, porque se ficar
na dependência que tal candidato campeão de voto para
puxar votos para a legenda
e puxar para vereador, isto
acabou, porém valendo para
os cargos majoritários.
Confira os pré-candida-

tos a prefeitos confirmados
para concorrer as eleições
2020, que acontecerá em
15/11/2020, lembrando que
o prazo para o registro de
candidatos vai até 26/09/
2020. São eles: José Luiz
Eroles Freire (PL), João Augusto da Silva (Figueiredo)
PTB, Jessiane Iara da Silva
(Republicanos), Natália Americano (PSL),Horácio Vieira
Filho(PDT), e Antonio Carlos Borges (Toninho) (PSD).
Toninho decidiu sair como
pré-candidato a Prefeito, porque ele já fez muito como
vereador e como eventual
prefeito poderá fazer muito
mais. Somente o partido PT
ainda não confirmou se lançará pré-candidato a Prefeito,
pois a Diretoria do PT está
aguardando as tratativas e
deverá confirmar antes das
convenções.
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EDITORIAL & OPINIÃO S a ú d e e F i t n e s s > > >
NOVOS HÁBITOS

José Marcos Educador Físico

A Nesses últimos meses
por força das circunstancias, fomos obrigados a
abandonar alguns hábitos
saudáveis diários comuns,
e consequentemente, adotamos alguns outros, bem
ruins e prejudiciais que foram se incorporando pouco
a pouco no nosso dia a dia
e não acrescentaram nada
de bom. Ficamos expostos
a bombardeios diários por
emissoras de televisão e outros meios de comunicação,
de informações pesadas e

cansativas que levaram a
uma queda acentuada na
saúde emocional e física.
Toda essa engrenagem
induziu a uma preocupação
com a saúde e com a vida,
mas paradoxalmente também trouxe prejuízos imensuráveis à saúde e à vida,
tendo em vista o abandono
da atividade física de forma
abrupta e o enclausuramento residencial, que levou
ao isolamento da família e
amigos. Por vezes chamei
atenção para a necessidade

de se respeitar o distanciamento social, respeitar o
uso de máscara, higienizar
as mãos, enfim, tudo o que
já sabemos e observamos
diariamente em tudo quanto
é mídia. Mas me irrita muito
a hipocrisia que a mesma
mídia que continua noticiando as tragédias diárias
do vírus de forma pesada, enaltece por exemplo
o campeonato brasileiro
de futebol e não critica a
aglomeração provocada
por torcidas organizadas
em protesto contra a má
campanha do clube A ou B,
como ocorreu nessa ultima
semana. Tampouco fazem
alusão a uma campanha
séria sobre a importância

do uso de máscaras ou a
higienização das mãos.
Mas as tragédias continuam em manchete sem se
preocuparem com todos
os que estão sofrendo com
a deterioração da saúde
em decorrência do pânico
gerado pelas notícias carregadas de negativismo, para
falar o mínimo. Por isso,
indo direto na ferida, sou
totalmente a favor de novos
antigos hábitos. Adaptados
à realidade atual, resgatar
hábitos saudáveis só trará
benefícios à saúde física
e emocional. Esperar tudo
voltar ao que era há 5 meses para retomar uma rotina
diária positiva acredito não
ser a melhor opção, mesmo

porque não temos certeza
de quando isso vai ocorrer.
Atividade física, rotina social, tarefas diárias, convívio
familiar... tudo isso é benéfico para todas as pessoas
e precisa ser reativado já,
urgentemente. Chega de
enclausuramento, chega de
pânico. Medo sim, preserva
a vida. Pânico não. Paralisa
e leva à morte. Precisamos
viver. Seguir em frente. Novos hábitos para resgatar
antigos hábitos. Ou seja,
máscaras, distanciamento,
higienização e vamos sim
caminhar, correr, visitar o
irmão, os pais, a família,
ir à missa, ir à academia...
viver a vida. Ficar inerte não
é uma opção.
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Eleições 2020: um terço dos partidos já estão
aptos a receber recursos do Fundo Eleitoral
Recursos destinados a essas 11 legendas totalizam R$ 797,6 milhões, valor correspondente a 39,20% do montante total do FEFC, que é de R$ 2,03 bilhões
Até o momento, apenas
um terço dos 33 partidos
políticos registrados no
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) estão aptos a receber recursos do Fundo
Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC),
também conhecido como
Fundo Eleitoral, para as
Eleições 2020. O valor destinado a essas 11 legendas
totaliza R$ 797,6 milhões, o
que corresponde a 39,20%
do montante total de R$
2,03 bilhões disponibilizados ao TSE pelo Tesouro
Nacional em 1º de junho.
Os recursos do FEFC
são liberados às legendas,
de acordo com a Resolução TSE nº 23.605/2019,
somente após a definição
dos critérios para a sua
distribuição, que devem
ser aprovados pela maioria absoluta dos membros
dos diretórios nacionais de
cada agremiação e, pos-

teriormente, informados e
certificados pelo Tribunal.
As agremiações que já
cumpriram todas as exigências e os respectivos
valores a receber são os
seguintes: Partido Social
Liberal (PSL) – R$ 199,4
milhões; Partido Social
Democrático (PSD) – R$
138,8 milhões; Partido da
Social Democracia Brasileira (PSDB) – R$ 130,4
milhões; Partido Liberal
(PL) – R$ 117,6 milhões;
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) – R$ 46,6 milhões; Solidariedade – R$
46 milhões; Patriota – R$
35,1 milhões; Partido Social Cristão (PSC) – R$
33,2 milhões; Rede – R$
28,4 milhões; Partido Verde
(PV) – R$ 20,4 milhões; e
Partido da Mulher Brasileira
(PMB) – R$ 1,2 milhão.
Os partidos Progressistas (PP), com R$ 140,6
milhões, Republicanos,

com R$ 100,6 milhões, Democratas (DEM), com R$
120,8 milhões, e Democracia Cristã (DC), com R$ 4
milhões, já encaminharam
as petições com os critérios
à Corte eleitoral. Contudo,
os documentos ainda estão
em fase de diligência.
Critérios
Os critérios de distribuição do FEFC devem prever
a obrigação de aplicação
mínima de 30% do total
recebido do Fundo para
o custeio da campanha
eleitoral das candidatas do
partido ou da coligação.
Além disso, eles devem ser
fixados, em valores absolutos ou percentuais, de modo
a permitir o controle da Justiça Eleitoral quanto à sua
distribuição. A lei determina
ainda que as definições sejam amplamente divulgadas
pelos partidos.
Após o envio dos documentos, cabe à Presidên-

cia da Corte certificar que
as petições dos partidos
contêm todos os requisitos
exigidos para a liberação
do FEFC, determinar a
transferência dos recursos do Fundo às contas
bancárias informadas pelas legendas e publicar
os critérios fixados pelos
partidos.
Renúncias
O partido Novo, que
teria direito a R$ 36,5 milhões, e o partido Renovador Trabalhista Brasileiro
(PRTB), que receberia R$
1,2 milhão, abriram mão
das verbas do Fundo para
as Eleições Municipais de
2020 por decisão interna
das legendas.
Com isso, receberão os
recursos do Fundo Eleitoral
31 dos 33 partidos habilitados. De acordo com a
Lei das Eleições (Lei nº
9.504/1997), as verbas
do FEFC que não forem

utilizadas nas campanhas
eleitorais deverão ser devolvidas ao Tesouro Nacional, integralmente, no
momento da apresentação
da respectiva prestação de
contas.
Distribuição
A Lei das Eleições prevê
que os recursos do FEFC
devem ser distribuídos, em
parcela única, aos diretórios nacionais dos partidos,
observados os seguintes
critérios: 2% divididos igualitariamente entre todas as
agremiações com estatutos
registrados no TSE; 35%
divididos entre aquelas que
tenham pelo menos um
representante na Câmara
dos Deputados, na proporção do percentual de votos
por elas obtidos na última
eleição geral para a Câmara; 48% divididos entre
as siglas, na proporção do
número de representantes
na Câmara, consideradas

as legendas dos titulares;
e 15% divididos entre os
partidos, na proporção do
número de representantes
no Senado Federal, consideradas as legendas dos
titulares.
Em recente julgamento,
o TSE revisou os critérios
para a divisão do Fundo
nas Eleições 2020. Para
o cálculo de distribuição,
a Corte Eleitoral decidiu
considerar o número de
representantes eleitos para
a Câmara e para o Senado
na última eleição geral,
bem como o número de senadores filiados ao partido
que, na data do pleito, estavam no primeiro quadriênio
de seus mandatos.
Confira as 11 petições
dos partidos que já estão
aptos a receber os recursos do FEFC: PSL, PSD,
PSDB, PL, PTB, Solidariedade, Patriota, PSC, Rede,
PV e PMB
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Resumos dos capítulos das novelas de 24/08 a 29/08/2020
Malhação

Globo – 17h35
Segunda – Marta se penaliza com o sofrimento de
Clara. Guto comemora a
decisão de Benê de se apresentar com ele na Balada
Cultural. Dóris aconselha
Ellen a se preparar para a
prova que marcará sua entrada no colégio Grupo. Marta
conversa com Malu sobre
Clara. Malu retém o celular
de Clara.
Terça – Dóris e Bóris
explicam a Ellen que ela
precisará de uma nota mínima para ser aprovada para
a bolsa de estudos. Benê
decide ajudar Ellen a estudar.
Lica confronta Edgar. Dóris
exige que Tato entregue um
comunicado a Aldo, e o rapaz
teme que a diretora descubra
que ele falsificou a assinatura
do pai. Keyla permite que K1
a ajude na Balada Cultural.
Jota e Fio ajudam Ellen a

estudar. Malu prepara as
questões da prova de Ellen.
Anderson, Tina, Keyla, Lica e
Benê apoiam Ellen, que teme
não se sair bem na prova.
Começa o teste de Ellen para
ganhar a bolsa de estudos.
Quarta – Ellen sofre com
a dificuldade da prova. Começa a Balada Cultural.
Gilvan entrega a Dóris o
comunicado de Aldo, que encontrou jogado no lixo. Felipe
e Bóris elogiam a exposição
de fotos montada por Lica e
Ellen. Keyla prepara Clara e
K1 para o desfile de moda.
Roney tem uma ideia para
ajudar Guto e Benê. Keyla
aconselha Tato a contar a
verdade para Dóris. Anderson pede uma nova chance
a Tina.
Quinta – Lica conta para
Clara sobre seus sentimentos por Bóris. Ellen conversa
com Tina e Anderson sobre
a prova. Tato agradece o

apoio de Keyla, e K2 se incomoda. Anderson se irrita
com a aproximação entre
Max e Tina. MB anuncia a
Lica que ele e Felipe compuseram uma música em
sua homenagem. K1 sente
ciúmes da música de MB
para Lica. A Balada Cultural
é um sucesso. Benê tem
uma crise de ansiedade, mas
enfrenta seus medos para se
apresentar ao lado de Guto.
Sexta – Guto e Benê são
muito aplaudidos na Balada
Cultural. Samantha, MB e
Felipe afirmam que Guto
passará a cantar na banda.
Anderson enfrenta Max, que
se insinua para Tina. K1
pede que MB componha uma
música em sua homenagem.

Totalmente Demais

Globo – 19h15
Segunda – Germano ampara Sofia, que finge passar
mal, e a leva para a mansão
da família. Sofia inventa para

a família que está começando a se lembrar do acidente,
e pergunta por Rafael. Euzébia comenta com Silas
que desconfia de que Sofia
esteja mentindo. Rafael se
surpreende quando Sofia o
abraça. A filha de Lili chama
o fotógrafo de noivo.
Terça – Rafael não acredita na amnésia de Sofia e
acaba irritando Germano. Lili
pede a Germano que durma
em seu quarto, para Sofia
não desconfiar de que eles
não estão mais juntos. Rafael
tenta convencer Lili de que
há alguma coisa estranha
na história contada por Sofia.
Lili termina o relacionamento
com Rafael, afirmando que
não pode ficar com o rapaz
depois do reaparecimento
de Sofia. Arthur avisa a Eliza
que ela fará um editorial de
moda no Uruguai. Sofia flagra Lili beijando Rafael.
Quarta – Sofia acusa

Horóscopo para os dias 22 e 23/08
22/08/2020
ÁRIES -O DIA 22/08/2020
ÁRIES - Prenúncios de
melhoria geral. Boa saúde.
Felicidade amorosa, alegrias
proporcionadas por crianças
e lucros através de negócios
imobiliários. Tudo que fizer refletirá sobre sua família. Imagine
coisas boas, otimistas e que lhe
tragam benefícios.
TOURO - Excelentes influências para desenvolver
suas atividades de modo geral.
Aproveite, pois está é a melhor
fase para progredir profissional,
social e materialmente. Êxito
romântico e sentimental. Bom
para jogar na loteria.
GÊMEOS - Suas boas qualidades e habilidades influenciarão de maneira benéfica,
pessoas importantes para você.
O trabalho, as empresas e o
amor estão em bom aspecto.
Ouça e aprecie as sugestões
que receber. Lucrará muito
com isto.
CÂNCER - Evite nesta fase,
qualquer ação que possa afetar
seu equilíbrio nervoso. Por outro
lado, sua saúde melhorará
totalmente, suas chances de
sucesso geral também, pela
ciência e educação, serão
evidentes.
LEÃO - Excelente momento para tratar com agricultores, agropecuários, feirantes e
agrônomos. Terá sucesso nos
negócios imobiliários e muito
poderá progredir, profissionalmente, nesta fase.
VIRGEM - Talvez você
tenha de fazer algumas mudanças inesperadas na sua vida,
mas não se preocupe, pois os
resultados serão excelentes. No
final do período você estará sob
melhor fluxo astral para os assuntos do coração e financeiro.
Sucesso social.
LIBRA - Pensar no êxito de
tudo. Aguarde uma surpresa
neste período. Tudo indica que
você se sentirá disposto a tirar
alguns dias de folga e curtir
ao lado da pessoa amada um
merecido descanso.
ESCORPIÃO - Será bastante difícil conseguir a colaboração de alguém, nesta fase,
para solucionar problemas
pendentes. Conte consigo e

seja mais otimista e perseverante, que tudo sairá a contento.
Cuide da saúde e da reputação.
SAGITÁRIO - Maior entendimento com as pessoas
do seu convívio. Possibilidade
de programar uma linha de
ações e de interesses mútuos,
mesmo que a antiga simpatia
não esteja plenamente restabelecida. Novas ideias e estudos
elevados poderão entusiasmá-lo bastante.
CAPRICÓRNIO - Período
de máximo desenvolvimento
dos relacionamentos íntimos.
A reflexão a respeito da sua
maneira de agir tenderá a trazer
maior harmonia, se bem que
uma maneira diferente daquela imaginada por você. Mais
disposição para enfrentar os
problemas financeiros.
AQUÁRIO - Ainda um período de disposição favorável
e conciliatório nos assuntos
amorosos, nas associações e
no relacionamento humano.
Algumas pequenas surpresas
no ambiente de trabalho e na
saúde poderão quebrar seu
ritmo
PEIXES - A lua e a posição
de mercúrio favorecerão a vida
amorosa, as atividades criativas
e as artes. Sentimentos fortes e
sintonia afetiva com a pessoa
amada permitirão um perfeito
entendimento, com a possibilidade de surgirem novos planos
para o futuro.
DIA 23/08/2020
ÁRIES - Indícios favoráveis
nos seus assuntos pessoais
e profissionais. Obtenção de
segredos importantes. Continue
tendo confiança em si mesmo.
A partir desta fase, você estará
se encaminhando para um
período excelente.
TOURO - Negativo fluxo
astral para as mudanças de
emprego, atividades ou residência. Tendência à depressão
psíquica o que viria a lhe prejudicar mais ainda. Controle-se
em todos os sentidos e cuide
de sua saúde.
GÊMEOS - Conte consigo
mesmo em todas as empresas,
por mais árduas que possam
parecer. Os outros irão notar
sua tenacidade e persistência
podendo lhe tributar o dobro
de crédito. No amor, aja com

sinceridade.
CÂNCER - Cuidado neste
período para não perder a
confiança das pessoas que
são extremamente importantes
para você. Lucros através do
conjugue ou associações estão
previstos e o trabalho renderá o
necessário para deixá-lo feliz.
LEÃO - Momento em que
sua mente estará bastante
alerta para obter novas e valiosas informações em relação
aos amigos e parentes. Ótimos
passeios. Tudo indica que, nos
últimos dias do período, você
voltará finalmente os braços do
seu amor.
VIRGEM - Êxito e ótimos
lucros, no comércio e na indústria de líquidos, de modo geral,
e de produtos químicos para a
lavoura e a veterinária. Todavia,
terá algumas dificuldades, mas,
se agir com otimismo e inteligência, você pode se sair bem.
LIBRA - Aproxime-se daqueles que poderão deixar
este período alegre e feliz. Seja
prudente com assuntos de
dinheiro, e no amor. A influência
astral para aventuras e especulações deve ser razoável. Não
gaste seu dinheiro inutilmente.
ESCORPIÃO - Muita habilidade literária mente clara e
penetrante e muita tendência
aos assuntos elevados, está
prevista para você nesta fase,

devido à benéfica influência de
Júpiter. Sucesso profissional e
financeiro.
SAGITÁRIO - Não será
conveniente aventurar-se em
novos negócios. Cuidado com o
excesso de gastos. Mantenha-se em suas atividades rotineiras e muito benefício receberá
em breve. Evite discussões e
preocupações desnecessárias.
CAPRICÓRNIO - Pessoas
conhecidas poderão livrá-lo de
embaraços financeiros neste
período, principalmente se
forem do sexo oposto. Evite
exagerar nas palavras. Dê mais
atenção à sua família. Fase propícia para progredir através do
trabalho e enriquecer de uma
hora para outra.
AQUÁRIO - Este é um
período ideal para você. Vai
progredir no campo profissional
e financeiro. O amor também
está em excelente aspecto astral. Toda e qualquer chance de
melhorar em sua carreira, seja
artística, pública, administrativa,
cultural ou técnica deverá ser
aproveitada.
PEIXES - Indícios favoráveis nos seus assuntos pessoais e profissionais. Obtenção de
segredos importantes. Continue
tendo confiança em si mesmo.
A partir de agora você estará
se encaminhando para um
período excelente.

Lili e Rafael de traição. Arthur comenta com Eliza que
desconfia de que haja um
romance entre Hugo e Gilda.
Carolina não gosta de saber
que Arthur acompanhará
Eliza ao Uruguai. Sofia sai de
casa, deixando Lili e Germano aflitos. Sofia aparece na
boate e tenta beijar Rafael.
Jonatas avista Jacaré e segue o bandido. Sofia inventa
para os pais que Rafael a
destratou.
Quinta – Lili pede a Rafael que se afaste de sua família. Sofia manda a foto do
cofre da casa dos pais para
Jacaré. Jeniffer incentiva
Janaína a se envolver com
Wesley. Sofia diz a Germano
que deseja conhecer Eliza.
Rafael alerta Lili de que Sofia
está enganando a família.
Pietro pede a Carolina para
acompanhá-la à clínica de
fertilização. Jacira ofende
Wesley e proíbe a filha de
namorá-lo. Natasha avisa a
Arthur que levará Jojô para
morar em Miami com ela e
o marido. Sofia provoca um
acidente com Eliza.
Sexta – Cassandra e
Fabinho socorrem Eliza.
Sofia finge passar mal e Cassandra desconfia. Germano
revela a Rafael que voltou
para casa. Jojô pede a Arthur que não deixe Natasha
levá-la para Miami. Eliza e
Arthur decidem convidar Jojô
para o ensaio fotográfico no
Uruguai. Florisval se impressiona com a mudança de
Maristela. Rosângela avisa
a Montanha que pensa em
dar uma segunda chance
para Florisval. Jonatas tenta
salvar Eliza de ser atropelada
por uma motocicleta.
Sábado – Jonatas salva
Eliza do atropelamento e
afirma ao policial Wilson que
desconfia de que Jacaré dirigia a motocicleta. Leila termina seu relacionamento com
Jonatas. Arthur demonstra
sentir ciúmes de Eliza com
Jonatas. Sofia planeja com
Jacaré o assalto ao cofre da
casa de sua família.
Resumo: Fina Estampa
Globo – 21h15
Segunda – Márcia conta para Esther que Guaracy esteve à sua procura.
Pereirinha não acredita no
amor que Enzo diz sentir
por Danielle. Marilda avisa
a Griselda sobre o plano de
Tereza Cristina para atrapalhar o casamento de Amália.
Patrícia se surpreende com o
caráter duvidoso de Alexandre, e Antenor tem uma ideia
para desmascará-lo. Vilma
avisa a Daniel que o vídeo
de Solange já está na internet. Baltazar é hospitalizado
ao ver o vídeo de Solange.
Quinzé salva Teodora do ataque de Ferdinand. Guaracy e
Esther conversam, quando
Paulo chega.
Terça – Crô explica a Celeste o que aconteceu com
Baltazar. Quinzé pergunta se
Teodora ainda o ama. Tereza
Cristina leva Pereirinha para
jantar no Brasileiríssimo. O
delegado Paredes afirma
a Joana que conseguirá
derrubar o álibi de Tereza
Cristina. Paulo pensa em
Esther. Esther se entristece

com Guaracy. Celina cobra uma atitude de Beatriz.
Wallace leva Dagmar para
casa. Daniel e Solange têm
sua primeira noite de amor.
Guaracy procura Griselda.
Quarta – Tereza Cristina
confidencia a Pereirinha que
guarda dinheiro em casa
para o caso de precisar fugir.
Ferdinand pensa em como
provar os crimes de Tereza
Cristina. Quinzé flagra Griselda e Guaracy se beijando.
Paulo lembra de quando
cuidou de Vitória. Celeste
descobre que Solange não
dormiu em casa e avisa a
Baltazar. Daniel pede Solange em casamento. Danielle
recebe uma intimação para
apresentar sua defesa no
Conselho Regional de Medicina. Teodora passal mal ao
acordar. Quinzé descobre o
segredo de Fabrícia. Guaracy procura Esther.
Quinta – Quinzé revela
o segredo de Fabrícia para
Griselda e Gigante. Solange
é convidada para participar
de programas de TV. Guaracy conta para Esther que
passou a noite com Griselda.
Paulo impede o assédio da
imprensa a Esther e Vitória.
Ellen, Vanessa e Patrícia
seguem o plano de Antenor
e forjam um vídeo sobre
Alexandre. Passam-se duas
semanas. Griselda coordena a arrumação de sua
mansão para o casamento
de Amália. Juan Guilherme
descobre que Chiara está
mesmo doente. Ao saber que
permanecerá com a guarda
de Pedro Jorge, Celina avisa
a seu advogado que não
deixará Danielle ver seu
neto. Griselda tranca Tereza
Cristina, Ferdinand e os ratos
na sauna.
Sexta – Ferdinand se
apavora ao constatar que a
porta da sauna está trancada. Crô e Marilda vão para
o casamento de Amália.
Beatriz procura emprego.
Teodora anuncia na igreja
que está grávida de Quinzé.
O advogado de Celina a
repreende por não acatar a
decisão do Juiz. Tereza Cristina destranca o baú onde
estão os ratos, e Ferdinand
se desespera.
Sábado – Pereirinha tenta entrar na festa de casamento de Amália e Rafael.
Griselda dança valsa com
Guaracy. Albertinho e Jackelaine se beijam. Teodora
garante a Mônica que Quinzé
não participará da vida de
seu filho. Wallace convida
Dagmar para jantar no Brasileiríssimo. Zuleika pede
demissão da Fashion Moto.
Patrícia confronta Tereza
Cristina. Paulo repreende
Danielle quando ela tenta
falar com Esther. Griselda
se despede de Amália e
Rafael. Juan avisa a Chiara
que contará para Fábio sobre
sua doença. Luana alerta Íris
e Alice de que Joana está
prestes a se vingar pela
morte de Marcela.
Os resumos dos capítulos das as novelas são de
responsabilidade de cada
emissora – Os capítulos que
vão ao ar estão sujeitos a
eventuais reedições.
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FUNCIONAM

COM RESTRIÇÕES
E REGRAS

* SOLICITAR HORÁRIO NOTURNO OU 8H FRACIONADAS POR E-MAIL: protocolo@guararema.sp.gov.br
** INFORMAÇÕES: www.tremdeguararema.com.br

SEGUEM
ABERTOS >

ACADEMIAS, ESCOLAS DE CURSOS LIVRES (IDIOMAS, MÚSICA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONALIZANTE),
ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS, CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS E ESCRITÓRIOS EM GERAL.

Os Decretos Municipais com todas as regras estão
disponíveis no site: www.guararema.sp.gov.br.
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SILENE

Colunista Social

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br
A coluna de hoje é dedicada aos Tutores de Pets e àqueles que tem em mente e no coração a intenção de adotar um amigo de quatro patas.
Confira alguns tutores que são apaixonados por seus pets e garantem que vale muito a pena tê-los como companhia. Um grande lambeijo a todos os tutores.

O fotogênico Théo sempre aproveita a oportunidade
de fazer um registro com a sua tutora Natália.

O estiloso Wisky com sua tutora Jacke gosta de
posar de perfil.

A sorridente Pandora não consegue disfarçar a
alegria de passear com seu tutor Dênis.

Essa turminha animada (Preta, Soffi, Mel, Nino, e Totó)
disputando o colinho dos seus tutores Rafael e Júlia.

Bingo provavelmente se preparando para tirar uma
sonequinha no colo dos tutores Ronaldo e Adriana.

Mellow adora ser paparicado por seus tutores
Márcio, Margareth e Maria Eugênia.
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OLIVEIRA
Fone: (1 1 ) 4 6 9 3 . 4 7 7 1 - Cel: (11) 97217.0673

Que passeio mais divertido e fofo: Anelise e Zeca,
Bárbara e Mel, Regina e Alfredo.

A doce Nina sempre ganha um mimo dos seus
tutores Alan e Keli.

A gatinha Mimi, cheia de dengo, arrebatou o coração
do seu tutor Aparecido.

Toretto adora dar uns lambeijos na tutora Tatiane.
Gamora nem pensa em sair do colo da tutora Ketly.

Pantufa curte de montão a companhia e o chamego
dos tutores Tatiana e Thiago.

Zequinha, um pouco tímido, faz uma selfie com sua
tutora Ester.

Numa pausa para um merecido descanso, Radu e
seu tutor Nicolas, Apolo e seu tutor Carlos, aproveitam para registrar o momento.
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A tradição cede espaço para o “pegue e leve”
Feijoada Beneficente do Rotary em novo formato
No começo do mês de
julho o Rotary Club de Guararema tomou uma ousada
decisão face às restrições
impostas pela pandemia,
mas também baseada no
espírito de solidariedade
e de sensibilidade da comunidade guararemense
às questões sociais do
município. A Feijoada do
Rotary é reconhecida na
região e fora dela: na sua
última versão, no ano passado, reuniu mais de 650
pessoas no Parque Hotel,
entre as quais muitos dos
leitores. Planejada e agendada para ocorrer neste
sábado, dia 22, no mesmo
formato e na expectativa
de maior público, teve que
ser abortada com todas as
consequências decorrentes. Nestes tempos é impossível fazê-lo. Porém, as
necessidades do Lar continuam e a entidade, pelo
mesmo motivo, também
cancelou seus eventos de
público, causando considerável quebra de recursos.
Para minimizar tais fatos,
a Feijoada será realizada
sim, desta feita no formato
pegue e leve, no próximo
sábado dia 29/8, entre 11
e 14 horas. É uma nova

experiência e o Rotary está
trabalhando para que tudo
dê muito certo. O valor de
R$ 50,00 corresponde ao
kit, devidamente embalado, que pode ir ao micro-ondas, se necessário, e
também ao freezer se o
colaborador quiser deixar
para uma “emergência” e
saborear posteriormente o
tradicional prato da culinária brasileira. A quantidade
que corresponde ao kit
atende a mais de uma pessoa, pois vem cerca de 900
gramas de feijoada e outras
400 gramas de acompanhamento. E tem também
a sobremesa, uma embalagem com 4 tipos de doces
oferecidos pela Casa da
Amizade, uma parceira
de sempre, por R$ 10,00.
A retirada do kit-feijoada
e dos doces será feita no
estacionamento do Colégio
Virtude, justamente para facilitar o acesso de veículos,
lembrando que todos os
cuidados sanitários serão
observados e o uso da
máscara é obrigatório. Assim como no ano passado,
na 9ª versão da Feijoada,
tanto o Rotary quanto o
Lar dos Velhinhos, contam
com a sua participação

e colaboração. Procure
seu convite imediatamente
pois estão limitados a 300
unidades. Para adquiri-los
entre em contato por telefone ou pessoalmente nos
pontos de venda na Lauri
Bella (11-97096-2833) e
no Chaveiro Cleiton (114693-5353). Participe! Seu
único trabalho será o deslocamento ao Virtude para a
retirada da Feijoada e dos
doces, onde será recepcionado por música ao vivo e
o seu convite poderá ser
sorteado para receber um
brinde surpresa. Rotary,
Casa da Amizade e Lar dos
Velhinhos contam com a
sua colaboração.
Contato para este assunto: presidencia@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.

Mudanças e Car retos

Em Guararema mais uma opção de
Carretos e Mudanças ligue e faça
um orçamento. Cel.(11) 95418-6698
ou no Mercadinho Barão.
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Artistas em destaque no Gazeta de 23/08 A 29/08/2020
Golpes no ar
(GLOBO, TER, DIA 25, ÀS 22H45)

Altos e baixos
(GLOBO, QUI, 27, ÀS 22H30)

Quinzinho: Editor de Imagens

Por: Caroline Borges

Famílias numerosas
(GLOBO, DOM, DIA 23, ÀS 12H45)

O oitavo episódio de “Cine Holliúdy” faz uma homenagem aos filmes de Artes Marciais. Apesar de mudar
o horário de exibição dos filmes para não ter de competir
com a novela, Francis, papel de Edmilson Filho, leva
um golpe baixo: a televisão passa a transmitir lutas,
deixando o povo pitombense hipnotizado pelas chibatas.
Inspirado em Bruce Lee e com a necessidade de salvar
o Cine Holliúdy, o cinemista aceita lutar contra o terrível
Quebra-Quengo, de Fábio Goulart, e também de ir à
capital para enfrentar Ted Boy Bigorna na tevê. O episódio
conta com as participações especiais de Bruno Garcia
e Rafael Cortez.

Com açúcar
(BAND, TER, DIA 25, ÀS 22H45)

Mariana Ximenes e Vanessa Giácomo se enfrentam no “Tamanho Família” deste domingo. No palco
da produção comandada por Marcio Garcia, elas vão
relembrar histórias familiares e dividir curiosidades com
o público. Mariana, que está escalada para a novela “Nos
Tempos do Imperador”, levou a mãe Fátima, o irmão Rafael e a prima Thais para compor seu time. Eles lembram
das peças promovidas pela atriz quando criança. Já o
sofá de Vanessa é formado pelo pai e as primas Juliana
e Thamiris. Elas entregam que a atriz aproveitava para
propor uma gincana da limpeza, deixava os outros trabalhando e ficava com o prêmio.

De volta para casa
(GLOBO, DOM, DIA 23, ÀS 18H05)

A série “Hebe” apresenta os grandes amores da vida
da apresentadora. Nos anos de 1960, Hebe conhece
Décio. Os dois se apaixonam e formam uma família.
No entanto, a carreira e a fama de Hebe começam a
incomodar Décio. Em 1986, Hebe, separada de Décio,
estreia seu programa no SBT.

Licença poética
(GLOBO, SEX, DIA 28, ÀS 18H30)

A confeitaria é o grande temor dos participantes do
“Masterchef Brasil”. No novo episódio, oito participantes
terão de fazer três sonhos perfeitos. O “talent show”
contará com um candidato estrangeiro que terá algumas
dificuldades para realizar a tarefa. Eles terão agradar ao
exigente paladar de Érick Jacquin, Paola Carosella e
Henrique Fogaça.

Relacionamento moderno
(GNT, TER, DIA 25, ÀS 23H30)

O “Domingão do Faustão” volta aos estúdios neste
domingo. Após cinco meses de gravações remotas, o
programa retoma as gravações nos estúdios da Globo
na capital paulista. Fausto Silva recebe no palco Zé Neto
& Cristiano. O público também vai assistir a depoimentos
de artistas curiosos ao redor do planeta, acompanhar o
“Se Vira no Mundo” e as videocassetadas. A produção
contará com uma plateia virtual e terá um grupo reduzido
de bailarinas, todas usando máscaras e respeitando as
distâncias de segurança.

Para relembrar a memória de Fernanda Young, o GNT
estreia a série “Shippados”, última obra escrita pela roteirista.
Produzida exclusivamente para o Globoplay, a série conta
a história de Rita e Enzo, interpretados por Tatá Werneck
e Eduardo Sterblitch. Os dois se conhecem em um bar
após seus respectivos encontros serem catastróficos. Aos
poucos, percebem que têm muito em comum e resolvem
dar uma chance a um relacionamento moderno. A produção
também contará com uma maratona aos domingos.

Apesar de ter um contexto histórico como pano de
fundo, a trama de “Novo Mundo” contará com final feliz.
Após diversos dramas e crises no casamento, Dom Pedro
I e Leopoldina viverão felizes e apaixonados. Após conseguir escapar das garras de Thomas, Anna consegue ser
feliz ao lado de Joaquim. Depois de ser preso, Thomas
é transportado em um navio, mas tenta fugir durante a
viagem. Em alto-mar, o vilão é surpreendido pelo bando
do pirata Fred Sem Alma.

Produção:
Carta Z Notícias
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Sábado (22/08) tem Dia “D” contra o Sarampo
Visando aumentar o
número de moradores
protegidos do Sarampo, a Prefeitura de Guararema realiza o Dia D,
neste sábado (22/08),
nas Unidades Básicas
de Saúde (UBSs) do
município.
Para tomar a dose
é preciso ter entre 30 e
49 anos, independente
do número de doses
tomadas anteriormente, e se dirigir à UBS
mais próxima de sua
residência.
A campanha segue
até o dia 31 de agosto
e as pessoas na faixa
etária podem procurar
pela vacina de segun-

da a sexta, das 13h às
16h, além do Dia D.
É importante levar
o documento pessoal,
comprovante de residência e carteira de
vacinação. Devido a
pandemia do coronavírus, evite levar acompanhante para que não
haja aglomeração.
DIA D – 22/08 das 8h
às 14h
UBS Lambari Avenida
Francisca Lerario, 955
– Lambari
Rua Pedro Alvares
Cabral, nº 36 - Jardim
Dulce

DIA D – 22/08 das 8h
às 16h
CESAP Rua São Vicente de Paula, 110 –
Centro
SEGUNDA A SEXTA
ATÉ 31/08, das 13h às
16h
Escola Municipal Padre Cornélio Van Amerongen - Rua Peixoto,
54 – Centro
UBS Lambari Avenida
Francisca Lerario, 955
– Lambari
Escola Municipal Dom
Alberto Johnnes Steeger - Rua Padre José
de Anchieta, 27 - Jardim Dulce

Escritório Síntese Contabilidade
Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, Dep. pessoal, Imposto de Renda,

diversos serviços de Escritório, e conta com uma equipe excelente de profissionais pronta para
assessorar a sua Empresa, faça uma visita e conprove!
Rua Barão de Jaceguai, nº 627- Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200
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Poupe pensando
em cuidar do
seu futuro.

Poupe pelo
aplicativo
sem sair da
sua casa.

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

www.poupareganharsemparar.com.br
Fale com um de nossos gerentes,
saiba mais e participe!

(11) 4693-1085
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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