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Prefeitura disponibiliza pontos

de W i-Fi livr e na cidade
Com o objetivo
levar internet gratuita e de qualidade
à população democratizando o acesso e fomentando
a inclusão digital e
a apropriação de
espaços públicos,
a Prefeitura de
Guararema disponibilizou três pontos de Wi-Fi livre
em praças da área
central. A iniciativa
faz parte do plano
de governo do prefeito Adriano Leite.
Desde o início do
mês, os moradores
e visitantes já podem acessar ao
Wi-Fi livre na Praça
9 de Julho, Recanto do Américo (Pau
D’Alho) e Parque
de Lazer “Deoclésia de Almeida
Mello” (Praça do
Centro Artesanal).
Os pontos serão
expandidos gradativamente para
demais praças e
prédios públicos.
Para acessar
basta estar em um
ponto com internet
disponível, buscar
a rede Wi-Fi Guararema e realizar um
cadastro simples.

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

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

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

Carboxiterapia
Depilação a Laser
Heccus Turbo
Hidrolipoclasia
Limpesa de Pele
Lipo de Papada
Massagens
Mesoterapia
Microagulhamento
Peelings Mêcanicos
Peelings Quimicos
Peim
Toxina Botulínica
Preenchimento
Ácido Hialurônico
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EDITORIAL & OPINIÃO S a ú d e e F i t n e s s > > >
Por: José Marcos Bueno Geraldo - e-mail: josebgeraldo@ig.com.br

T R E I N O A , B , C PA R A H I P E R T R O F I A M U S C U L A R

José Marcos Educador Físico
É comum ter dúvidas relacionadas à melhor divisão
do treino de musculação
para quem quer ficar grande – quanto, quando e o
quê treinar a cada sessão.
A resposta pode estar numa
sequência de três letras:

ABC. Tanto a ciência quanto
diversos atletas profissionais
são adeptos do treino ABC,
uma organização do treino
de força que é essencial
para quem busca hipertrofia
e que permite o controle
da intensidade do treino.
Acertar a divisão do seu
treino é o primeiro e um dos
mais importantes passos
para atingir seu objetivo
de hipertrofia muscular. De
qualquer forma, é importante
conversar com seu professor
para ajustar o treino às suas
necessidades específicas.
Basicamente, um treino ABC
contempla em sua maioria
exercícios multiarticulares e
pode deixar de fora alguns
exercícios que isolam mús-

culos como abdutores ou trapézios, que são trabalhados
indiretamente. Neste tipo de
treino, cada grupo é treinado
duas vezes por semana, totalizando seis treinos a cada
sete dias. A recomendação
será: 				
Treino A – Pernas (segundas
e quintas-feiras)
Treino B – Empurrar (terças e sextas-feiras)
Treino C – Puxar (quartas-feiras e sábados)
É essencial estimular
cada grupo duas vezes por
semana. Se fizer isso apenas uma vez, mesmo com
alta intensidade, vai passar
por 168h de descanso, o
que vai muito além do que
é recomendado para quem
quer crescer de verdade. No
treino ABC com 2 treinos de

cada grupo por semana, o
descanso é respeitado – afinal há dois dias de intervalo
até você treinar o mesmo
grupo novamente -, mas sem
exageros. A prescrição ideal,
segundo a literatura atual, é
de descansos de 72 a 96 horas no máximo – portanto, o
treino ABC se encaixa na recomendação. A escolha das
pernas como treino A é tão
importante quanto ter uma
boa alimentação. Isso porque treinar pernas da forma
correta e com os exercícios
certos é a melhor forma de
gerar demanda energética

para o corpo, o que vai aumentar a produção hormonal
anabólica e a consequente
hipertrofia do seu corpo.
Os músculos envolvidos no
treino B fazem basicamente
movimentos de empurrar,
por isso levam esse nome.
São eles: Peitoral, Ombro e
Tríceps. No caso do treino
B, pode-se agrupar peito,
ombro e tríceps – existe aí
uma carga grande em ombro
e tríceps, pois ambos são
sinérgicos ao peitoral. A ideia
é justamente gerar uma alta
tensão para poder então repousar 72 horas para o novo

estímulo. Caso a proposta
fosse de menos tempo de
descanso, pode ser feita
uma divisão diferente. É
claro que, após um tempo
fazendo este treino, você
deverá alterá-lo, para que se
trabalhe todos os músculos
do corpo, ofereça novos
estímulos e continue demandando grande esforço.
A implementação de séries de força ou com técnicas
avançadas, como dropset
ou supersérie, farão toda
a diferença num programa
para que haja uma evolução
progressiva.

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

Campanha Fique Sabendo

De 2 a 6 de dezembro, a Secretaria Municipal
de Saúde realizará a 12ª
Campanha Fique Sabendo. O objetivo da ação é
identificar novos casos
de HIV e sífilis, visando
o tratamento precoce e o
controle da disseminação
dessas doenças.
As Unidades Básicas
de Saúde (UBSs) do município realizarão os testes
rápidos dentro do seu horário de funcionamento,

das 8h às 16h. Os testes
rápidos de HIV e Sífilis são
realizados com uma gota de
sangue coletada do dedo e
os resultados são entregues
no mesmo dia.
Toda população pode
participar, basta comparecer na Unidade de Saúde
da sua região, levando um
documento de identificação. Os testes são gratuitos
e não requerem nenhum
preparo.

•Centro de Especialidades de Saúde e Apoio à
População (CESAP)
Rua Vicente de Paula,
110 – Centro
•
Unidade Básica
de Saúde do Lambari
Av. Francisca Lerário,
955 - Lambari
•
Unidade Básica de
Saúde Jardim Dulce
Rua Padre Manoel da
Nóbrega, 35 - Jd. Dulce

Comunicado Prefeitura Municipal de Guararema
SERRALHERIA JR BRAGA LTDA –ME CNPJ: 02.789.165/0001-10
IE: 331.015.234.116- ME, torna público que requereu na Prefeitura de Guararema,
a Renovação de Licença de Operação para fabricação de Artefatos de Serralheria.
Á Rua Dr. Falcão, nº 160 – centro – Guararema – São Paulo-SP- Cep: 08900-000

VENHA MORAR OU INVESTIR NO CENTRO DE SP.

COTA CONTEMPLADA
C R É D I TO I M O B I L I Á R I O R $ 4 0 0 M I L
Q U E RO R $ 4 8 M I L E PA S S O D Í V I DA
PA R T I C U L A R 1 1 9 4 3 7 2 6 6 5 8

EXPEDIENTE
A Diretor Presidente: Joaquim da Silva Constantino. MTB: 0262239
e- mail: quingma@hotmail.com / e-mail: quinzinho@gazetadeguararema.com.br
As colunas e artigos assinados pelos colaboradores não representam
necessariamente a opinião do Jornal Gazeta de Guararema, são inteiramente
de responsabilidade de seus autores. Fundação: 17 de Agosto de 2010- Tiragem: 5mil
exemplares - site: www.gazetadeguararema.com.br - Jornal Semanal - Distribuição
gratuita - nos municípios de Guararema e Santa Branca . Endereço: Rua 23 de Maio
nº 337 - Guararema/SP - Telefones: (11) 4693-4771 - (11) 4693- 5600 - (11) 46933913 - Cel. (11) 97217- 0673 Carta Z Notícias Ltda

200 m do metrô República em frente ao COPAN do lado do antigo Hilton.
Studios de 21 a 26 m2 com infra de hotelaria, Pey Per Use e toda estrutura de
lazer Investimento pequena ENTRADA. Condições reais pra você
comprar várias unidades. Locação de R$ 2.600,00 mês ou na modalidade
AIRBNB. R$ 220.00 A diária
THINK CONSTRUTORA
Consultor ABBATE DA CONSTRUTORA
WHATS APP 11 9.7338.1322

Advocacia Ubirajara Silveira
Desde 1958
Rua Quintino Bocaiúva, 231
7º andar - Centro
São Paulo- SP - 01004903

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

Tel:(11) 3106-2042
(11) 3107-8468
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Programa “Novos Idosos” do CSE do
Guanabara tem inscrições abertas para 2020
Estão abertas as inscrições para o programa
Novos Idosos, realizado
por meio de parceria entre a Secretaria Municipal
de Assistência Social,
Habitação e Cidadania
em parceria com a Ecopistas. As vagas são para
a unidade do Centro Socioeducativo “Alcides Antonio Rodrigues”, no bairro
Guanabara. Atualmente
117 idosos participam do
projeto, sendo a grande
maioria na unidade do
Centro do Idoso “Dácio

de Souza Franco”. Com
a inauguração do CSE do
Guanabara, em julho de
2019, foi inaugurada uma
sala dedicada às atividades com a melhor idade,
a sala leva o nome da
ex-integrante do grupo,
“Avani Andrade da Silva”.
No grupo os idosos
têm atividades relacionadas à saúde, com oficinas
e palestras com uma Geriatra da rede municipal
de saúde, buscando a
saúde e qualidade de
vida; além das oficinas

culturais, lúdicas, esportivas e de inclusão social,
estimulando e orientando
os usuários na construção e reconstrução de
suas histórias e vivências
individuais e coletivas na
família e na sociedade.
Para participar é preciso ter a partir de 60
anos e ser morador de
Guararema. As inscrições
devem ser feitas no próprio CSE do Guanabara,
que fica na Rua Austrália,
203, no bairro Chácaras
Guanabara.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
.A Empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS CAETANO GUARAREMA LTDA,, CNPJ
n° 10.454.303/0001-38 e Inscrição Estadual n° 331.080.978.116, estabelecida na Rua
Capitao Alberto Aguair Weissohn, 131 – Centro - Guararema/SP - DECLARA: para os
devidos fins de direito os extravios dos atestados N° 17221, 17222, 17224, 17225, 17228,
17231, 17232, 17235 e 17238 e das Leituras X e as últimas reduções Z das impressoras
e dos equipamentos SWEDA IF ST200 SW031300000000037281, SWEDA IF ST200
SW031300000000037277, SWEDA IF ST200 SW031300000000037278, SWEDA IF
ST200 SW031400000000056339, SWEDA IF ST200 SW031400000000056341, SWEDA
IF ST200 SW031400000000056344, SWEDA IF ST200 SW031400000000056345, SWEDA
IF ST200 SW031400000000056348, SWEDA IF ST200 SW031400000000056351. As
ocorrências encontram-se registradas na Delegacia de Policia de Guararema sob n°
1160/2019
.A Empresa COMERCIAL DE ALIMENTOS CAETANO GUARAREMA LTDA,, CNPJ
n° 10.454.303/0002-19 e Inscrição Estadual n° 331.081.005.110, estabelecida na Rua
Maria Jose Ramos Leite 95 – Nogueira - Guararema/SP - DECLARA: para os devidos
fins de direito os extravios dos atestados N° 17243 e das Leituras X e as últimas reduções
Z das impressoras e dos equipamentos SWEDA IF ST200 SW041400000000018248.
As ocorrências encontram-se registradas na Delegacia de Policia de Guararema sob n°
1161/2019
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e-mail: sileneoliveira2017@outlook.com

SILENE
Fone: (1 1 ) 4 6 9 3 . 4 7 7 1 - Cel: (11) 97217.0673
No dia 24/11, formandas do Magistério
da Escola Estadual Dr
Roberto Feijó (turma de
1989) estiveram reunidas numa missa em
Ação de Graças, celebrada pelo Padre Ubirajara na Igreja Matriz.
Após a missa, as formandas se reuniram
no Recanto do Waltinho para uma deliciosa confraternização
e reviver o dia da formatura há trinta anos.
Confira alguma fotos do
momento, que contou
com a presença de alguns inesquecíveis professores da época: Ignez, Fátima Miski, Nena,
Itur, Judimara, Elvanira,
Margareth, Luiz Antônio,
Helena, Rosa Benitez,
Mariza, Willian, Odete
e Dona Glória (diretora
na época).

Jornal Gazeta de Guararema
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OLIVEIRA
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br
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Resumos dos capítulos das novelas
De 02/12 a 07/12/2019

Resumo: Éramos Seis
Globo – 18h15
Segunda – Começa a transfusão de sangue de Alfredo
para Júlio, que agradece ao filho. João e Shirley acreditam
que Inês perdoará os dois. Alfredo comemora o sucesso da
transfusão de sangue e Lola e seus filhos se emocionam.
Emília sofre com o comportamento de Adelaide. Júlio não
resiste e morre diante de Lola e seus filhos. O corpo de Júlio
é velado pela família e amigos. Marcelo avisa a Mabel da
morte de Júlio. Almeida desabafa com Clotilde. Zeca conta
a Olga, Candoca e Dona Maria sobre o falecimento de Júlio.
Emília e Afonso confortam Lola. Dona Maria e Zeca chegam
ao enterro de Júlio. Mabel apoia Carlos. Inês decide deixar
a Bahia.
Terça – Alfredo pensa em começar a trabalhar. Emília
flagra Zeca falando com Adelaide sobre Justina e o repreende. Olga e Candoca se surpreendem com Justina. Maria
consola Isabel. Mabel fica constrangida diante do comentário
de Carlos e Marcelo. Inês comunica a Shirley que voltará
para São Paulo. Mabel não deixa Carlos acompanhá-la até
sua casa. Almeida se entristece quando Assad avisa que a
loja precisa de outro vendedor. Soraia culpa Karine por não
conseguir se aproximar de Julinho. Alaor tenta animar Marion.
João prende Inês em seu quarto. Olga se desespera ao ver
Justina com Zequinha no colo.
Quarta – Zeca consegue tirar o filho do colo de Justina.
Carlos comenta com Marcelo sobre sua cisma com Mabel.
Lúcio consola Isabel. Lola procura Assad e oferece Julinho
para trabalhar no lugar que era de Júlio. Karine convence
Assad a aceitar Julinho como vendedor e Soraia se anima.
Genu ajuda Lola. Soraia procura Julinho. Inês tem uma ideia
para fugir de casa. Emília não gosta quando Adelaide decide
sair para passear de carro. Osório não aceita que Alfredo
trabalhe para ele. Adelaide quase atropela Alfredo. Inês foge
de seu quarto. Carlos conta para Mabel sua história com Inês.
Quinta – Alfredo leva o carro de Adelaide até a oficina de
Osório. Inês consegue uma carona até o porto. João descobre a fuga de Inês. Osório muda de ideia e resolve contratar
Alfredo. Animada, Adelaide conta sobre Alfredo para Emília,
que fica contrariada. Justina destrói sua boneca e todos se
preocupam. Alfredo comemora seu emprego com Afonso.
Julinho começa a trabalhar com Almeida. Assad gosta de ver
a cumplicidade entre Soraia e Karine. Lili se entristece ao saber que Julinho saiu com Soraia. Isabel discute com Clotilde.
Isabel e Lúcio se beijam. Marion decide deixar São Paulo.
Sexta – Alfredo recebe uma carta de despedida de Marion,
mas não a lê. Carlos descobre o segredo de Mabel. Inês
pensa em Carlos e Afonso durante sua viagem. João flagra
Shirley tentando falar com Afonso. Julinho briga com Lili.
Alfredo lê a carta que Marion deixa para ele e se entristece.
Clotilde se preocupa com seus sobrinhos. Lúcio conversa
com Virgulino sobre Isabel. Lola consola Alfredo, sem saber
que ele sofre por causa de Marion. Mabel tenta se desculpar
com Carlos. Assad e Almeida ficam satisfeitos com o trabalho
de Julinho. Soraia afirma a Isabel que irá conquistar Julinho.
Clotilde tem uma alucinação com Almeida e fica nervosa.
Alfredo e Adelaide se animam ao se encontrarem em uma
reunião sobre política. Carlos chega em casa com Mabel e
vai falar com Lola. Inês reencontra Afonso.
Sábado – Afonso se emociona ao reencontrar Inês. Carlos
avisa a Lola que falará com o pai de Mabel sobre o namoro
dos dois. Carlos pensa em Inês. Alfredo e Adelaide trocam
olhares. Emília rasga os livros da filha mais nova. Inês lê
para Afonso as cartas que escreveu para ele. Afonso não
conta para Inês sobre Carlos. Neves oferece sociedade a
Zeca. Leontina se assusta com Justina, e Olga se irrita. Elias
cobra de Lola uma dívida de Júlio. Natália tenta disfarçar o
incômodo de receber os filhos de Almeida. Clotilde sugere
que Lola faça doces para vender. Lola tem um pesadelo.
Carlos conversa com Josias. Almeida se oferece para falar
com Elias. Inês vê Carlos com Mabel.

Resumo: Bom Sucesso
Globo – 19h15

Segunda – Marcos fica intrigado com a revelação de
Vera. Ramon e Francisca ganham o concurso de dança.
Diogo escuta Mauri comentar que Paloma é essencial para
a recuperação de Alberto. Francisca e Ramon decidem levar
Alice, Gabriela e Peter para a viagem que ganharam como
vencedores da dança de salão. Toshi e Léo dormem juntos.
Alberto diz a Paloma que ela o faz ser uma pessoa melhor.
Alberto recupera a memória. Marcos questiona Alberto sobre
seus sentimentos por Paloma.
Terça – Alberto desconversa. Mário, William e Pablo se
reencontram na ilha Boka Loka. Mauri avisa a Nana e Marcos que o quadro de Alberto é grave. Alberto tem uma visão
com Eric. Sofia pede a Marcos para deixar Paloma ficar com
Alberto. Paloma fica intrigada com o afastamento de Marcos.

Nana confessa a Gisele que ama Mário e decidiu se separar
de Diogo. Isadora/Marcela Klein propõe a Nana e Diogo que
o casal passe um fim de semana juntos. Pablo avisa a Mário
que o filho de Nana é dele.

Quarta – Nana concorda em passar o fim de semana com
Diogo. Silvana inventa uma desculpa para impedir Mário de
encontrar Nana. Paloma desconfia que haja algum motivo
para Marcos a estar evitando. Gisele fica apavorada ao saber
que William contou a Mário que Diogo é estéril. Alberto se
espanta ao ver Paloma sofrer por acreditar que Marcos irá
deixá-la. Silvana se perde na mata. Alberto repreende Marcos
por fazer Paloma sofrer. Marcos procura Paloma.
Quinta – Marcos e Paloma fazem as pazes. Mário volta
para o Rio de Janeiro e revela a todos que é pai do filho
de Nana. Diogo tenta se desculpar com Nana por não ter
revelado que era estéril. Diogo pega o manuscrito do livro
de Eric. Gisele fica assustada com as ameaças de Diogo.
Yuri aconselha Gisele a enfrentar seus erros. Lulu se oferece para cuidar de Waguinho enquanto Jandira está fora do
Rio. Gisele conta a Nana, na presença de Alberto, que foi
amante de Diogo.
Sexta – Nana e Alberto ficam chocados com as revelações de Gisele e a expulsam da mansão. William volta para
o Rio para desmascarar Diogo. Tonho ameaça sair de casa,
quando Lulu avisa ao marido que Waguinho irá morar com
eles. Gisele e William revelam a Fábio que Diogo é o responsável pela morte de Felipe. Gisele se disponibiliza para
desmascarar Diogo. Marcos demite Diogo. Diogo marca um
encontro com Gisele, sem saber que ela se uniu a William e
Fábio para desmascará-lo.
Sábado – Fábio sugere pedir a ajuda de Thaíssa e Jeff
para gravar um vídeo do encontro de Diogo com Gisele. Diogo
descobre a câmera de vídeo, e o plano para desmascará-lo
fracassa. Diogo e Jeniffer discutem com Eugênia e Machado
no restaurante. Alberto pede a Vera para não se envolver na
relação de Marcos com Paloma. Fábio demonstra desconfiança sobre Gisele. Yuri termina com Gisele. Chega o dia
do desfile da coleção idealizada por Paloma e Nana. Pela
internet, Gisele vê Diogo na transmissão do desfile de Paloma e teme que o advogado atente contra a vida de Alberto.

Resumo: As Aventuras de
Poliana SBT – 20h50
Segunda – Yasmin fala para o pai que quer morar com
ele. Hugo fica chateado após a saída de Eric da escola. Gabriela desconfia que Raquel seja a Dark Lady. Vini coloca um
ponto final em sua relação com Gabi. Marcelo fala para Luisa
que sente ciúmes de OTTO. Roger pede que sua equipe na
O11O passe a trabalhar no projeto que Filipa desenvolveu no
Campo de Férias. Arlete agradece Afonso pela oportunidade
que deu ao seu filho e ele a oferece uma proposta. Ester
faz os testes de nivelamento para entrar na escola. Luca
sugere que Mirela poste uma foto beijando-o para gerar mais
engajamento nas redes. Gabi acha que Mirela é a autora da
Dark Lady e arma um plano contra a menina. Raquel recebe
uma mensagem anônima de alguém que afirma saber que
ela é a Dark Lady.
Terça – Após o bom desempenho nas provas teóricas e na
apresentação, Ester é aprovada na escola. Eric foge e, aflito,
seu pai vai procurá-lo no colégio. Luca e Mirela se beijam e
Vini vê. Luisa faz perguntas sobre Pendleton para Glória. Iure
e Helô tentam novamente convencer o pai de Eric a aceitar
o talento de seu filho com a dança. Roger começa a falar
com os funcionários da empresa por meio de seu avatar. No
colégio, os alunos se dividem em grupos para procurar Eric.
Mário e Lorena invadem a sala de Ruth para procurar a ficha
de matricula da Ester e são pegos por Sophie. Helô incentiva
Gleyce a retomar seus estudos. Glória diz a Luisa que foi
Pendleton quem indicou o tratamento contra o Alzheimer e
ela conta a Marcelo.
Quarta – Nancy avisa a Iure para tomar cuidado com a
relação entre Sophie e Waldisney. Poliana e Luigi encontram
Eric, mas ele foge novamente. Mário e Lorena conseguem os
dados dos pais de Ester e pesquisam sobre eles na internet.
Após o flagra, Mirela pensa que suas chances com Vini acabaram e fica desolada. Vini começa a trabalhar no açougue.
Gael, Benício e Yasmin preparam uma armadilha para afastar
mais um interessado em alugar a casa. Luisa faz perguntas
a Pendleton sobre seu passado. Eric se esconde na casa de
Luigi e pede para o menino o ajudar. Pendleton se propõe a
ajudar Poliana na busca por Eric. O pai de João aparece na
casa de Marcelo o procurando e Bento o ajuda a enganá-lo.
Quinta – Após a confusão na casa de Claudia, Fernanda
chega na padaria furiosa. Guilherme e Raquel recebem
uma mensagem anônima de convite para uma festa secreta
na escola. Luigi deixa Eric escondido na sede do Clubinho
MaGaBeLo. Pendleton pede para Poliana evitar falar sobre
Lorenzo em sua casa. João conta para Marcelo que seu
pai esteve em sua casa e o professor quer marcar uma

conversa. Yasmin se recusa a mudar para a padaria e culpa
sua mãe. Gleyce conta para Jeff que está pensando em se
formar na faculdade. Luca, Brenda e Gabi organizam a festa
secreta na escola e dizem que o grêmio foi responsável pela
organização. Luigi conta aos amigos que está escondendo
Eric em sua casa.
Sexta – Mirela chega à festa secreta na escola e recebe
elogios pela organização. Glória pede que Roger coloque
Pendleton de volta na O11O. Jerry aparece para tocar com
sua banda na festa do colégio. Com a festa bombando, Gabi
faz uma denúncia anônima para Ruth. Marcelo e Roger
brigam durante o jantar na casa da mãe. Ruth aparece no
colégio e acaba com a festa. O grêmio é acusado de ter organizado a festa secreta e Mirela é afastada. Alterado com a
discussão, Marcelo acaba batendo no carro de Débora. Mirela
desconfia que Gabriela tenha sido a responsável pela festa.
Ester se prepara para seu primeiro dia de aula. Luigi conta
para os pais que está escondendo Eric em casa.

Globo – 21h10
Segunda – Lurdes afirma que Vitória precisa contar a Davi
sobre sua gravidez. Magno apoia Betina, que fica receosa
quando Vicente a procura. Clóvis aconselha Lurdes a aceitar a
morte de Domênico. Tiago conhece Natália, Miranda e Carol.
Vitória conta a Natália e Miranda que está grávida de Davi.
Belizário vê Magno com Betina e reconhece o rapaz. Ryan,
Magno, Érica e Camila planejam presentear Lurdes. Davi
garante a Vitória que deseja cuidar do bebê. Lurdes visita
o túmulo de Domênico e Thelma apoia a amiga. Lurdes se
emociona com a atitude de seus filhos. Danilo discute com
Thelma e pede demissão do restaurante. Wesley questiona
Magno sobre o desaparecimento de Genilson. Kátia revela
a Lurdes que seu filho está vivo.
Terça – Magno conta sobre o acidente com Genilson, e
Wesley afirma que investigará o caso. Thelma afirma a Vitória que não venderá seu restaurante. Lurdes anuncia aos
filhos que Domênico está vivo. Davi apoia Vitória, que teme
perder seu bebê novamente. Danilo garante a Thelma que
não voltará a trabalhar para a mãe. Estela pressiona Raul,
que despista a moça. Lídia confirma a Estela que Raul está
apaixonado por Érica. Davi conta sua história de vida para
Vitória. Raul e Érica ficam juntos. Samuel repreende Marina.
Estela procura Raul.
Quarta – Vicente pede um adiantamento a Thelma. Kátia
passa mal e acaba morrendo nos braços de Lurdes. Nuno
contrata Danilo. Sandro é levado para a cela, e Lurdes afirma que cuidará dele. Miranda e Natália provocam Vitória, e
afirmam que a irmã está apaixonada por Davi. Lurdes diz
aos filhos que lutará pelo direito de Sandro ir ao enterro de
Kátia. Marconi se anima com a possibilidade de Sandro deixar a prisão. Wesley investiga sobre o desaparecimento de
Genilson e acredita que a polícia esteja envolvida na morte
do rapaz. Vitória e Davi discutem, mas acabam se beijando.
Quinta – Sandro é atingido ao proteger Lurdes. Danilo
explica a Thelma que precisa aprender a ter autonomia.
Vicente assedia Betina, e Magno o enfrenta. Álvaro vai ao
restaurante de Thelma e faz uma proposta a Vicente. Vitória
afirma que ajudará Lurdes a libertar Sandro. Camila e Érica
temem pela segurança de Lurdes. Lurdes visita Sandro no
hospital da polícia e vê Marconi. Lurdes confronta Marconi.
Álvaro arma com Belizário e Vicente contra o restaurante
de Thelma, e Amanda registra. Amanda nega o pedido de
Thelma para convencer Danilo a voltar para o restaurante.
Danilo sai de casa. O restaurante de Thelma é interditado, e
a mulher culpa Vitória.
Sexta – Lurdes interfere na discussão de Vitória e Thelma,
que afirma à advogada que não desistirá de seu restaurante.
Betina expulsa Vicente de sua casa. Lurdes questiona Vitória
sobre Álvaro. Vitória aconselha Lurdes a convencer Thelma
a vender o restaurante. Magno se preocupa com a ausência
de Betina no hospital. Vicente procura Álvaro, e Amanda
registra. Álvaro humilha Vicente. Vitória apresenta Lucas a
Lurdes, e afirma que o advogado cuidará do caso de Sandro.
Sábado – Lurdes aceita ajudar Sandro. Thelma grava
vídeos para Danilo. Danilo procura Amanda, que conversa
com o ex-namorado sobre o estado de saúde de seu pai.
Oliveira afirma que ele e a equipe apoiarão Thelma. Vitória
conversa com Lurdes sobre Thelma e se sensibiliza. Marina
sente ciúmes de Ryan. Raul faz uma proposta a Sheila.
Amanda afirma a Agenor que destruirá Álvaro. Sheila recontrata Érica, e Raul comemora a felicidade da namorada.
Lídia manipula Estela contra Raul. Sem se revelar, Amanda
repassa informações a Davi e Guará. Verena descobre que
está grávida, e Álvaro gosta. Os filhos de Lurdes a pressionam sobre Sandro e Marconi. Danilo apoia Thelma. Lurdes
despista Ryan e encontra Marconi. Betina diz a Magno que
Míriam encontrou o assassino de seu irmão.
Os resumos dos capítulos das novelas são de responsabilidade de cada emissora
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Alunos da rede municipal são destaques
na Olimpíada de Matemática Poliedro 2019
Os alunos das Escolas Municipais de Guararema, matriculados nos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, apresentaram um ótimo desempenho na Olimpíada de
Matemática Poliedro 2019, conquistando 26 medalhas e 41 menções honrosas, totalizando 67 premiações, como é possível observar no quadro abaixo:
Este ano, receberam medalhas de ouro os alunos dos
4º e 5º anos que alcançaram
notas entre 9,55 e 10,00;
medalhas de prata os que obtiveram notas entre 8,65 e 9,50
e medalhas de bronze notas
entre 7,75 e 8,60. Também
receberam menções honrosas
todos os alunos que tiveram
notas entre 5,00 e 7,70.
O quadro de medalhas
e menções honrosas, no
comparativo com as demais
escolas parceiras, todas integrantes da Rede Privada
de Ensino, situadas nas mais
diversas localidades do Brasil,
demonstra um bom desempenho de nossos alunos, uma
vez que, de 568 premiações,
67 foram conquistadas por
alunos da Rede Municipal de
Guararema.
É possível destacar ainda
que, das 29 medalhas de
ouro, 3 foram conquistadas
por alunos da municipalidade,
perfazendo 10,3% do total;
das 62 medalhas de prata,
9 foram conquistadas por
nossos alunos, totalizando
14,5% das medalhas; das 105
medalhas de bronze, 13,3%
foram destinadas aos nossos
alunos, ou seja, 14 medalhas.
Dentre as menções honrosas,
372 no total, obtivemos entre

os alunos da Rede Municipal
41, que correspondem a 11%
do total.
A Secretaria Municipal
de Guararema parabeniza a
todos os alunos premiados,
bem como seus professores
e familiares. A dedicação a
um ensino público de qualidade promove conquistas
importantes e significativas,
que colaboram para a melhoria das relações de ensino e
aprendizagem e sucesso da
rede pública municipal.
Sobre a Olimpíada de
Matemática Poliedro
A Olimpíada de Matemática Poliedro – OMP Jr. é um
concurso desenvolvido pelo
Sistema de Ensino Poliedro
em parceria com os professores especializados na elaboração de avaliações, apoiados
pela equipe do Editorial e pelo
Departamento Pedagógico.
A OMP Jr. espelha-se nas
mais importantes olimpíadas
do conhecimento do Brasil e
oferece às escolas parceiras
a oportunidade de estimular
o estudo da Matemática entre
seus alunos, além de despertar jovens talentos para o
ingresso nas áreas científicas
e tecnológicas. Fonte:
Prefeitura de Guararema

4º e 5º ANOS

Total de
Menção Premiações
OURO PRATA BRONZE
Honrosa

ESCOLA MUNICIPAL
Dom Alberto Johnnes Steeger

0

1

4

3

8

João Baptista Jungers

0

0

1

1

2

José Donizete de Paiva

0

0

0

3

3

José Benedito dos Santos

0

0

0

2

2

Paulo Ismael dos Santos Sobrinho

1

2

2

2

7

Presidente Getúlio Vargas

0

1

4

10

15

Prof.ª Célia Leonor Lopes Lunardini

0

2

0

6

8

Prof.ª Eunice Leonor Lopes Prado

2

3

3

13

21

Prof. Dr. Domingos Lerario

0

0

0

1

1

3

9

14

41

67

TOTAL
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Confira os alunos, professores e equipes das Escolas Municipais de
Guararema que conquistaram prêmios na Olimpíada de Matemática
Fonte: site Prefeitura de Guararema

Diretor Giorgio, Professora Cintia Roberta e os alunos
Cauã Davi de Oliveira Ramos, Ariane Pereira Barros,
Amanda de Deus Silva, Ana Clara de Souza, Lucas Gonçalves Machado de Lima, Alerrandro Siqueira do Nascimento e Samuel Oliver de Souza.
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Diretor Giorgio, Professora Sueli Pereira e os alunos Gustavo Silva Mianni e Murilo José Araújo dos Santos
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS

Professora Cláudia Santina e o aluno Matheus Ramalho
Moreira; ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DONIZETE DE PAIVA

ESCOLA MUNICIPAL DOM ALBERTO JOHNNES
STEEGER

Professora Fátima de Oliveira e o aluno Ricardo Hissamori.
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DONIZETE DE PAIVA

Alunos Kadija Hidalgo Reis, Luigi Martins Stella, Felipe
Castilho Mizoguchi, Leandro Emmanuel Oliveira Lins, Laura
Marangon Nunes, Miguel de Oliveira Rodrigues Correia,
Mariana de Oliveira Borges e a Professora Maria Aparecida
de Sousa Cruz Rodrigues.

Professora Karina Lorca e o aluno João Guilherme Fioravante Ferreira. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA
EUNICE LEONOR LOPES PRADO
Diretora Selene, Professora Sueli Franco, aluna Gabriela
Matheus Carneiro e a Coordenadora Ester.

Coordenadora Edilene, Professora Claudia Santina, os
alunos Manuela Pereira Alves, Ludmila Real Santos Silva,
Leandra Real Santos Silva, Ana Maria Pereira, Felipe
Miguel Machado Feitosa, Brayan da Silva Leal Campos e
Henry Real Santos Silva, além da Professora Franciane
Gomes e a Diretora Ana Karla.
Diretora Vivian, Professora Lucimar, Coordenadora Maria
Francisca e as alunas Melka Mota Brasil e Isadora Cunha
Ramiro.

Diretora Vivian, Professoras Deise Cristina e Sandra
Eufrásio, Coordenadora Maria Francisca e os alunos Iago
da Silva Ribeiro, Yasmim de Oliveira Alvarenga, Arthur
Marcondes, Caio Salles Lamin, Fabiana Tavares Diniz,
Felipe Hideki Nassizaki Dias, Kainy Vitória Bernardes
Lino, Kethelyn Eduarda Candido Pelegrino, Lia Yuka Matsushita, Maria Clara Neres de Oliveira, Pietro Guilherme
Antunes de Souza e Vitor Hugo Souza Santos.
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CÉLIA LEONOR
LOPES LUNARDINI

Professor Djalma Silva, os alunos Haryadnne Luiza
Mendes de Jesus, Yasmim Cannata Marques, Diretora
Iracema, aluno Vinícius de Oliveira Pinto e a Coordenadora Sabrina. ESCOLA MUNICIPAL PAULO ISMAEL DOS
SANTOS SOBRINHO

Aluna Geovana Renata de Souza.
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