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Em transição de governo, prefeito eleito Zé
visita obras do Hospital Municipal com UTI
A obra teve início em junho de 2019 e vem sendo executada a todo vapor dentro do cronograma, com previsão de término em 2022 segundo o novo Prefeito Zé.

O prefeito eleito de
Guararema José Luiz
Eroles Freire (Zé), em
momento de transição
de governo, junto com
o prefeito Adriano Leite, está visitando várias
obras em andamento,
entre elas as obras do
Hospital Municipal com
UTI. A obra continua
em ritmo acelerado com
mais de 20 funcionários
trabalhando diariamente, estando na fase de
contra piso, colocando
infraestrutura. Segundo

o Prefeito Adriano Leite,
a obra está sendo custeada com recursos do governo Federal. É fruto de
um trabalho coletivo das
autoridades e agradeceu
os trabalhos que vem
sendo desenvolvidos
pelos deputados federal
Marcio Alvino e estadual
André do Prado.
A obra é reconhecida como a maior obra
pública da história de
Guararema com um investimento de mais de
18 milhões, sendo 10

milhões destinados pelo
deputado federal Marcio
Alvino.
A unidade hospitalar com UTI abrangerá
atendimento médico de
urgência e emergência
de alta, média e baixa complexidade, internações terapêuticas e
programas de medicina
preventiva.
O Hospital contará
com leitos de internação
de pré-parto, maternidade, pediatria, masculinos
e femininos e de iso-
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lamento, leitos de UTI,
salas de cirurgia grande
e média.
Além disso, a unidade
disporá de atendimento
nas especialidades de
gastroenterologia, proc-

tologia, vascular, cardíaca, aediátrica, plástica,
bucomaxilofacial, obstetrícia, anestesia, cabeça
e pescoço e endocrinologia.
A obra teve início em

junho de 2019 e vem
sendo executada a todo
vapor dentro do cronograma, e está previsto
o término e entrega das
obras em 2022, segundo
o novo prefeito Zé.
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U M TA PA N A P R E G U I Ç A

José Marcos - Educador Físico

As publicações de valorização da vida, da saúde, da
melhora da qualidade de vida,
enfim, publicações nas redes
sociais voltadas a elevar a
auto estima de todo mundo
numa época um tanto complicada, estão fervilhando. Mas
mesmo assim, a preguiça ainda impera em grande parte da
população com muita força,
apesar de toda a campanha
no sentido contrário. Parece
que a quarentena é eterna
mentalmente. Muita gente não
está conseguindo sair da rotina viciosa de ficar em casa, e
o sedentarismo tomou conta
de forma muito preocupante.

Além do problema do sobrepeso, há inúmeros outros pontos
preocupantes que já estão se
manifestando fisicamente e
emocionalmente na população. Arrisco-me a falar que
superada essa pandemia, o
sistema de saúde se voltará
a recuperar as pessoas dos
efeitos maléficos do sedentarismo acentuados com esse
isolamento forçado e prolongado, que se impôs em parte
pela pandemia. Não vou entrar
aqui no mérito da doença porque não é o objetivo. Quando
digo em parte é porque como
sabemos, o organismo sob
estado de estresse constante,
sedentário e enclausurado,
produz hormônios estressores
em excesso e os hormônios
da felicidade ficam cada vez
mais escassos, levando a um
ciclo vicioso tenebroso. Posso
falar com experiência própria
pois no auge da quarentena,
entre os meses de abril e
junho, fechado em casa, me
senti muito mal e quando voltei
com muito custo às atividades
físicas, mesmo de forma comedida, não foi simples. Além
do incômodo físico-muscular
por ter ficado tanto tempo
parado e só ouvindo noticias
ruins diariamente, a força de
vontade para dar uma virada
naquela situação foi quase a

mesma necessária para completar meu primeiro Ironman.
Por outro lado, praticar o
sedentarismo traz preguiça. E
junto com a preguiça desculpas de tudo quanto é jeito para
continuar no sedentarismo.
Entendo o medo que algumas
pessoas ainda tem da doença,
como eu mesmo tenho. Estou
aí no grupo de risco. Mas a
vida precisa ser vivida. Preservar-se é importante e necessário mas há o outro lado da
moeda que são os problemas
decorrentes do sedentarismo.
Num momento mais tardio ou
não, o boleto vai chegar. E
quem vai pagar a conta é sua
saúde. Apegar-se a desculpas
para não se mexer não é uma
opção. Já foi comprovado que
as academias, longe de serem
antros de contágio, são necessárias para fortalecer a saúde
de maneira geral e melhorar
a resposta do organismo à
infecção. Mas caso não queira
ir à academia, há inúmeras
opções de atividades físicas
que vão só fazer bem. Ficar
em casa, no sofá é que não
dá. E para aqueles que ainda
buscam desculpas, vou dar
um exemplo: no ultimo domingo encontrei uns amigos
num pedal e no meio da turma
havia um rapaz de seus 30 e
poucos anos com sobrepeso

(117 kg e 1,78m). O cara vem
de Suzano todos os domingos
de carro, traz a bike (bem limitada) para pedalar em Guararema. Nesse domingo em

especial, ele estava com duas
unhas encravadas e pedalou
de crocs, subiu tudo quanto é
morro e terminou feliz da vida
como sempre. Detalhe, desde

que começou a pedalar há um
mês, reduziu 3 kg e melhorou
muito a auto estima. Esse deu
um tapa na preguiça literalmente. Admirável!!
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Finais da Taça Aniversário de Guararema
No último sábado (28
de novembro), a Secretaria
de Cultura, Esportes e Lazer (SEMCEL) realizou as
finais da Taça Aniversário
de Guararema, categorias
Sub 18, Veterano, Feminino e Principal.
Estas foram as primeiras
finais no Ginásio de Esportes “Lázaro Germano”, após
a reforma e reinauguração
em setembro deste ano. Renata Leite, ex-árbitra FIFA,
participou do Mundial da
Tailândia 2012 e é a única
mulher a apitar um mundial
masculino de futsal. Renata
atuou nas finais e ressaltou
a estrutura de Guararema.
“Um excelente Ginásio com
ventilação, quadra muito
bem cuidada, cadeiras adequadas, vestiários encantadores. O complexo é de,
simplesmente, alto padrão.”
Completamente reestruturado, ampliado e modernizado, a arquibancada
possui 510 lugares, uma
sala multiuso recepciona
até 80 pessoas, lanchonete,
acessibilidade (elevador),

vestiário para jogadores
e árbitros, área administrativa, estacionamento,
bicicletário e uma Sala de
Troféus denominada “João
Batista Barbosa – Pelezão”,
reunindo a história de Guararema no esporte.
Já as câmeras de monitoramento integradas
ao Centro de Segurança
Integrada (CSI) garantem
mais segurança dos atletas e público, auxiliando
na preservação do local.
Sempre, trabalhando para
proporcionar o melhor à
população.

Goleiro Destaque sub 18 - Felipe Rodrigues

Equipe FLAMA (feminino)

Confira os resultados
dos jogos:
Sub 18 - Flama 3 x 1
Ômega
Veterano - Que fim Levou 3 X 0 Pérolas do
Vale
Feminino - Flama 2 x 0
Império
Principal - Independente 7 x 2 Colônia

Equipe FLAMA

Independente

VOCÊ É O NOSSO CONVIDADO ESPECIAL
Conquistar algo não é fácil e exige empenho,
determinação e anos de trabalho!
Eu, Adriano Leme, em parceria com
Eduardo Machado realizamos o sonho
de ter nosso próprio estabelecimento:

EMPÓRIO DA CARNE
Estamos prontos para atender
você que busca qualidade,
variedade e excelentes preços.
Ap
Aproveite
nossas promoções
semanais nas redes
sociais!

VENHA CONHECER!
@EMPORIODACARNEGMA

Rua Rangel Junior, 15
Centro, Guararema - SP
(11)

4720-0777
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Festival D’escambô reúne o melhor da cena cultural em três dias de atividades

Online, gratuita e reflexiva, programação conta com nomes como Jup do Bairro, Renata Rosa, Déa Trancoso, Ailton Krenak, escritor Sacolinha, Congada de Santa Efigênia e muitos outros
Shows, saraus, workshops,
documentários, exposições,
performances teatrais, contação de histórias e muitas
outras intervenções artísticas,
possibilitadas pelo Programa
de Fomento à Arte e Cultura
de Mogi das Cruzes (Profac). Tudo isso pode ser visto
pela internet e de graça, no
D’escambô Festival Multicultural, entre os dias 4 e 6 de
dezembro.
Na programação estão
previstas mais de 40 atrações culturais, distribuídas
em quase 70 horas de interatividade. Para participar, basta
seguir o evento no Youtube e
Facebook (via https://lkt.bio/
descambo), plataformas em
que serão realizados sorteios
de kits culturais e lives extra.
“Todas as atividades priorizam artistas e trabalhadories
independentes de arte e cultura da região do Alto Tietê”,
conta um dos organizadores,
K.iqui Calisto. Também idealizador da agenda, Math’eus
Borges complementa: “além
de provocar sentidos do corpo,
as ações convidam o participante à experiências culturais
ampliadas que estimulam a
economia criativa por meio da
cultura de escambo”.
Sábado, dia 05/12
No segundo dia, o evento
multicultural segue a todo
vapor. Compõem a agenda
workshops criativos, cozinha
tradicional colaborativa, ciclo
de conversas com a poetisa
e artista visual Dayse Serena
e o poeta Math’eus Borges e
muito mais.
A agenda inclui um sarau
hip hop com Acme Sam, Sarah Key e outros convidados;
intervenções de circo; exibição
de documentários; shows musicais como o do rapper e MC
Rodrigo Góes, que aparece
“em apresentação efusiva”
junto do guitarrista Maurício
Noro e do DJ Nandes Castro.
Outro destaque é a presença da Congada de Santa
Efigênia, que fará a abertura
do show de Renata Rosa,
nome importante da música
autoral brasileira, que encanta com cocos e cirandas
tradicionais de Pernambuco
e Alagoas.
Domingo, dia 06/12
A primeira edição do D’escambô termina em grande estilo, com presenças marcantes

da cena artística e intelectual
latino americana. Exemplos
são o escritor e ambientalista
Ailton Krenak, recentemente
condecorado com o Prêmio
Juca Pato, um dos mais importantes do país. Ele poderá
ser visto em conversa afiada
com o Escritor Sacolinha, outro nome de peso da literatura
nacional e marginal.
Há espaço também para
um fórum multilinguagem
dedicado ao debate sobre
diversidade, políticas públicas
para a cultura e a economia
criativa - um dos focos do
evento-, com falas confirmadas da Frente Popular pela
Cultura do Alto Tietê e da
Frente LGTBQIA+ de Suzano.
O público poderá ainda
acompanhar a apresentação
do espetáculo teatral ‘El fin de
los Howehn’, do grupo chileno
La Guanaca Astuta. A obra
funciona como resgate da
cultura originária chilena, por
meio da oralidade enquanto
“fonte de sabedoria e conhecimento”, em momentos “delicados, poéticos e potentes”.
Não acaba por aí. O calendário traz documentários
temáticos, a abertura da micro exposição do artista e
artesão Silas Xavier e mais.
Tem shows do Nível de Cima,
conjunto tradicional na cena
do rap e hip hop com vinte
anos de trajetória, do cantor
e compositor Thiago Costa
e da cantora, compositora
e instrumentista Uma Luiza,
que sobem ao palco virtual do
D’escambô com performances
marcantes e genuínas.
O último dia de festival
é coroado com o concerto
‘Metodologia das Sutilezas’,
de Déa Trancoso, que abre
as portas da própria casa,
“convocando a todes para
um espetáculo de encantaria
e festejo”.
Onde e como assistir
Todas as atividades serão transmitidas pelos perfis
oficiais do D’escambô no
Facebook e Youtube. É possível obter mais informações
sobre o projeto em www.descambofestival.com.br, onde é
possível entender e praticar
o escambo, “ato afetivo de
trocar mercadorias, produtos ou serviços por meio de
permuta”, estimulando assim
a “construção e aplicação
de economia criativa cultural
consistente”.

‘Descambô’, um festival gratuito e reflexivo
Entre os dias 4 e 6 de
dezembro, agenda online
promove diversas manifestações artísticas e estimula a
economia criativa por meio da
cultura de escambo
Um festival multicultural
interativo. Uma plataforma
independente, que une diversas manifestações artísticas
e culturais. Um evento que
promove a cultura de escambo e a economia criativa
enquanto busca experiências
coletivas, mas à distância,
com segurança. E de graça.
Esse é o D’escambô, agenda
que aposta, entre os dias 4 e
6 de dezembro, em conteúdos
virtuais para estabelecer uma
“relação interativa e simbiótica
com o público”. Tem música,
tem debate, tem sarau, tem
filme. Tem muito mais.

Na programação estão
previstas mais de 40 atrações
culturais, distribuídas em quase 70 horas de interatividade,
tudo de graça e sem sair de
casa. Para participar, basta
seguir o D’escambô no Youtube e Facebook (via https://lkt.
bio/descambo), plataformas
em que serão realizados sorteios de kits culturais e lives
extra.
As atividades desta primeira edição incentivada pelo
Programa de Fomento à Arte
e Cultura de Mogi das Cruzes
(Profac) – shows, ciclos de
conversa, saraus, workshops,
documentários, micro exposições, vivências, intervenções,
performances teatrais, contação de histórias, sessões de
cinema, exercícios gastronômicos e fóruns – buscam
“provocar sentidos do corpo”,

sugerindo o convite à “experiências culturais ampliadas”.
Entre as ações principais
estão as apresentações de
Jup do Bairro, ganhadora do
Prêmio Multishow Artista revelação 2020; o de Déa Trancoso, que está em pré-estréia
de novo repertório; e o solo de
Renata Rosa.
Há também nomes locais
e alternativos, como Nível de

Cima, Thiago Costa, Uma
Luiza, Rodrigo Góes, Lissin,
Congada Santa Efigênia, e
muitas participações, como
DJ Nandes Castro e Mauricio
Noro. E ainda ciclos de conversas literárias com nomes
como Ailton Krenak, reconhecido pelo prêmio Juca Pata
em 2020; escritor Sacolinha
e Dayse Serena.
São conteúdos e espetá-

culos pensados por “artistas,
fazedores, casas de apoio
e cultura, espaços de convivência e compartilhamento”.
Em outras palavras, pessoas

que fomentam a diversidade
e a acessibilidade. E está aí
o diferencial do ‘D’escambô’:
provocar o participante a imaginar, refletir e questionar.
Foto: Felipa Damasco,Cai Ramalho

Foto Adriana Moura

Escritor indígena Ailton Krenak participará de
um ciclo de conversas

Vencedora do Prêmio Multishow Artista Revelação 2020, a cantora Jup do Bairro fará show
solo pelo festival

Foto: Tatiana Reis

Cantora Renata Rosa também apresentará
performance solo

Crédito: Lethicia Galo

Fotógrafa Lethicia Galo fará exposição virtual
durante a agenda
Foto André Pereira

Foto: Mariana Botelho

Musicista Déa Trancoso apresentará canções autorais no D’escambô Botelho

Rapper Rodrigo Góes vai fazer live especial com rimas / Crédito: Divulgação André Pereira
Foto Beatriz Ataídio

Foto: K.iqui Calisto

Um dos organizadores do evento, K.iqui Calisto é
ativista e agitador cultural

Organizador: Matheus Borges
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Jovem de Guararema é destaque em competições
Eleito o artilheiro da
categoria sub 18 da Taça
Aniversário de Guararema 2020, Caio Saldivar levantou a taça de
vice-campeão com o
seu time local Ômega,
na disputa final contra
a equipe FLAMA no
último sábado (28 de
novembro), no Ginásio de Esportes “Lázaro
Germano”. Iniciado em
setembro, o campeonato
contou com 44 times,
formados por moradores
do município.
Com apenas 17 anos,
o morador de Guararema tem muita história,
oito troféus e diversas
conquistas no futebol
e futsal da cidade e da
Região do Alto Tietê.
Jogador desde os
9 anos de idade, Caio
iniciou sua carreira no
futebol em 2012, pelo
Vila Santista de Mogi
das Cruzes. Aos 14 anos,
com a mesma equipe, foi
Campeão Metropolitano
da categoria do sub 16,
em 2015, pela Federação Paulista de Futsal
(FPFS).
No ano seguinte, iniciou seu trabalho no Inter

Mogi, erguendo a taça no
Campeonato Metropolitano Federação Paulista de
Futsal (FPFS), disputado
em todo o Estado de São
Paulo.
Após mais esse grande destaque no campeonato e na região, Caio
foi contratado pelo União
Mogi, onde atua no futebol de campo desde
2017, time pelo qual
segue contratado.
“Este ano passamos
por muitas dificuldades
nos esportes em geral,
com a paralisação devido
a pandemia do coronavírus. Deixei de ir ao
clube e passei a treinar
em casa, com personal”,
relatou o jogador sobre a
mudança em 2020.
Para 2021, Caio tem
grandes expectativas.
“Espero encontrar um
clube no qual eu possa me destacar e quem
sabe fechar contrato com
algum time de ponta”,
relatou o jogador. “Tenho
esperança que será um
novo ano melhor e espero continuar levando
o nome de Guararema e
da Região para outros lugares”, finalizou o jovem.

Caio - artilheiro do sub 18

Copa Palmital Sub 17 em 2020

Caio aos 14 anos, no Campeonato Metropolitano da
Federação Paulista de Futsal
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Colunista Social
SILENE OLIVEIRA
Fone: (1 1 ) 4 6 9 3 . 4 7 7 1 - Cel: (11) 97217.0673

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Vivian Brito, formada em Pedagogia, esposa de
Edgar Brito e mãe da Anna Luiza, vem se destacando como Influencer Digital (desde 2018) e conquistando seu espaço. Com sua conta no Instagram
vem trabalhando com marcas conhecidas (Omo,
Cif, Hellmanns, Confort, Bombril, Imecap Hair, Vest
Casa Jacareí, Influencer da Loja Madame Charme,
Vitória Calçados e Acessórios, Vita Care Farmácia,
Miyuki & Miyuki). No seu perfil do Instagram, Vivian
compartilha dicas práticas e fáceis (receitas culinárias, cuidados com a casa, empoderamento feminino, skincare, entre outros). Suas dicas são compartilhadas com seguidores dia a dia, e também através
de alguns programas de rádio e tv. Vivian acredita
que através do seu trabalho e do espaço que vem
conquistando, possa incentivar outras pessoas a se
tornar uma Influencer.

Marcelo e Elvanira (proprietários do Elvanira Ateliê)
recebem o carinho do Papai Noel e da simpática
Fernanda Sacchi.

A conceituada loja Attuale completou 18 anos (30/11)
com muito estilo e bom gosto. Sua prprietária
Adriana Freitas brindou e agradeceu os clientes que
sempre fizeram da loja um grande sucesso.
Parabéns Attuale.

A advogada Dra. Tamara Castrezana, com escritório
instalado em São Paulo, além de linda, é sempre
muito dedicada e focada na profissão.

Renata Aline foi conferir e parabenizar a amiga
Paula Dias pela inauguração da loja Lolita Ateliê
(Rua Dr. Silva Pinto, 97 - sala 6 - Centro).
Arrasou Paulinha !

A empresária Gisele (Star Shop), foi agraciada com
um lindo presente que trouxe ainda mais alegria e
felicidade para sua vida: sua linda netinha Clara.
Que ambas sejam muito abençoadas.
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Conta de luz ficará mais cara neste mês de Dezembro
Custo será de R$ 6,243 para cada 100 quilowatts hora consumidos
Por Andreia Verdélio –
Repórter da Agência Brasil

em reunião extraordinária
ontem (30), a diretoria do
órgão avaliou que a queda
no nível de armazenamento
dos reservatórios das usinas
hidrelétricas e a retomada do
consumo de energia justificavam o aumento.
O sistema de bandeiras
tarifárias foi criado em 2015
como forma de recompor os
gastos extras com a utilização de energia de usinas termelétricas, que é mais cara
do que a de hidrelétricas. A
cor da bandeira é impressa
na conta de luz (vermelha,

A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) reativou o sistema de bandeira
tarifárias e definiu a bandeira
vermelha patamar 2 para o
mês de dezembro, a mais
alta, com custo de R$ 6,243
para cada 100 quilowatts/
hora consumidos.
Em maio deste ano, em
razão da pandemia de covid-19, a Aneel havia decidido manter a bandeira verde
acionada até 31 de dezembro deste ano. Entretanto,

amarela ou verde) e indica o
custo da energia em função
das condições de geração.
Quando chove menos,
por exemplo, os reservatórios das hidrelétricas ficam
mais vazios e é preciso acionar mais termelétricas para
garantir o suprimento de
energia no país. Segundo
a Aneel, a bandeira tarifária
não é um custo extra na
conta de luz, mas uma forma
diferente de apresentar um
valor que já está na conta de
energia, mas que geralmente
passa despercebido.
Edição: Valéria Aguiar

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Direitos
do cliente
insatisfeito
com uma
compra
virtual
Cálculo
aproximado
País ao
qual pertencem
as ilhas
Galápagos
Letra
grega
(?) Figueiredo,
piloto
brasileira
Integrantes

Elogio (fig.)
Posição
do futsal
geralmente usada
quando o
time está
perdendo

Palavra
repetida
três vezes
no bordão
de Luciano
Huck
Adereço
de cabeça
usado por
Carmem
Miranda
Mexida
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Atuações que causam comoção
nos telespectadores
"Tesouro", Cor predominante na
em OTN bandeira do Brasil

"Usuário" do iglu
Estação
Sucesso Primeira de trem
de Maria parte da De cor
Bethânia viagem trigueira
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A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reativou o sistema de bandeira
tarifárias e definiu a bandeira vermelha patamar 2 para o mês de dezembro, a mais
alta, com custo de R$ 6,243 para cada 100 quilowatts/hora consumidos.

Detran: CNH (Habilitação) vencida na pandemia tem novos prazos. O
Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo
(Detran-SP) anunciou a
retomada de prazos para
renovação de Carteira
Nacional de Habilitação
(CNH) vencida em 2020,
serviço interrompido por
causa da pandemia de
covid-19. O novo cronograma também estabelece
datas para expedição das
notificações de autuação
das infrações de trânsito. A
partir de 1º de dezembro,
serviços como transferência veicular, comunicação
de venda e licenciamento
de veículos novos também
serão retomados.
Segundo o Detran-SP,
o restabelecimento dos
serviços teve como base a
revogação da Resolução
nº 782 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que determinava
a interrupção de procedimentos de órgãos do
Sistema Nacional trânsito
diante da pandemia.
No caso da renovação das CNHs vencidas,
o órgão informou que o
documento, assim como
a Permissão Para Dirigir
(PPD) e a Autorização
para Conduzir Ciclomotor
(ACC), terão a renovação
com base do mês de vencimento.
“CNHs vencidas em
janeiro de 2020 poderão
ser renovadas até 31 de
janeiro de 2021. Documentos vencidos em fevereiro de 2020, deverão
ser renovados entre 1º e
28 de fevereiro de 2021 e
assim, sucessivamente,

até 31 de dezembro de
2021 para as habilitações
com validade em dezembro de 2020”, explica.
Os motoristas não vão
precisar buscar o Detran
para antecipar a solicitação neste ano, pois o serviço será realizado em 2021,
seguindo o cronograma.
Quem comprou um veículo entre 19 de fevereiro
e 30 de novembro, terá
até 31 de dezembro de
2020 para efetivar a transferência. Para registro e
licenciamento de veículo
novo adquirido no mesmo
período, o prazo é até 31
de janeiro de 2021.
O licenciamento anual,
por sua vez, vai seguir o
calendário normal, pois é
realizado de forma digital
desde maio. O calendário
de 2021 será divulgado no
próximo mês.
“Os prazos das licenças para funcionamento
das Instituições Técnicas Licenciadas (ITL),
empresas que emitem o
certificado de segurança
veicular (CSV), em caso
de modificações permitidas em veículos, vencidos
de 20 de março a 30 de
novembro de 2020, ficam
prorrogados até 31 de
janeiro de 2021”, diz o

órgão.
Infrações de trânsito
Os prazos para expedição das notificações
de autuação das infrações também passaram
por mudanças. Infrações
cometidas entre 26 de
fevereiro e 30 de novembro vão seguir um cronograma de dez meses
contados a partir da data
da infração.
“Infrações cometidas
em fevereiro e março de
2020, por exemplo, deverão ter as notificações de
autuações enviadas em
janeiro de 2021. Para as
infrações praticadas em
abril de 2020, as notificações serão enviadas ao
responsável em fevereiro
de 2021 e assim por diante, até setembro de 2021.”
Em relação às notificações de autuação e de penalidade já expedidas, “os
prazos para apresentação
de defesa, indicação do
condutor e recurso, posteriores a 20 de março,
foram prorrogados para
31 de janeiro de 2021”.
Infrações cometidas a partir de 1º de dezembro vão
seguir os prazos normais
previstos na legislação de
trânsito.
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Resumos dos capítulos das novelas
De 07/12/ a 12/12/2020

Nena afirma que o dinheiro
não era de Anderson. Anderson desperta do coma pós-operatório. Tina investiga a
última entrega feita por Anderson. Keyla desabafa com
Benê sobre K2 e Tato. Tina
insiste para que Anderson
lembre do dia do acidente, e
Mitsuko se desespera.

Tato. Gabriel pede para passar uma temporada morando com Roney. Ellen alerta
Keyla para a possibilidade
de K2 ter falsificado seus
exames. Clara confronta
Malu sobre seus planos de
corte de gastos no Colégio
Grupo. Ellen descobre que
foi Mitsuko quem pediu a
última entrega de Anderson
antes do acidente. Anderson
recupera a memória.

para sua mãe, e a menina
fica apreensiva. Roney permite que Gabriel passe uma
temporada em sua casa. K2
teme ser alvo de piadas na
escola. Marta e Luís convencem Dóris a avaliar a campanha de seu projeto. Ernesto
torce o pé e Nena cuida do
professor. Juca comenta
com Benê que pensa em
conseguir um trabalho. Tina
confronta Mitsuko. K2 pressiona Tato para ficar com
ela. Malu pergunta a Clara
se Lica e Samantha estão
namorando. Tina decide sair
de casa.

Segunda – Anderson é socorrido por uma ambulância.
K2 manipula Tato e tenta se
reaproximar do rapaz. Moqueca avisa a Ellen e Das
Dores sobre o acidente de
Anderson. Anderson é levado para o hospital em que
Nena trabalha, e a enfermeira se desespera ao ver

o estado do filho. Ellen conta
para Tina sobre o acidente
do irmão. Keyla, Fio, Benê e
Lica vão para o hospital em
que Anderson está. Samantha sofre ao saber do acidente. Edgar, Ernesto e Bóris
conversam, quando Malu
chega. Todos apoiam Ellen
e Das Dores. Tina culpa Mitsuko pelo ocorrido com Anderson.
Terça – Todos rezam por Anderson no hospital. Noboru
conforta Tina. Mitsuko avisa
que Anderson está fora de
perigo, e Nena agradece a
médica. Tato desabafa com
Fio sobre a suposta gravidez
de K2 e insinua que reatará o

relacionamento com a menina. K2 cobra que Tato revele
a Keyla que será pai. Samantha apoia Tina e afirma
que Anderson a ama. Nena,
Das Dores, Ellen e Tina se
unem pela recuperação de
Anderson. Mitsuko anuncia
que Anderson pode perder
o movimento das pernas. K2
mente e conta para Keyla
que está grávida. No hospital, um policial questiona a
origem do dinheiro encontrado com Anderson na hora do
acidente.
Quarta – Tina percebe o nervosismo de Mitsuko com o
questionamento do policial.

Quinta – Tina confronta Mitsuko, que exige que Tina se
afaste para a recuperação
de Anderson. Ellen se preocupa com as finanças de sua
família. K2 afirma a K1 que
será uma ótima mãe. Roney
descobre sobre a suposta
gravidez de K2 e repreende

Globo – 19h15
Segunda – Giovanni implora para falar com Camila,
e Enéas intervém. Carol
despista Apolo e Tancinha,
e revela aos irmãos sobre
a morte do pai, que deverá
ficar em segredo. Os Abdala
descobrem que Teodora
dividiu as ações do Grand
Bazzar entre Aparício e Fedora. Henrique arma para
reencontrar Penélope. Na
ausência de Felipe, Jéssi-

ca confronta Shirlei. Apolo
pressiona Tancinha para
saber o que aconteceu ente
ela e Beto.
Terça – Tancinha confessa que beijou Beto, e Apolo
afirma que não consegue
perdoá-la. Carmela registra
a briga dos dois. Penélope
não resiste à sedução de
Henrique, e os dois ficam
juntos. Jéssica humilha Shirlei. Agilson ameaça Leozinho
para que ele deixe a mansão.
Camila recebe uma caixa
com uma bomba. Exausta
de trabalho e maus tratos,
Shirlei desmaia na frente de
Felipe. Apolo invade a Peripécia atrás de Beto.
Quarta – Beto confessa

sua paixão por Tancinha,
e Apolo afirma que o rival
conseguiu o que queria. A
bomba é detonada na mansão, mas Camila e Lucrécia
conseguem se proteger.
Tancinha implora para que
Apolo a perdoe. Felipe socorre Shirlei e discute com
Jéssica. Os peritos afirmam
que o explosivo recebido
por Camila é de fabricação
caseira. Enéas e Agilson
acusam Giovanni pelo atentado. Aparício decide impedir
o casamento de Rebeca.
Giovanni é detido. Tamara
e Penélope visitam Fabinho
no hospital. Beto sugere que
Adriana envie Apolo para os

Estados Unidos.
Quinta – Beto tenta convencer Adriana dos benefícios
de seu plano para Apolo. Cris
e Felipe afirmam que gostam
de ter Shirlei em sua casa,
e Jéssica fica contrariada.
Francesca apoia Giovanni na
delegacia. Tamara se explica
para Fabinho, que a perdoa.
Apolo se recusa a ouvir Tancinha. Camila incentiva Aparício a contar toda a verdade
para Rebeca. Henrique e
Penélope declaram seu amor.
Camila confronta a mentira de
Bruna. Adriana procura Apolo.
Aparício pede que Rebeca
desista de seu casamento
para ficar com ele.

Sexta – Rebeca não
acredita que Aparício seja o
presidente do Grand Bazzar.
Pedro confronta Aparício.
Bruna consegue manipular
Camila. Felipe flerta com
Shirlei. Pedro é preso por
corrupção, antes de consumar seu casamento com
Rebeca. Adriana propõe que
Apolo vá para os Estados
Unidos, e Nair e Adônis o
incentivam. Aparício tem
um pesadelo com Teodora.
Na ilha, Teodora e Tarzan
se beijam. Camila pede que
Agilson interrompa a investigação contra Giovanni.
Fedora tem seu perfil suspenso na rede social. Adônis

consegue dinheiro com suas
apostas clandestinas. Adriana questiona Apolo sobre sua
proposta.
Sábado – Apolo aceita
viajar para Miami. Adriana o
incentiva a esquecer Tancinha e focar em sua carreira.
Rodrigo defende Francesca
de uma briga. Shirlei tenta
convencer Francesca a dar
aulas de dança para Rodrigo.
Aparício pede que Agilson
se passe por presidente do
Grand Bazzar, para testar
o amor de Rebeca. Fedora
convida pessoa em situação
de rua para ir até sua mansão. Beto e Rodrigo chegam
à boate em que Henrique
está com Penélope.

e se enfurece. Dantas diz a
Bibi que não irá mais convidá-la para trabalhar na empresa. Terça – Ritinha aceita
reatar com Ruy. Zeca e Jeiza
namoram. Ruy exige que
Ritinha não deixe o filho perto
de Zeca. Eugênio volta para
casa e Zu insiste para que
ele converse com a esposa.
Dantas desconfia de que Bibi
foi a culpada pelo incêndio
no restaurante. Bibi vai até a
comunidade. Joyce não aceita conversar com Eugênio.
Ruy decide procurar Irene.
Bibi confronta o comparsa de
Rubinho. Jeiza vê Bibi numa
rua próxima à comunidade.
Ruy chega à casa de Irene
e Eugênio se esconde. Irene
pede para se encontrar com
Ruy em um bar. Bibi faz um
acordo com um traficante.
Jeiza reclama com Cândida
da presença de Amílcar em
sua casa. Ritinha estranha

ao ver Bibi com uma grande
quantidade de dinheiro. Caio
tenta entender a relação de
Eugênio com Irene. Heleninha pergunta se Aurora será
avó novamente. Bibi encontra Jeiza na Estudantina.
Quarta – Jeiza questiona
Bibi sobre sua gravidez. Nonato obriga Biga a ligar para
a casa de Eurico para saber
notícias de Silvana. Aurora
e Bibi estranham por Jeiza
e Heleninha falarem sobre
a suposta gravidez de Bibi.
Eugênio tenta conversar com
Joyce. Irene teme que Otávio
apareça no escritório de
Eugênio. Bibi procura Caio.
Ruy vê Shirley com Eugênio
e arma um escândalo ao
supor que ela é a amante
de seu pai. Eurico expulsa
Edinalva de sua empresa.
Ritinha garante a Ruy que
Shirley não é a amante de
Eugênio. Quinta – Caio dis-

cute com Bibi. Joyce decide
expulsar Eugênio de casa.
Bibi afirma a Aurora que o
dinheiro que conseguiu é do
trabalho de Rubinho. Zeca
pensa em fazer uma festa
para Abel e pede a ajuda de
Jeiza. Dantas lamenta o desentendimento com Eugênio.
Eugênio repreende Ruy e o
obriga a se desculpar com
Shirley e Dantas. Ritinha é
simpática com Nonato. Nazaré convida Edinalva para
a festa de Abel. Joyce conta
para Irene o que fez contra
Eugênio e a vilã a elogia.
Dedé vê Bibi na entrada da
comunidade e questiona a
mãe. Zeca fica contrariado
com o convite que Nazaré
faz a Edinalva. Bibi entrega
o dinheiro para Sabiá e ele a
convida para ficar no baile da
comunidade. Silvana garante
a Dita que a amante de seu

cunhado não é Shirley.
Sexta – Eugênio decide ir embora e Joyce liga
para Irene. Caio aconselha
Eugênio a revelar o seu
relacionamento com Irene.
Bibi se sente obrigada a ficar
no baile. rio com ele. Irene
aparece na casa de Caio
e Eugênio se surpreende.
Joyce aceita conversar com
Eugênio. Bibi fica intimidada
com o ambiente do baile na
comunidade. Irene finge passar mal e liga para Joyce. Bibi
volta para casa pela manhã
e Aurora discute com a filha.
Eugênio decide escrever
uma carta para Irene. Joyce
chega à casa de Irene e encontra pertences de Eugênio.

chega para o almoço com
Joyce. Marilda conta para
Ritinha que a mãe de Zeca
está viva. Joyce se enfurece
ao ver Eugênio e o expulsa
de sua casa. Irene gosta de
ver o estado em que Joyce
deixou seu apartamento.
Silvana se esconde de Eurico. Heleninha recebe uma
carta misteriosa de Otávio.
Ritinha leva o filho para ver
Jeiza e Zeca fica irritado. Bibi
entrega a Aurora o dinheiro
que recebeu do traficante.
Heleninha fala com Caio
sobre Otávio e Mira se apavora. Joyce conversa com
Ivana. Ruy descobre quem é
a amante de Eugênio e promete a Joyce que se vingará
dela. Irene tenta convencer
Eugênio que não mentiu
para Joyce. Abel dança com
Edinalva em sua festa. Ruy
atira seu carro contra Irene.

sua mina. Samuel diz para
Juliano que dará as alianças
de presente para ele. Carol
avisa a Veridiana que várias
mulheres responderam ao
vídeo que ela divulgou na
internet. Alberto avisa para
Ester que ela pode voltar
para casa.

reconquistar Ester. Cassiano
reconstrói a cabana para Ester. Quirino e Samuel fazem
as pazes. Mantovani convoca Isabel para acompanhar
o caso das obras de arte de
Dionísio. Taís sente ciúmes
ao ver Mantovani com Isabel.
Samuel conta para Cassiano que Ester voltou para a
mansão.

Duque e diz que seu avô não
tem conhecimento de sua
descoberta. Isabel e Mantovani ficam sabendo que os
quadros do acervo da família
Albuquerque são roubados.
Isabel procura Dionísio.

be de Cassiano. Cristal decide ir para Vila dos Ventos.
Mila desmarca seu encontro
com Hélio. Veridiana descobre que Dadá saiu escondida
e manda Candinho e Lino a
trazerem de volta. Mantovani
e Taís se beijam. Juliano
pede Natália em casamento, e Doralice fica arrasada.
Ester ouve Dionísio mandar
Alberto enviar seu tesouro
para a Europa e tenta achar
a chave do elevador que leva
à fortuna de Dionísio. Quirino
tenta convencer Doralice a
aceitar o casamento de Juliano e Natália. Ester encontra
a chave do elevador e fica
horrorizada com o que vê no
esconderijo.
Sábado – Ester encontra

Globo – 21h15
Segunda – Bibi e Aurora
prestam depoimento na delegacia. Zu tenta aconselhar
Joyce a se entender com
o marido. Irene manipula
Eugênio. Zu pede ajuda a Silvana. Cirilo conta para Caio
sobre a prisão de Rubinho.
Aurora afirma a Bibi que não
irá mais ajudá-la. Dantas se
decepciona com Bibi. Abel
teme pelo namoro do filho.
Ruy vê Zeca com Ruyzinho

Globo – 18h15
Segunda – Cassiano tenta convencer Ester de que
não existe nada entre ele e
Cristal, mas os dois acabam
discutindo. Carol confessa a
Natália que gosta de Lino.
Juliano conta a Quirino que
irá pedir Natália em casamento, e pede ao pai que
não conte a Doralice. Lino
fica feliz ao ver sua foto na
capa da revista e beija Carol.
Amaralina convoca Duque
e Cassiano para explorar

Terça – Ester diz a Alberto que não desistirá do
divórcio e avisa que pensará
se volta para sua casa por
causa de Laurinha. Hélio
pede a Quirino para ensiná-lo
a jogar xadrez. Duque avisa
a Cassiano que uma cantora famosa será a próxima
atração do Flor do Caribe.
Carol alerta Mila sobre Hélio.
Duque aconselha Cassiano a

Quarta – Cassiano deixa
a casa de Samuel decepcionado, ao saber que Ester
voltou para a casa de Alberto. Lipe sofre bullying na
escola. Ester tenta explicar
para Cassiano que voltou
para a mansão por causa de
Laurinha. Amaralina conta
para Rodrigo que é neta de

Quinta – Alberto alerta o
avô de que ele está sendo
acusado de roubo de obras
de arte. Isabel avisa a Dionísio que confiscará seus
quadros para averiguação.
Duque obriga Amaralina a
ir para a escola. Isabel diz
a Taís que sua relação com
Mantovani é apenas profissional. Sexta – Cassiano
apoia o namoro de Taís com
Mantovani. Ester se emociona com declaração que rece-

Sexta – Anderson passa
mal, e Nena pede que Ellen
se afaste. Ellen conta a Tina
que Anderson recuperou sua
memória. Dóris orienta K2 a
revelar a suposta gravidez

Sábado – Joyce vê os
recados de Eugênio para
Irene. Ritinha avisa a Zu
que vai para Niterói. Eugênio

fotos, joias e objetos roubados e conta a Samuel que
Alberto e Dionísio planejam
levar as relíquias para fora
do Brasil. Alberto percebe
que Ester não está em casa.
Dom Rafael avisa a Cassiano
que o avião que era dele, e
agora é de Alberto e Gonzalo, transportará uma carga
contrabandeada. Cristal tenta convencer Ester de que
não houve nada entra ela e
Cassiano. Amaralina pede
a Duque que compre um
bugue para ela se associar a
Ester e Taís. Isabel e a polícia
entram na casa de Dionísio
com um mandado de busca.
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Artistas em destaque no Gazeta de 06/12 A 12/12/2020
Conversa noturna
(BAND, SEG, DIA 7, ÀS 22H45)

Boas histórias

(GLOBO, QUI, DIA 10, ÀS 00H15)

Quinzinho: Editor de Imagens
Por: Caroline Borges

Samba no pé
(GLOBO, DOM, DIA 06, ÀS 18H)

Mariana Godoy comanda, ao vivo, o “Melhor Agora”.
A jornalista entrevista convidados, famosos ou não,
além de apresentar um número musical. O cenário é
dividido em três sets (sofá, bar e palco). Mariana também conta com a presença da “bartender” e mixóloga
Bianca Petrillo. A produção traz para o horário noturno
a arte da conversa e estimula a discussão de temas
atuais e cotidianos.

Tempero italiano

Fabio Porchat reúne Welder Rodrigues, Silvero
Pereira e Preta Gil no “Que História é Essa, Porchat?”.
Welder relembra as consequências de uma noite doida
que envolveu bastante tequila. Enquanto isso, a cantora
fala sobre suas memórias da adolescência como fã da
banda Menudo. Já Silvero revela que já foi confundido
com Pabllo Vittar. Além disso, Porchat conhece a história de uma mulher que invadiu uma pirâmide mexicana.

Humor na tevê

(CANAL BRASIL, SEX, 11, ÀS 21H45)

(BAND, TER, DIA 8, ÀS 22H45)

Após o foxtrote, os participantes da “Dança dos
Famosos”, do “Domingão do Faustão”, encaram o ritmo
do samba. O programa contará com as apresentações
do grupo 1, formado por Marcelo Serrado, Bruno Belluti,
Lucy Ramos e Luiza Possi. Na reta final da disputa, as
três melhores duplas, com as maiores notas, estarão
na grande final no dia 20 de dezembro.

Os jurados do “Masterchef Brasil” estão cada vez
mais exigentes. Os oito novos participantes terão de
fazer receitas clássicas com massa. Paola Carosella,
Erick Jacquin e Henrique Fogaça exigirão muita técnica
e conhecimento dos candidatos. A produção é comandada por Ana Paula Padrão.

Casal em guerra

Fenômeno da comédia brasileira, com mais de três
milhões de visualizações em seu canal de YouTube, o
“Choque de Cultura” integra a programação do Canal
Brasil. Renan, Maurílio, Julinho da Van e Rogerinho do
Ingá apresentam suas abordagens nada convencionais
sobre pérolas do cinema brasileiro, de clássicos de Glauber Rocha a fenômenos recentes como “Tropa de Elite”.

De olho no amor

(RECORD, SEX, DIA 11, ÀS 23H15)

(GNT, QUA, DIA 9, ÀS 22H)

Gente nova no time
(BAND, SEG, DIA 7, ÀS 22H)

O “Band Notícias” ganhará reforço na equipe a
partir desta segunda. Kalinka Schutel estreia no jornalístico para falar sobre os principais acontecimentos
do esporte. O jornal é comandado por Cynthia Martins
e Douglas Santucci. Recém-contratada, Kalinka apresentava, desde o início de 2018, o “Autoesporte”, da
Globo, onde permaneceu até este ano.

O GNT exibe o episódio “Territórios”, da série “Amor
e Sorte”. A produção é protagonizada por Fabiula Nascimento e Emílio Dantas, que vivem Clara e Francisco.
A série apresenta a história de um casal que está em
crise no casamento, já a beira do divórcio. Os dois
decidem se separar à noite e acordam com a notícia
de que terão de deixar tudo do jeito que está por causa
da pandemia. Para piorar, Clara começa a ter sintomas
do Covid-19. A obra tem roteiro de Adriana Falcão e Jô
Abdu, direção artística de Patrícia Pedrosa e direção
de Ricardo Spencer.

O ex-participante do “Are You the One” e campeão
da “Fazenda 11”, Lucas Viana, de 29 anos, é destaque
do episódio inédito de “Game dos Clones”. O solteiro
de Ipatinga está à procura de alguém que não se incomode com os assédios dos fãs e se diz muito generoso
e simpático. Resolveu entrar no programa para realizar
seu maior sonho: construir uma família. Para começar,
o episódio dessa semana traz um baile de máscaras na
mansão e uma sessão de fotos com os participantes.
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Equipe de canoagem de Guararema conquista medalha de ouro
A equipe de cano-

o empenho ao longo nos deixando cada vez

agem de Guararema desses anos, e aos

mais orgulhosos.

conquistou a medalha

alunos pelos exce-

de ouro no Campe-

lentes resultados que Rodrigues

onato Brasileiro de têm alcançado. Vocês
Caiaque Polo, modali-

representam Guarare-

dade caiaque polo, em ma e levam o nome de

Atletas: Max Cunha
Lucas Gabriel de
Oliveira Nascimento
Bernardo Drozina

Lindóia/SP. O Prefeito

nossa cidade para ou-

Vieira

Adriano Leite, para-

tras regiões e estados

João Vitor Machado

benizou ao professor

com muita dedicação,

Eduardo Oliveira

João Vitor, por todo
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