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A informação ao alcance de todos

A Unna é uma empresa jovem e dinâmica, que já 
pode ser considerada veterana. Nascida da união 
de profissionais com vasta experiência na área da 
Saúde, sempre objetivando proporcionar a todos 
os seus clientes saúde e bem - estar com qualidade e 
conforto, assegurados pela excelência no atendimento 
e tratamento personalizado. Rua 23 de Maio, 
398  Guararema 

Aparelho Auditivo 
Cardiologia 
Cirugia plástica 
Clínico Geral 
Dermatologia
Fonoaudiologia
Ginecologia e 
Obstetrícia
Otorrinolaringologia 
Pediatria 
Psicologia
Psiquiatria 
Terapia Sistêmica 
Ultrassonografia

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

Carboxiterapia 
Depilação a Laser 
Heccus Turbo 
Hidrolipoclasia
Limpesa de Pele 
Lipo de Papada 
Massagens 
Mesoterapia 
Microagulhamento 
Peelings Mêcan-
icos
Peelings Quimicos 
Peim 
Toxina Botulínica 
Preenchimento 
Ácido Hialurônico

Nós temos a Solução para a sua
S a ú d e  n a s  s e g u i n t e s  á r e a s

   Unna Excelência em Saúde

Prefeitura de Guararema e PM confirmam 
apoio  ao Car naval  de Rua 2020

A Prefeitura de Guara-
rema e a Polícia Militar con-
firmaram, durante reunião 
realizada em 20/01, o apoio 
na segurança dos desfiles 
dos blocos carnavalescos de 
Guararema durante os quatro 
dias de folia.

Participaram da reunião 
o prefeito Adriano Leite, o 
comandante da 3ª CIA da 
PM, Capitão Ricardo Mu-
ramoto, o Tenente Dirceu, 
o secretário de Segurança 
Pública, Edson Roberto Pinto 
de Moraes, a secretária de 
Cultura, Esportes e Lazer, 
Jussara Zatsuga, o Assessor 
de Cultura, Cláudio Ferraraz e 
os representantes dos blocos 
Conde de Matutoia, Bloco do 
Cride, “Nois Sofre, Mais Nois 
Goza”, Arueira e do Lindo 
Bloco do Amor.

O apoio ao evento tem 
como objetivo manter a segu-

rança dos participantes, qua-
lidade dos serviços públicos 
de limpeza e trânsito, além 
de minimizar os impactos aos 
moradores, durante o período 
em que a cidade deve receber 
mais de 20 mil foliões.

Durante a reunião, Prefei-
tura e PM declararam apoio 
para que o evento ocorra com 
segurança e manutenção da 
ordem, com a disponibilização 
de estrutura, segurança priva-
da, brigadistas, monitores de 
trânsito e um efetivo extra de 
policiais, por meio da Ativida-
de Delegada.

Durante o evento ainda 
serão realizadas campanhas 
de conscientização para tor-
nar o Carnaval mais familiar 
e agradável para foliões e 
moradores.

A programação do Carna-
val de Guararema 2020 será 
divulgada em breve. 

Edital
Prefeitura de Mogi abre concurso 
públ ico para 33 cargos com 
salários de R$ 1,6 mil a R$ 7,8 mil 

A Prefeitura de Mogi 
das Cruzes divulgou no dia 
21/01 os editais do Concur-
so Público para vagas no 
serviço público da cidade. 
As provas serão feitas pelo 
Vestibular da Universidade 
Estadual Paulista (Vunesp). 
As inscrições poderão ser 
feitas entre os dias 27 de 
janeiro e 27 de fevereiro, 
de forma online, por meio 
do site da Fundação Vu-
nesp, que é o www.vunesp.
com.br.

Ao todo, 38 cargos de 
todas as escolaridades es-
tarão recebendo inscrições. 
Os salários variam de R$ 

1.642,97 a R$ 7.825,26. 
O número de vagas dis-
poníveis e as funções em 
que serão disponibilizados 
o cadastro reserva estão 
especificados nos editais.

Após o preenchimento 
de dados no site da Vunesp, 
o candidato deverá pagar 
uma taxa que varia de acor-
do com a vaga desejada. 
Se a vaga exigir apenas 
o ensino fundamental, o 
valor é de R$ 38,00. Para o 
ensino médio, o valor será 
de R$ 50,00. Já para vagas 
que exijam curso superior, a 
taxa de inscrição será de R$ 
70,00.  A efetivação da ins-
crição será concluída após a 
confirmação de pagamento 
do boleto bancário.
As datas das provas serão 
agendadas pela Vunesp.

Para mais detalhes, 
acesse o site www.vunesp.
com.br.

Fonte: O Diário de Mogi

F O N T E :  J O R N A L  O
D I A R I O  D E  M O G I 
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Por: José Marcos Bueno Geraldo -  e-mail: josebgeraldo@ig.com.br

O  E F E I T O  E P O C

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

Não é novidade que du-
rante qualquer atividade física 
há um aumento do gasto 
calórico do organismo. Mas 
o consumo de energia do 
organismo também tende a 
continuar elevado depois do 
treino, até mesmo durante o 
sono. Isso ocorre e pode durar 
desde poucos minutos até 
48 horas após o treinamento 
-- às vezes até mais. Tudo 
por causa do efeito Epoc, 
sigla em inglês para consumo 
excessivo de oxigênio após 
o exercício. Basicamente o 
processo funciona por uma 
compensação pós estresse 

no organismo, motivado pelo 
exercício físico. Vários meca-
nismos então são acionados 
para restabelecer o equilíbrio. 
Só que essa atividade não 
cessa assim que o treino 
acaba. Esse trabalho ocorre 
em duas etapas: a primeira, 
que se dá logo após o exercí-
cio, é mais curta e intensa; a 
segunda pode durar minutos 
ou horas, dependendo do 
tipo de exercício realizado. O 
primeiro estágio, conhecido 
como Epoc rápido, é quando 
o organismo precisa restabe-
lecer a temperatura corporal e 
os estoques de oxigênio e de 
creatina, além de remover o 
“lixo metabólico” resultante do 
processo que ocorre durante 
a atividade física. Na segunda José Marcos Educador Físico

fase, ou Epoc lento, acontece 
a recuperação dos estoques 
de glicogênio muscular e a 
ativação do metabolismo de 
gordura, por conta da ação 
de alguns hormônios. Não há 
como precisar quanto dura 
esse período porque depen-
de de vários fatores. Para a 
maioria das pessoas, que faz 
exercício para fins de saúde e 
em sessões não muito longas 
nem muito intensas, o efeito 
Epoc seria algo entre alguns 

minutos e poucas horas. Os 
treinos de alta intensidade 
com intervalos curtos --como 
o HIIT -- elevam bastante os 
batimentos cardíaco, levam 
ao cansaço em poucos minu-
tos e, como produzem mais 
substâncias resultantes do 
processo metabólico, exigem 
mais tempo do corpo para se 
recuperar. Por isso, o Epoc é 
maior. Por outro lado, cuida-
dos são necessários para não 
fazer o remédio virar veneno. 

Como o HIIT gera um grande 
desgaste e exige maior tempo 
de recuperação, não é reco-
mendado realizá-lo todo dia.  
Nesse caso, uma opção seria 
intercalar durante a semana 
treinos de alta e moderada in-
tensidade. Daí a necessidade 
de orientação profissional para 
equilibrar, dosar e otimizar 
o treinamento, de maneira 
que principalmente, a saúde 
esteja em primeiro lugar sem-
pre e a atividade física seja 
duradoura.
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Pensando nos velhos

*José Renato Nalini
O Brasil já não é mais o país 

dos jovens. Estes continuam a 
diminuir. Por inúmeras razões. A 
taxa de fecundidade tem se mantido 
abaixo dos níveis antigos. Ainda 
bem. A Terra não tem condições de 
abrigar os bilhões de seres que não 
sabem se servir de seus recursos 
de maneira sustentável e tornarão 
inviável a vida no planeta.

Mas também os jovens estão 
morrendo antes do tempo. 70 mil 
assassinatos de jovens a cada ano. 
Mais os milhares de motociclistas 
que já ultrapassaram o pedestre nos 
acidentes fatais de trânsito. E os sui-
cidas. Os que morrem por overdose. 
As doenças ligadas à obesidade, 
porque, além da educação básica, 
também não temos expertise em 
educação alimentar. 

Enfim, o velho se cuida e o 
velho vai viver mais. Dependendo 
da renda que ele tiver. Porque ve-
lho pobre continua a morrer como 
sempre morreu.

 Mas o governo começa a 
pensar no idoso. Agora acena com a 
implementação da “hipoteca rever-

sa”, que é uma novidade.Em que 
consiste? .Na hipoteca tradicional, 
o imóvel hipotecado é do banco, 
até que o mutuário pague todas as 
prestações. Só aí ele passa ao do-
mínio do proprietário. Na hipoteca 
reversa, o imóvel é do proprietário, 
até que ele receba do banco, em 
parcelas, o valor integral da proprie-
dade. Segundo se anuncia, há três 
desfechos possíveis para a hipoteca 
reversa: 1. O proprietário quita a 
dívida com o banco e fica com o 
imóvel liberado; 2. O proprietário 
vende o imóvel e quita a dívida 
com o banco; 3. O proprietário 
morre e o banco vende o imóvel, 
quita a dívida e, se houver saldo, 
este é dos herdeiros. É uma fórmula 
interessante para aqueles idosos 
que têm imóvel e não têm renda, 
nem herdeiros necessários. Passam 
por necessidades e a sobrinhada, 
que nunca procurou cuidar do tio 
ou da tia, herdam o patrimônio de 
uma vida. Com a hipoteca reversa, 
o idoso garante qualidade de vida 
que não teria, porque nem sempre 
possuir um imóvel – patrimônio 
econômico – significa boa vida – 
situação financeira confortável.

Resta ver como é que vai fun-
cionar a “hipoteca reversa”, já que 
a desejável “logística reversa” ain-
da não está implementada e faz 
imensa falta a este Brasil que, 
além de produzir muito lixo, se 
tornará o destino de tudo aquilo 
que o mundo desenvolvido des-
carta e não quer armazenar em 
seu solo privilegiado. 

*José Renato Nalini é Reitor 
da UNIREGISTRAL, docente 
da Pós-Graduação da UNINO-
VE e Presidente da ACADE-
MIA PAULISTA DE LETRAS 
– 2019-2020. 

Kelison: juventude e experiência
Profissional de Educação Física, ultramaratonista e praticante de Jiu Jitsu

Kelison: juventude e expe-
riência Profissional de Educa-
ção Física, ultramaratonista e 
praticante de Jiu Jitsu

Aos 28 anos, o educador 
profissional Kelison Gomes da 
Silva é um exemplo de juven-
tude aliada à experiência. Sua 
trajetória na profissão, seu 
amor aos esportes, indepen-
dente do ofício e sua forma de 
encarar a vida proporcionaram 
a ele inúmeros aprendizados.

Desde criança Kelison 
sempre foi muito ativo nas 
aulas de Educação Física, 
seu hobby era jogar futebol 
assim que chegava da escola 
e durante as férias escolares. 
Quando completou 15 anos 
tomou gosto pela corrida de 
rua, passando a se dedicar 
e participar de diversas com-
petições, até se tornar um 
ultramaratonista.

Começou seu trabalho 
pela Prefeitura de Guararema 
há cinco anos como estagiário 
do Centro de Atenção Psicos-
social (CAPs) e da Secretaria 
de Cultura, Esportes e Lazer 
(SEMCEL). No estágio ele co-
meçou a aprender na prática 
o que, até então, era só teoria 
na sala de aula. Frequentou 
congressos, campeonatos, 
teve contato com diversas 
modalidades e diferentes 
perfis de alunos. Hoje Kelison 
é professor de Hiperdia e Fu-
tebol da SEMCEL.

Como professor de Hiper-
dia ele dá aulas para idosos, 
hipertensos e pessoas com 
problemas cardiovasculares 
e para tornar seu trabalho 
eficaz ele costuma dizer que 
prepara estes alunos para as 
atividades do cotidiano, além 
dos ganhos fisiológicos que 
os exercícios proporcionam. 

“Nas aulas de Hiperdia traba-
lho com muitas variáveis de 
atividade física do treinamento 
físico , com foco em exercícios 
de força e equilíbrio pensando 
em, por exemplo, no fortale-
cimento da musculatura de 
um idoso para que ele possa 
segurar seus netos no colo”, 
disse.

Já nas aulas de Futebol 
ele possui alunos de 12 a 20 
anos e, mais do que o esporte, 
costuma passar ensinamen-
tos sobre cidadania. “Tento 
prepará-los para a vida, cobro 
o respeito pelo horário, mostro 
que devemos respeitar as 
diferenças de cada um, trago 
questões externas para dentro 
do grupo e falo sobre coisas 
do dia a dia”, explicou.

Além das aulas de Hi-
perdia e Futebol, Kelison é 
responsável pelo treinamento 
físico de cerca de 3 alunos 
com Transtorno de Espectro 
Autista (TEA) com exercícios 
que visam o alongamento, 
flexibilidade, foça, agilidade 
e movimento noção espacial.

Nas horas vagas, o pro-
fessor Kelison é aluno de Jiu 
Jitsu da SEMCEL e segue 
se dedicado às corridas de 
montanha e colecionando inú-
meros prêmios como o título 
de campeão, na categoria 18 
a 29 anos da Corrida Ladeiras 
em Santa Isabel, de 32 KM, re-
alizada no mês passado. Seu 
próximo desafio no decorrer 
do ano participará de diversas 
provas, porém a mais espera-
da será em agosto quando irá 
participar de uma das corridas 
mais difíceis do Brasil, a La 
Mision, com 80 km de prova.

Toda esta rotina intensa de 
trabalho e atividades físicas, 

ele concilia com seu bem mais 
precioso: sua família. Kelison 
é casado há 3 anos com a 
pedagoga Stephanye, com 

quem tem uma filha chamada 
Lorena Gomes.
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Guararema agora 
faz parte do Cadastro 
Nacional de Museus 
(www.museus.cultura.
gov.br). Depois de mui-
to trabalho e aprimora-
mento técnico, a partir 
deste mês, a Casa da 
Memória Antônia Gui-
lherme Franco tem o 
registro e compõe a 
Museubr, a maior pla-
taforma de museus bra-
sileiros.

O site reúne mais 
de 3500 locais regis-
trados, como Museus 
de Arte, História, de Ci-
ências, de Antropologia, 
Museus Comunitários, 
Museus de Território, 
Museus das mais va-
riadas temáticas.

A Casa da Memó-
ria Antônia Guilherme 
Franco é considerada 
um museu público com 
o acervo sobre a his-
tória do município. Já 
são quase 7 anos exe-
cutando um importante 
trabalho de integração 
com a comunidade na 
pesquisa de informa-
ções históricas, contan-
do com a participação 
de munícipes com o 
empréstimo de peças, 
itens decorativos e o 
resgate da memória da 
nossa cidade para a 
elaboração de exposi-
ções temáticas.

A proposta do local 
é auxiliar na propaga-
ção da história de Gua-
rarema e de pessoas 
que colaboraram com 
o crescimento do muni-
cípio. Periodicamente, 
a Casa da Memória 
oferece exposições in-
terativas, explorando 
diversos momentos de 
nossa história, incluindo 
trabalho de monitoria 
e atividades pedagógi-
cas, de acordo com o 
tema de cada exposi-
ção, oferecidas aos alu-

nos da Rede Municipal 
e de outras instituições 
de ensino.Casa da Me-
mória Antonia Guilher-

me Franco (Dona Nini)
Rua D. Laurinda, 138 

– Centro – Guararema/
SP. Horário de funciona-

mento: De quarta a sex-
ta, das 10h às 13h e das 
15h às 18h; Sábados, 
Domingos e feriados, 
das 13h às 18h.

Casa da Memória integra Cadastro Nacional de Museus
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Resumos dos capítulos de todas as novelas
De 20/01 a 25/01/2020

Resumo: Éramos Seis
Globo – 18h15 
Segunda – Clotilde se 

desespera com a notícia 
de sua gravidez. Durvalina 
aconselha Clotilde a contar a 
novidade para Lola. Assad se 
despede da loja e de Almei-
da. Natália reclama dos filhos 
de Almeida para Karine. Lola 
tem uma conversa séria com 
Isabel. Afonso se preocupa 
com a presença de Shirley, e 
Lola o consola. Olga e Zeca 
descobrem o paradeiro de 
Neves. Afonso conversa com 
Shirley. Julinho e Lili ficam 
noivos. Lola se despede de 
Julinho.

 
Terça – Afonso conforta 

Lola, que sofre com a par-
tida do filho. Shirley chega 
ao armazém. Passam-se 
alguns meses. Isabel se 
forma. Julinho passeia com 
Soraia. Lúcio participa de 
movimentos estudantis. Clo-
tilde disfarça sua gravidez. 
Soraia invade o quarto de 
Julinho e os dois se beijam. 
Genu vê Isabel e Felício no 
cinema. Alfredo e Adelaide 
discutem. Clotilde toma uma 
decisão sobre o bebê, e 
Durvalina a repreende. Olga 
reclama do salário de Zeca. 
Genu conta de Isabel para 
Lola. Isabel confidencia a Lili 
sobre Felício. Incentivada por 
Shirley, Inês dá um ultimato 
em Carlos. Lola questiona 
Isabel sobre seu namorado.

 
Quarta – Isabel mente 

para Lola. Carlos se entriste-
ce com a cobrança de Inês. 
Adelaide se preocupa com 
a empolgação de Alfredo na 
reunião política. Genu torce 
para Lili não se decepcionar 
com o noivo. Soraia se insi-
nua para Julinho. Alfredo se 
machuca fugindo da polícia, 
e é cuidado por Inês no 
hospital. Durvalina aconse-
lha Clotilde sobre o bebê. 
Zeca volta a trabalhar para 
Emília. Isabel mente para se 
encontrar com Felício. Carlos 
questiona Marcelo sobre 
Felício e Isabel. Alfredo visita 
Karine, e os dois se beijam. 
Carlos descobre o segredo 
de Isabel.

 Quinta – Carlos exige 
que Isabel se afaste de Felí-
cio. Karine presenteia Alfredo 
com um relógio. Inês se 
arruma para esperar Carlos, 
e Shirley faz insinuações 
contra o rapaz para Afon-
so. Inês encontra Alfredo, e 
Carlos os observa. Shirley 
destrata Carlos. Afonso re-
clama da presença de Shir-
ley para Virgulino. Justina 
e Candoca se despedem. 
Lúcio confabula com Nero 
e Tião sobre manifestações 
políticas. Alfredo e Adelaide 
têm uma séria discussão. 
Olga critica Zeca por seu 
comportamento na casa de 
Emília. Carlos se entristece 
quando Inês demonstra sua 
admiração por Alfredo.

 Sexta – Carlos desabafa 
com Lola sobre sua briga 
com Inês. Olga e Zeca visi-
tam Lola e Clotilde. Emília 
sente ciúmes da relação en-
tre Justina e Candoca. Isabel 
pede que Felício adie sua 
conversa com Lola. Alfredo 
descobre sobre o relaciona-
mento de Isabel e Felício. 
Shirley comenta com Durvali-
na sobre a proximidade entre 
Afonso e Lola. Carlos pede 
a Felício que se afaste de 
Isabel. Julinho descobre que 
Assad tem dívidas de jogo. 
Durvalina pressiona Clotilde 
a revelar sobre sua gravidez 
para Almeida. Alfredo e Lúcio 
se preparam para um impor-
tante comício político. Carlos 
e Inês fazem as pazes. Clo-
tilde procura por Almeida, e 
Natália a questiona.

 
Sábado – Clotilde dis-

farça diante de Natália, e Al-
meida garante à esposa que 
não pensa mais na moça. 
Inês admira a coragem de 
Alfredo. Felício e Isabel dis-
cutem. Justina pede para 
ver uma foto de Hamilton, e 
Emília se incomoda. Carlos 
tenta confortar Isabel, que 
se irrita com o irmão. Kari-
ne fala mal de Assad para 
Alfredo. Julinho vai a um 
salão de jogos com Assad. 
Afonso ajuda Lola com suas 
encomendas, e Shirley não 
gosta. Felício pede perdão a 
Isabel, e Carlos repreende a 
irmã. Isabel revela a Lola que 
namora um homem casado. 
Tião, Lúcio, Alfredo e outros 
manifestantes são atacados 
pela polícia.

Resumo: Salve-se Quem 
Puder

Globo – 19h15
Segunda – Luna traba-

lha no resort em Cancún. 
Gabi avisa a Luna sobre a 
previsão de tempestade. 
Juan pede ajuda a Gabi para 
reconquistar Luna. Rafael é 
impedido de viajar por causa 
da validade do passaporte, e 
Kyra embarca sozinha para o 
México. Alexia conta a Téo 
sobre a promessa de ficar 
longe dos homens porque 
conseguiu o papel na no-
vela. O juiz Vitório embarca 
no mesmo voo que Kyra e 
Alexia, e é observado por Do-
nato. Alexia reconhece Kyra, 
lembrando que foi ela quem 
atrapalhou uma sessão de 
seu musical. Com a ajuda de 
Gabi, Juan surpreende Luna 
com uma cena romântica, 
para reconquistar a moça. 
Kyra esbarra em Donato no 
momento em que ele amea-
ça Vitório. Kyra pega a arma 
de Donato e, sem querer, 
atinge a fuselagem do avião.

 
Terça – Donato é imo-

bilizado pelos comissários 
do voo. Luna cede ao amor 
que sente por Juan e aceita 
reatar com o ex-namorado. O 
avião onde estão Kyra e Ale-
xia faz um pouso forçado em 
Cancún. Luna recebe Kyra e 

Alexia no resort. Alan pede à 
prima Alexia que volte para 
o Brasil. Alexia se encanta 
com Renzo e se envolve com 
o rapaz. Helena repreende 
Téo por querer documentar 
o furacão. Alexia fica irada 
ao perceber que Renzo fur-
tou seu anel da sorte. Ela 
convence Kyra e Luna a irem 
com ela atrás de Renzo.

 Quarta – Dominique 
ameaça Vitório. Helena se 
preocupa com Téo e Hugo 
lembra que a mulher jamais 
poderá voltar para o México. 
Na procura por Renzo, Ale-
xia, Luna e Kyra testemu-
nham Dominique atirar con-
tra Vitório. Renzo reconhece 
Alexia. Dominique exige 
que Pancho e Renzo sigam 
as três. Alexia, Luna e Kyra 
conseguem chegar ao hotel 
e chamam a polícia. Graziela 
impede que Petra tire dinhei-
ro de Ignácio. Enquanto do-
cumenta a tempestade, Téo 
é derrubado por um poste 
e cai desacordado. Pancho 
acerta o policial que esta-
va na recepção do resort. 
Kyra acorda com Pancho 
apontando uma arma em 
sua direção. Alexia liga para 
Alan e grava uma declaração 
de amor para o avô Ignácio. 
Renzo confronta Alexia.

 
Quinta – Alexia e Renzo 

se beijam. Luna liga para 
Juan e conta sobre o perigo 
que passou, mas pede ao 
namorado que não conte 
nada para Mário. Renzo e 
os capangas de Dominique 
sequestram Alexia, Kyra e 
Luna. Agnes fica aflita com 
a falta de notícia de Kyra. 
Dionice aconselha Bia a 
contar para Agnes que voltou 
a treinar como ginasta. Isaac 
incentiva Bia a participar das 
competições. Alexia presume 
que ela e as amigas serão 
mortas por Renzo. Renzo 
provoca um acidente com o 
carro, e Alexia, Kyra e Luna 
conseguem fugir. Helena 
conversa com Hugo sobre 
os enteados. Téo desperta 
no meio do furacão. Alexia e 
Kyra conseguem se abrigar 
em um prédio, mas Luna é 
levada pela correnteza. Pe-
tra tenta seduzir Alan, mas 
é hostilizada pelos filhos do 
primo. Téo salva Luna da 
correnteza e se desespera 
ao vê-la desacordada.

 
Sexta – Luna desperta 

e tenta segurar Téo, mas 
ele se desprende da árvore 
e é levado pela correnteza. 
O furacão e a tempestade 
terminam. Alexia e Kyra são 
levadas para o Consulado 
Brasileiro. Luna caminha 
pela cidade destruída, com 
a corrente de Téo em suas 
mãos. Rafael tranquiliza 
Agnes. Marieta percebe que 
Renatinha torce para Kyra 
não aparecer. Renzo garante 
a Dominique que as teste-
munhas morreram durante o 
furacão. Alexia e Kyra ficam 

aliviadas ao verem que Luna 
se salvou. Juan avisa a Luna 
que Mário foi atingido pelo 
furacão e está no hospital. 
Micaela e Úrsula decidem 
ir para o México. Dominique 
avisa a Renzo que quer 
garantias sobre a elimina-
ção das três testemunhas. 
Alexia, Kyra e Luna entram 
no Programa de Proteção a 
Testemunhas. A Consulesa 
avisa que as três receberão 
novas identidades e serão le-
vadas para um lugar seguro. 
Juan se despede de Luna. 
Rafael promete a Agnes 
que encontrará Kyra. Alexia, 
Kyra e Luna voltam para o 
Brasil com novos visuais e 
identidades.

 
Sábado – A imprensa 

brasileira divulga que Alexia 
e Kyra foram levadas por 
bandidos e estão desapare-
cidas. Petra despista Ignácio 
sobre o desaparecimento 
de Alexia. As três mulheres 
recebem suas novas identi-
dades. Agora Luna chama-se 
Fiona, Kyra é Cleyde e Alexia 
passa a se chamar Josimara. 
Alan discorda de Petra sobre 
a ideia de interditar Ignácio. 
Luna/Fiona pensa em Téo. 
Micaela e Úrsula ficam pre-
ocupadas com o estado de 
saúde de Téo e escondem de 
Helena a situação. Micaela 
flagra Úrsula com um com-
primido na mão e repreende 
a namorada do irmão. Juan 
diz a Mário que sente que 
Luna está viva. Alexia/Josi-
mara não gosta de seu novo 
visual. Kyra/Cleyde vê Rafael 
no aeroporto e tenta falar 
com ele, mas recua ao ver 
os capangas de Dominique. 
Ivo recebe Alexia/Josimara, 
Luna/Fiona e Kyra/Cleyde 
no aeroporto de São Paulo, 
e informa que elas ficarão 
na casa da família protetora 
Prazeiroso. Ermelinda e seu 
filho Zezinho recebem Alexia/
Josimara, Luna/Fiona e Kyra/
Cleyde no sítio em Judas do 
Norte.

Resumo: Amor de Mãe
Globo – 21h10 
Segunda – Vitória e San-

dro procuram por Tiago. 
Ryan garante a Lurdes que 
contratará um advogado 
para tirar Magno da cadeia. 
Tales confessa a Estela que 
está gostando de Lídia. Viní-
cius conta para Raul sobre 
o plano de Tales e Estela 
contra Lídia. Januário se 
oferece para ajudar Lurdes. 
Raul conversa com Lídia 
sobre Tales. Sandro e Vitória 
relatam o desaparecimento 
de Tiago para Miriam. Mi-
riam confirma a Penha suas 
suspeitas sobre Belizário. 
Matias ofende Miranda, que 
decide terminar de vez seu 
casamento. Tales consegue 
despistar as desconfianças 
de Lídia. Érica e Raul se de-
sentendem. Durval se muda 
para a casa de Natália, e 
Carol se irrita. Camila perdoa 
Thelma. Miguel e Davi liber-

tam Guará. Oliveira sente 
ciúmes de Januário. Amanda 
retorna ao Brasil e pressiona 
Davi. Álvaro aciona Belizário 
para encontrar Tiago. Vitória 
e Sandro têm uma pista so-
bre Tiago.

 
Terça – Vitória encontra 

Tiago machucado, e perce-
be a tensão entre o filho e 
Belizário. Raul exige que a 
PWA faça uma retratação 
pública sobre o episódio da 
escola, e Álvaro se irrita. 
Januário e Oliveira trocam 
provocações, e Lurdes não 
lhes dá atenção. Lurdes e 
Leila visitam Magno. Danilo 
pressiona Gabo sobre Thel-
ma. Vinícius confronta Raul e 
acaba expulso de casa. Raul 
cobra a presença de Vitória 
no caso da PWA, e Álvaro 
fala sobre Lucas. Betina e 
Leila se enfrentam durante 
a visita a Magno. Betina se 
despede de Magno e conta 
que passará um tempo com 
sua mãe. Tales informa a 
Estela que desistiu do plano 
contra Lídia. Estela revela a 
Lídia a verdade sobre Tales. 
Vinícius se encontra com 
Amanda. Tiago conta a Vitó-
ria que foi ignorado por Be-
lizário. Lucas auxilia Álvaro. 
Marina se muda para a casa 
de Betina. Lídia acusa Tales 
de golpista. Magno é ataca-
do no presídio, e Lurdes se 
desespera. Vitória rompe seu 
contrato com Álvaro. 

 
Quarta – Álvaro tenta 

convencer Vitória a voltar 
atrás. Lurdes pede ajuda a 
Sandro para defender Mag-
no dentro da prisão. Vitória 
conta para Tiago que eles 
viverão uma nova fase em 
suas vidas. Tales promete se 
vingar de Estela. Érica diz a 
Ryan que Mel quer conhecê-
-lo, e Marina se incomoda. 
Tales devolve os presentes 
de Lídia e afirma que é apai-
xonado por ela. Ryan se en-
canta com Mel. Érica e Raul 
discutem. Miguel aconselha 
Lídia a se manter afastada 
de Tales. Camila e Danilo 
se mudam para a casa de 
Thelma. Sandro pede que 
Marconi proteja Magno na 
prisão. Thelma se prepara 
para viajar com Gabo. Lucas 
avisa a Vitória que aceitou a 
proposta para trabalhar com 
Álvaro. Natália vê Matias 
beijar Tracy e conta para 
Miranda. Magno estranha a 
mudança de comportamento 
do detento que o machucou. 
Raul se incomoda com a au-
sência de Vitória. Penha jura 
vingar a morte de Wesley. 
Camila sente fortes dores, e 
Danilo se preocupa.

 
Quinta – Danilo socorre 

Camila e a leva para o hos-
pital de Jane. Thelma tem 
um pressentimento e tenta 
falar com Danilo. Vitória se 
empenha em vender seu 
apartamento. Davi propõe 
morar com Vitória. Thelma 

desiste de viajar após ficar 
sabendo do ocorrido com 
Camila. Sandro conversa 
com Vinícius. Amanda e 
Vinícius se preparam para 
atacar a PWA. Nicete acon-
selha Betina sobre Magno. 
Durante uma gravação, Mel 
beija Ryan, e Marina se irri-
ta. Betina socorre o filho de 
Guará. Vinícius pede perdão 
a Raul, mas afirma que não 
voltará para casa. Thelma 
desiste de vender o restau-
rante para Álvaro. Belizário 
atinge Vinícius durante a 
invasão dos ativistas à PWA. 

 
Sexta – Raul se desespe-

ra e socorre Vinícius. Álvaro 
descobre que Vinícius foi 
atingido. Lídia sofre com o 
estado de Vinícius. Lucas 
conta para Álvaro que Vitória 
sabia que Vinícius fazia parte 
do grupo de ativistas, e que 
a advogada informou Raul. 
Amanda e Guará falam com 
Davi sobre a situação de 
Guaporim. Vinícius pede que 
Raul se afaste de Álvaro e da 
PWA. Ryan contrata Osana 
para trabalhar na casa de 
Lurdes, que se incomoda. 
Thelma insinua que Danilo 
e Camila podem se separar, 
e Lurdes confronta a amiga. 
Matias fica com Tracy. Leila 
estranha o comportamento 
de Penha. Davi decide ficar 
em Guaporim e iniciar um 
protesto, e Vitória se revolta. 
Miriam vê Penha com Belizá-
rio. Jane questiona Thelma 
sobre a origem de Danilo. 

 
Sábado – Thelma evita 

o questionamento de Jane. 
Danilo pede Camila em casa-
mento. Davi conhece Betina, 
que oferece ajuda ao ativista 
para denunciar os impactos 
da PWA em Guaporim. Raul 
avisa a Álvaro que irá tirá-lo 
da direção da empresa. Raul 
compra o apartamento de 
Vitória. Januário e Oliveira 
propõem compromisso a 
Lurdes. Érica sente ciúmes 
da aproximação entre Vitória 
e Raul. Danilo discute com 
Thelma por causa de seu ca-
samento com Camila. Raul, 
Vitória e Sandro saem juntos. 
Camila aconselha Érica so-
bre seu relacionamento com 
Raul. Natália avisa a Miranda 
que conseguiu um trabalho 
para ela. Miriam tenta alertar 
Penha sobre Belizário. Lucas 
sugere que Álvaro prejudique 
a imagem de Raul. Marina 
flagra Ryan e Mel se beijan-
do, e termina o namoro com 
o rapaz. Amanda ameaça 
Álvaro.

Os resumos dos capítu-
los de todas as novelas são 
de responsabilidade de cada 
emissora – Os capítulos que 
vão ao ar estão sujeitos a 
eventuais reedições.

Produção: 
Carta Z Notícias
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Destaques da semana de 26/01 a 01/02/2020
por Caroline Borges

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

Produção Carta Z Notícias

Gosto musical 
(GLOBO, DOM, DIA 26, ÀS 12H45)

O “The Voice Kids” segue na fase de “Audições 
às Cegas”. Com muita atenção e cuidado, Carlinhos 
Brown, Claudia Leitte e Simone & Simaria vão formando 
seus times. Cada time termina esta fase com 24 candi-
datos. Neste domingo, o repertório dos pequenos par-
ticipantes estará diversificado. A produção contará com 
“A Lenda”, da dupla Sandy e Júnior, e “Tente Outra Vez”, 
de Raul Seixas. O “reality show” tem apresentação de 
André Marques, com Thalita Rebouças nos bastidores 
e direção geral de Flavio Goldemberg.

Fim do descanso
(BAND, SEG, DIA 27, ÀS 9H)

Após um período de férias, Silvia Poppovic volta ao 
comando do “Aqui na Band”. A jornalista foi substituída 
por Patrícia Maldonado, que dividiu a apresentação 
com Luís Ernesto Lacombe. O matinal conta com as 
principais notícias do dia, dicas para organizar as con-
tas, informações rigorosas sobre saúde, vestimenta e 
cozinha, e entrevistas. A revista eletrônica tem ainda a 
presença diária da “chef” Luiza Hoffmann.

Melhores ondas
(CANAL OFF, SEG, DIA 27, ÀS 21H)

A sétima temporada de “Mundo Medina” chega ao fim. A 
série acompanhou Gabriel Medina depois de ter alcançado 
mais um feito inédito com a conquista do bicampeonato 
mundial no final de 2018. Nessa nova temporada, a produção 
mostrou os bastidores de suas viagens em busca de ondas 
perfeitas e os melhores momentos da vida do atleta.

Papo diverso
(GNT, SEG, DIA 27, ÀS 22H30)

Longe dos estúdios, o “Papo de Segunda 
Verão” debate os principais assuntos da 
atualidade. Em Salvador, Fábio Porchat, 
João Vicente de Castro, Emicida e Chico 
Bosco recebem Xênia França, Larissa Luz 
e Luedji Luna. A produção foi gravada no 
Forte da Capoeira.

Música no estúdio
(GNT, QUA, DIA 29, ÀS 21H)

Teresa Cristina é a convidada do novo episódio de 
“Saia Justa Verão”. A cantora debate alguns assuntos 
da atualidade com Astrid Fontenelle, Pitty, Mônica 
Martelli e Gaby Amarantos. Além de Teresa Cristina, 
o programa também recebe As Bahias e A Cozinha 
Mineira, um trio musical brasileiro formado na Univer-
sidade de São Paulo em 2011, onde a banda começou 
a se apresentar em festas universitárias.

Mães unidas
(RECORD, QUA, DIA 29, ÀS 22H30)

A Record encerra a reprise dos melhores momentos da 
primeira temporada de “Troca de Esposas”, comandado por 
Ticiane Pinheiro, que foi ao ar em 2019. A produção é um 
“esquenta” para a nova edição, que estreia em fevereiro. 
Versão brasileira do “Wife Swap”, que já foi produzida em 
mais de 20 países, o “Troca de Esposas” é uma experiência 
de autoconhecimento. No programa, ao trocar de família, a 
esposa (ou o marido, como acontece em alguns episódios) 
vive metade dos oito dias sob as regras da dona da casa. 
Na segunda metade, tudo muda, e a recém-chegada (ou 
recém-chegado) terá a oportunidade de trocar as regras e 
reorganizar o lar segundo suas próprias normas.

Curta estadia
(MULTISHOW, QUA, DIA 29, ÀS 23H30)

O “BBB - A Eliminação” mostra como foi a primeira semana 
de confinamento dos participantes. Titi Müller, Bruno de Luca 
e Vivian Amorim recebem o primeiro eliminado da temporada. 
Eles farão uma avaliação de sua participação no “reality”. E 
para que o brother se sinta em casa no seu primeiro dia fora 
do “BBB 2020”, o programa contará com a presença de famil-
iares, amigos e até fãs, além de jogos e muita interatividade.

           Produção: 
    Carta Z Noticías
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É impossível ir ao Mogi Shopping e não apreciar as apresentações e o repertório do 
pianista Diego Novaes. Aproveitei para parabenizá-lo pelo sucesso.

No Restaurante “La Lolla”, momento agradável em família: Edson, Cátia, Nadir, 
Aparecido, Paulo Amigo e Quinzinho.

Hoje (25/01) comemora-se o Dia do Carteiro, uma das profissões mais antigas do 
país. O simpático Rubens Giovani da Silva (27 anos nos correios) representando 
todos os carteiros. Parabéns !

No dia 23/01, nas dependências do Clube de Campo (Mogi das Cruzes) com a presença de 
colaboradores, clientes, amigos e parceiros, o Grupo Sancet Medicina Diagnóstica comemo-
rou em grande estilo o aniversário de 40 anos. Tive o prazer de registrar e compartilhar este 
momento tão importante ao lado da colega e xará Silene da Cunha Pinto (colunista social do 
jornal “O Diário de Mogi”) e a conceituada Dra. Ana Siqueira. Parabéns Sancet 40 anos.

Edivaldo de Souza (Gestor de Marketing do Sancet Medicina Diagnóstica) e sua 
esposa   Edna, prestigiaram o Sancet 40 anos.
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Mega festa marca os 40 Anos do Laboratório Sancet
“mantemos 150 empregos na Região do Alto Tietê e realizamos uma média de 500 a 700 atendimentos diários”.

Com as dependências do 
Salão de Festa do Clube de 
Campo de Mogi das Cruzes  
literalmente lotada, no dia 23 
de Janeiro, e com a marcante 
presença de diversas auto-
ridades, foi dado o inicio a   
festividade que marca os  40 
anos de fundação da Sancet 
. A trajetória do laboratório 
Sancet, foi contada por depoi-
mentos de vários funcionários 
das  18 unidades com espe-
cialização médica de apoio 
diagnóstico e terapêuticote a 
solenidade  a diretoria da 
Sancet, agradeceu a presen-
ça das autoridades e público 
presente.

O Laboratório Sancet foi 
fundado pelo médico pato-
logista Dr. José de Moura 
Campos Neto, e a bióloga Dra. 
Tiyomi Kimura Ikegaya, em 20 
de janeiro de 1980, salcan-
çando 40 anos de histórias, 
trabalhos e muitas atividades 
diárias.

  No mega evento em Mogi 
das Cruzes compareceram 
convidados da região e da 
grande São Paulo, autori-
dades, médicos, parceiros, 
colaboradores, familiares, 
amigos e diretores da empre-
sa. O Sancet solidificou-se 
no mercado e acompanhou 
o crescimento da demanda 
da cidade. 

Em 1990, a partir da cons-
trução de sua sede própria, 
instalada na avenida Voluntá-
rio Fernando Pinheiro Franco, 
o grupo ampliou a participação 
na região, com a instalação de 
novos endereços. Hoje, são 

18 unidades que atendem pa-
cientes de convênios médicos 
e particulares e parcerias com 
organizações. Diretor de pro-
cessos e Ceo da empresa, Ro-
berto Joji Kimura afirma que o 
mais importante na trajetória 
de quatro décadas de atuação 
foi a contribuição da empresa 
“para que o sonho das pesso-
as de ter uma vida longa se 
torne realidade”. O diagnóstico 
precoce e preciso é um dos 
responsáveis pela saúde e 
o aumento da expectativa de 
vida da população. Segun-
do a direção da empresa, o 
Sancet é o único laboratório 
da região que possui Núcleo 
Técnico Operacional (NTO) 
para realização dos exames. 
Outros diferenciais são as 
três certificações obtidas pela 
direção e colaboradores - ISO 
9001:2015, PALC – Programa 
de Acreditação para Labo-
ratórios Clínicos (PALC) e 
Organização Nacional de 
Acreditação (Ona) Nível 3. A 
empresa também expandiu 
as atividades para as cidades 
da região. Atende hoje em 7 
unidades instaladas no centro 
e bairros, e em outros 11 en-
dereços em Suzano, Ferraz de 
Vasconcelos, Poá, Itaquaque-
cetuba, Arujá, Santa Isabel, 
Guararema, Biritiba Mirim. 
Tem também uma unidade 
em São Paulo Atualmente, 
o Sancet (www. sancet.com.
br) mantém 150 empregos na 
Região do Alto Tietê e realiza 
uma média de 500 a 700 aten-
dimentos diários. 

Fonte: O Diário de Mogi 

 Laboratório Sancet - Matriz em Mogi das Cruzes

Mario Novais, Roberto Joji Kimura, Tiyomi Kimura Ikegaya, Marina Reis de Moura Campos, Marcelo Lorencin, Maria Cecilia 
Reis de Moura Campos e Jose de Moura Campos Neto.

Diretoria e parte dos colaboradores da Sancet Momento do parabéns
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HORÓSCOPOS  DE 18 a 24/01/2020

Por: Omar Santos 
ÁRIES - Poupe suas 

economias a fim de conse-
guir a casa própria que tanto 
sonha e deseja, será o mais 
importante a fazer agora. O 
fluxo é dos melhores para 
a compra de bens móveis 
e imóveis. Você passará a 
ser mais procurado não só 
pelos amigos, mas também 
por outras pessoas que o 
conhecem e todos eles vão 
procurar ter uma conversa 
agradável.

TOURO - O dia propicia 
feliz contato com parentes 
e com pessoas de sua alta 
estima. Procure, também, 
levar a paz aos mais neces-
sitados lhe transmitindo mais 
otimismo e confiança. O seu 
horóscopo de hoje, indica 
que está na hora de você 
ser mais discriminativo em 

relação as suas amizades.
GÊMEOS - Muita ati-

vidade profissional e êxito 
nos negócios e novos em-
preendimentos sociais e 
familiares, estão previstos 
para você neste dia. Ótimo 
estado mental o que lhe 
dará mais rapidez ao ter que 
tomar decisões importantes.

CÂNCER - Dia em que 
sua moral e reputação es-
tarão em jogo, se entrar 
em contato com pessoas 
de caráter duvidoso. Por 
outro lado, o fluxo será dos 
melhores para negócios re-
lacionados com metais e 
materiais para construção. A 
sua mente está extremamen-
te curiosa e pesquisadora.

LEÃO - Problemas en-
volvendo finanças. Seja 
cauteloso. Evite decisões 
importantes. Sensualismo 
exagerado. Cuidado com o 
nervosismo e não se deixe 
envolver com pessoas estra-
nhas que poderão atrapalhar 
os seus planos. Em relação 
ao amor, agora tudo ficará 

mais fácil, e você poderá 
usar esse mesmo charme, 
para tentar conquistar de vez 
a pessoa amada.

VIRGEM - Procure come-
çar o dia com deliberação e 
propósito de conseguir tudo 
àquilo que deseja no plano 
amoroso e profissional. Se 
o sucesso deste dia não for 
completo, terá um dia de 
possibilidades para levar a 
bom termo seus objetivos. 
Não permita que o pessi-
mismo tome conta das suas 
atitudes.

LIBRA - Momento neutro 
no qual terá possibilidades só 
nos assuntos da profissão. 
Não será bem sucedido 
em outra empresa que já 
não tenha sido iniciada. No 
campo conjugal e, mesmo 
sentimental, procure ser 
cauteloso. Evite discussões 
e preocupações desneces-
sárias.

ESCORPIÃO - Este é 
um dia ideal para você. Vai 
progredir no campo profis-
sional e financeiro. O amor 
também está em excelente 
aspecto astral. Toda e qual-

quer chance de melhorar em 
sua carreira, seja artística, 
pública, administrativa, cul-
tural ou técnica deverá ser 
aproveitada.

SAGITÁRIO - Ótimo dia 
para tratar de questões fi-
nanceiras, profissionais e 
associativas. Fluxo benéfico 
para os exames, os concur-
sos, os testes vocacionais 
e os assuntos amorosos. 
Acautele-se quanto aos pro-
blemas judiciais, dívidas ou 
cobranças.

CAPRICÓRNIO - Sua 
natividade astral está favore-
cida neste dia. Os assuntos 
profissionais e financeiros 
merecem melhor atenção 
pois, há prenúncio de lucros. 
Conte com a ajuda de todos. 
Cuide de sua saúde. Os seus 
argumentos são convincen-
tes, e os astros indicam que 
você pode opor-se as pesso-
as ou as circunstâncias sem 
medo de falhar.

AQUÁRIO - A influência 
astral é pouco positiva as 
associações, noivados e 
casamentos. Cuide de sua 
saúde e de sua reputação, 
evite precipitações e pessoas 

de caráter duvidoso. Bom ao 
ocultismo. Não espere que 
as soluções dos seus proble-
mas caíam do céu. Vá à luta 
e encare todos os obstáculos 
que possam ocorrer.

PEIXES - Pessoas de 
projeção estarão ao seu 
favor, neste dia. Aproveite 

para realizar seu anseio e 
desejos, principalmente os 
do campo social e profis-
sional. Muito bom a e novas 
amizades. Oportunidades 
para negócios rendosos. 
Indisposição e frieza no trato 
com outras pessoas.

MotoMundo
NOVA HARLEY-DAVIDSON HERITAGE CLASSIC 114 É AVALIADA NA ITÁLIA
Foto: Espírito estradeiro

POR:  MATTEO POZZI
 A Harley-Davidson Heri-

tage Classic é o mais turístico 
dos modelos da linha Softail. 
É uma motocicleta com um 
visual retrô e uma história 
que começa no final dos 
anos 80, mas que lembra 
ancestrais de um passado 
distante. O estilo se mante-
ve e as mudanças ao longo 
dos anos foram no sentido 
de incrementar o conforto, o 
desempenho e a usabilidade. 
O último passo evolutivo é 
de cerca de dois anos atrás, 
com a estreia da nova gama 
Softail, com a evolução na 
ciclística e a chegada do 
Milwaukee-Eight, propulso-
res que conseguem conciliar 
o estilo clássico com elemen-
tos de modernidade. Além 
das inovações técnicas, a 
Heritage Classic abandona 
alguns cromos e firulas, para 
privilegiar um visual mais 
escuro e mais elegante

 A Gama de Softail é 
decididamente ampla e hete-
rogênea. Existem atualmente 
oito modelos no Brasil, que 
vão desde a lendária Fat 
Boy, passando pela a agres-
siva FXDR e chegando na 
recém-chegada Low Rider 
S. Dentro da gama, há per-
sonagens muito diferentes, a 
ponto se der surpreendente 
que a base técnica seja a 
mesma. Entre as que têm vo-
cação mais acentuada para o 
turismo, mesmo que apenas 

pela presença dos alforjes 
laterais, estão a Sport Glide 
e a Heritage Classic. Esta 
última oferece ainda outros 
ingredientes interessantes, 
como o para-brisa clássico 
e controle de cruzeiro. E 
mesmo que os alforjes não 
sejam dos maiores, são à 
prova d’água e fechados a 
chave. No mais, a moto tem 
o conforto da chave pre-
sencial e uma tomada USB 
escondida na área frontal o 
tanque. Sem opcionais, a 
Heritage Classic é oferecida 
no Brasil por R$ 79.400

Mas o maior diferencial 
é mesmo o estilo clássico. E 
o que reforça a sensação de 
ser um modelo de viagem é 

o para-brisa, com um visual 
retrô, graças ao corte ao 
meio, com a parte inferior 
preta. Além dele, apenas 
alguns detalhes cromados 
se destacam, em um con-
texto quase completamente 
orientado para preto, opaco 
ou brilhante. Neste ponto, a 
nova Heritage Classic faz um 
retorno ao passado, aban-
donando grande parte dos 
cromados em favor de um 
estilo decididamente mais 
tradicional e discreto. Como 
em qualquer Harley, os deta-
lhes importam e nada é dei-
xado ao acaso. Começando 
com as rodas que combinam 
aro preto e raios cromados. A 
tradição é então combinada 

com a tecnologia, com um 
belo grupo óptico com uma 
assinatura em led ou com a 
instrumentação, concentrada 
no grande elemento circular 
no tanque, que inclui na 
parte inferior uma tela de 
cristal, por onde se alternam 
informações como giros, au-
tonomia e marcha engatada, 
entre outras. Ainda no tan-
que, há a clássica segunda 
tampa falsa.  encontramos 
o comando de controle de 
cruzeiro, para reafirmar o 
desejo de viajar este Softail.

                O motor V2 está 
disponível na Heritage Clas-
sic exclusivamente na versão 
de 114 polegadas cúbicas, 
o equivalente a 1.868 cm³   

apenas as versões CVO têm 
motor maior, de 117. Equipa-
do com quatro válvulas por 
cilindro e um eixo balancea-
do para reduzir as vibrações 
em 75% em comparação 
com a geração anterior. A 
Harley diz que poderia ter 
eliminado totalmente, mas 
em Milwaukee julgaram que 
uma Harley sem “boas vi-
brações” não poderia existir. 
A curva de distribuição da 
potência é realmente com-
pleta. A ficha técnica aponta 
um valor máximo de torque 
de 15,8 kgfm a 3 mil rpm e 
desta vez não recusa, como 
era comum no passado, a 
admitir a potência de 93 cv a 
5.020 rpm. O motor empurra 
com vigor durante todo o 
arco de distribuição, a partir 
de pouco mais de 1.500 rpm 
até o limite de giros, em torno 
de 5.500 rpm.
Impressões ao pilotar
Evolução explícita

 As melhorias estruturais 
da nova Heritage Classic são 
sentidas de forma notável. O 
amortecedor traseiro, oculto 
sob o banco, e os garfo duplo 
dianteiro formam um conjun-
to refinado e bem superior a 
todos os modelos da gama, 
em termos de manuseio e 
dirigibilidade. O quadro tem 
uma rigidez bem superior e 
ficou 17 kg mais leve – agora 
o peso total a seco é de 316 
kg, ou 330 kg em ordem de 
viagem.

Em vários outros as-
pectos, o modelo evoluiu. 
A frenagem já não requer 

um desempenho de atleta 
para acionar a alavanca e 
os discos de freio, mordidos 
por quatro pinças na frente 
e duas na parte traseira, 
param a moto em espaços 
contidos. Claro, a moto nas-
ceu para ser conduzida em 
estilo Harley, desfrutando de 
um propulsor macio e forte 
em baixos giros. A sensação 
de segurança permite que 
se tire faíscas da plataforma 
nas curvas – que oferecem 
ângulo tímidos de inclinação, 
com 27,3º à direita e 28,5º à 
esquerda. Os méritos vão 
para o novo chassi Softail 
e a suspensão Showa com 
válvula dupla

Apesar das dimensões, 
não é tão complicado usar 
a Heritage Classic na cida-
de, graças ao banco, com 
apenas 68 cm de altura para 
o solo. Daí o peso – que 
mesmo com a redução ainda 
é alto – não virar problema, 
mesmo em manobra. Um 
dos mais positivos do modelo 
é a sua capacidade de se 
adaptar a diferentes estilos 
de condução, dependendo 
do seu humor. Quanto ao 
desejo de iniciar a aventura, 
com consumo declarado em 
17,2 km/l e com um tanque 
de 18,9 litros, o intervalo 
prometido é de mais de 320 
km, desde que não se tente 
explorar toda a força do po-
deroso Milwaukee-Eight 114, 
com 1.868 cm³.

 Carta Z Notícias Ltda
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                          COTA CONTEMPLADA
       CRÉDITO IMOBILIÁRIO R$ 400 MIL
       QUERO R$ 48 MIL E PASSO DÍVIDA
       PARTICULAR 11 94372 6658
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Caminhão itinerante do Serasa fica em Mogi das 
Cruzes entre os dias 28 de janeiro a 01 de fevereiro le-
vando informações e serviços gratuitos à população

De volta à estrada: 
o Serasa Consumidor, 
startup e braço da Se-
rasa Experian, liga os 
motores do caminhão 
itinerante – agora equi-
pado com 10 painéis 
solares para a produ-
ção da própria energia – 
possibilitando acessos 
e serviços de forma 
gratuita para os consu-
midores. 

 A jornada, que co-
meçou em São Paulo 
e passará por mais 40 
cidades até dezembro, 
fica em Mogi das Cru-
zes entre os dias 28 de 
janeiro a 01 de fevereiro 
na Praça Antônio Men-
ck. Em novembro de 
2019, a cidade indicava 
que 270.815pessoas 
estavam endividadas.        

No total, o veícu-
lo rodará mais de 18 
mil km pelas estradas 
brasileiras. Em seus 
dois primeiros anos, o 
caminhão possibilitou 
o atendimento de mais 
de 200 mil pessoas que 
puderam consultar seu 
CPF; conhecer e enten-
der sua pontuação de 
crédito com o Serasa 
Score,além de simular 
e/ou contratar emprésti-
mos no comparador de 
crédito online Serasa e 
Cred.         

Esse ano, além de 
todos esses serviços, 
a expectativa é ainda 
maior, já que agora terá 
uma grande novidade: 
os consumidores que 
visitarem o caminhão 
terão acesso a rene-
gociações de dívidas 
atrasadas e/ou negati-
vadas com empresas 
parceiras do Serasa 
Limpa Nome Online e 
poderão sair de lá com 
o boleto de pagamento 
em mãos.    

Em 2020, o cami-
nhão terá uma grande 
novidade: além de to-
dos os serviços ofere-
cidos, o consumidor 

terá a oportunidade de 
conhecer um programa 
que apresenta oportu-
nidade de renda extra. 
A Sumup, fintech de 
meio de pagamentos, 
promoverá treinamen-
tos para quem quiser 
se tornar um novo con-
sultor de vendas para 
suas maquininhas, com 
remuneração a cada 
transação realizada.  

“A SumUp existe 
para colaborar com o 
crescimento dos mi-
croempreendedores, 
de forma que essas 
pessoas tenham aces-
so a tecnologias de 
pagamento que facili-
tem o recebimento por 
vendas de produtos 
e serviços prestados, 
com segurança, rapidez 
e taxas justas. Estamos 
felizes por fazer parte 
de uma ação importante 
de educação financeira 
como o projeto Serasa 
Itinerante, no qual, tere-
mos a oportunidade de 
dividir conhecimentos e 
formar novos consulto-
res da fintech em todas 
as regiões do país, pre-
parando essas pessoas 
para que possam alcan-
çar a mudança de vida 
que desejam”,  afirma 
Fabiano Camperlingo, 
CEO da SumUp no 
Brasil.          

As 10 cidades es-
colhidas são: Impera-
triz, Maringá, Arapiraca, 
Diadema, Maracanaú, 
Itabuna, Camaçari, 
Dourados, Itajaí e Feira 
de Santana.

“O objetivo desse 
projeto é possibilitar o 
acesso à informação 
e aos serviços gratui-
tos que a Serasa ofe-
rece, principalmente 
para pessoas que não 
possuem facilidade de 
acesso à internet. No 
primeiro ano, mostra-
mos que a negociação 
da dívida é o primeiro 
passo para a melhoria 

da saúde financeira. 
No segundo ano, leva-
mos educação financei-
ra para que a taxa de 
reincidência de endivi-
damentos diminuísse. 
Este ano temos 3 novos 
objetivos: tornar o pro-
jeto dos consumidores, 
de modo que teremos 
10 cidades escolhidas 
por voto popular, fa-
zendo dele um projeto 
ainda mais sustentá-
vel através da produ-
ção da própria energia 
e possibilitar que os 
consumidores tenham 
acesso a uma forma 
de renda extra, que é 
um dos principais fato-
res de inadimplência.”, 
afirma Giresse Contini, 
gerente do Serasa Con-
sumidor.  

 Atualmente, o Sera-
sa conta com 46 empre-
sas parceiras entre ban-
cos, cartões de crédito, 
operadoras de telefonia 
e TV por assinatura 
como: Ipanema, Triban-
co, Porto Seguro, Itaú, 
Claro, NET, Recovery 
e Vivo. As negociações 

com elas são possíveis 
no caminhão itinerante, 
nas agências Serasa 
por todo o Brasil e pelo 
site do Serasa Limpa 
Nome.  

 “Com a iniciativa, o 
Serasa Consumidor au-
menta sua proximidade 
com a população, aten-
dendo presencialmente 
sem custos e levando 
informação, que é o pri-
meiro e mais importan-
te passo para o início 
de uma vida financeira 
saudável. Além disso, 
temos ciência de que 
empoderar pessoas 
para terem o domínio 
e conhecimento de seu 
histórico financeiro é o 
caminho para um futuro 
mais confortável eco-
nomicamente. A falta 
de tempo ou acesso à 
internet não podem se 
tornar empecilhos para 
que o cidadão tenha 
acesso à informação 
de qualidade”, finaliza 
Giresse.      

 Destinos 
Além de Osasco, o 

caminhão visitará tam-

bém: Sorocaba, Dia-
dema, Curitiba, Floria-
nópolis, Porto Alegre, 
Blumenau, Itaja, Ma-
ringá, Dourados, Cam-
po Grande, Cuiabá, 
Goiânia, Uberlândia, 
Brasília. Palmas, Im-
peratriz, Belém, São 
Luís, Teresina, Fortale-
za, Maracanaú, Natal, 
João Pessoa, Recife, 
Maceió, 

Serasa Experian   
A Serasa Experian é 

líder na América Latina 
em serviços de informa-
ções para apoio na to-
mada de decisões das 
empresas. No Brasil, 
é sinônimo de solução 
para todas as etapas 
do ciclo de negócios, 
desde a prospecção até 
a cobrança, oferecen-
do às organizações as 
melhores ferramentas. 
Com profundo conhe-
cimento do mercado 
brasileiro, conjuga a 
força e a tradição do 
nome Serasa com a 
liderança mundial da 
Experian. Criada em 
1968, uniu-se à Expe-

rianCompany em 2007. 
Responde on-line/real-
-time a 6 milhões de 
consultas por dia, auxi-
liando 500 mil clientes 
diretos e indiretos a 
tomar a melhor decisão 
em qualquer etapa de 
negócio.       

Constantemente 
orientada para soluções 
inovadoras, a Serasa 
Experian vem contri-
buindo para a transfor-
mação do mercado de 
soluções de informa-
ção, com a incorpora-
ção contínua dos mais 
avançados recursos 
de inteligência e tec-
nologia. Para mais in-
formações, visite www.
serasaexperian.com.br

 Informações à im-
prensa

Virta Comunicação 
Corporativa

55 11 3894-2427
Giovanna Luna
giovanna.luna@gru-

povirta.com.br
Jonathas Ruiz
jonathas.ruiz@gru-

povirta.com.br
Ricardo Muza

O Caminhão Intinerante do Serasaem Mogi das Cruzes entre os dias 28 de janeiro a 01 de fevereiro na Praça Antônio Menck.
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