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A informação ao alcance de todos

Prefeito de Guararema mostra trabalho e 
realiza pavimentação do Morro do Zecão

A Prefeitura de Guarare-
ma administrada pelo Prefeito 
Adriano Leite dá sequência 
ao Plano Municipal de Pavi-
mentação com o trabalho na 
Rua Jose Fonseca Freire, no 
trecho conhecido como Morro 
do Zecão, iniciado na última 
semana. no trecho conhe-
cido como Morro do Zecão, 
iniciado na última semana.A 
pavimentação será realizada 
em 1,8 quilômetro da via e 
irá beneficiar a mobilidade 
urbana no município de uma 
forma geral, desafogando 
o Centro e beneficiando o 
acesso a casas, chácaras 
e comércios existentes nos 
bairros Capoeirinha e Luís 
Carlos e adjacências, além 
de melhorar as condições de 
trafegabilidade na estrada 
que é rota do transporte pú-
blico municipal e do serviço 
de coleta de lixo.

 Antes de iniciar os servi-
ços, o Prefeito de Guararema 
Adriano Leite realizou obras 

“É uma importante rota alternativa para desafogar o Centro de Guararema, o que irá refletir na mobilidade urbana do município”.

de drenagem e controle de 
erosões na via.

 Além desta frente de 
pavimentação, a Prefeitura 
irá realizar investimentos em 
outros bairros do município. 
Segundo o prefeito Adriano 
Leite, os investimentos em 
pavimentação são realizados 
gradativamente, compreen-
dem um conjunto de serviços 
públicos e atendem a soli-
citações dos moradores e 
vereadores. “No ano passado 
fizemos alguns serviços de 
pavimentação pontuais nos 
bairros e nesta reta final do 
ano estamos dando continui-
dade ao Plano Municipal de 
Pavimentação contemplando 
o Morro do Zecão, que é uma 
importante rota alternativa 
para desafogar o Centro de 
Guararema, o que irá refletir 
na mobilidade urbana do mu-
nicípio”, disse. A previsão é 
de que as obras se encerrem 
neste mês de dezembro. 

Pavimentação da Rua Jose Fonseca Freire, no trecho 
conhecido como Morro do Zecão,

Decoração do Guararema Cidade Natal 
pode ser conferida até 5 de janeiro
Acender das Luzes contou com apresentação da banda Biquini Cavadão, atraindo grande público

Até o dia 5 de janeiro 
Guararema estará toda de-
corada com luzes e enfeites 
natalinos confeccionados 
de garrafa PET. A cerimônia 
Acender das Luzes aconteceu 
na quinta-feira (05/12) com 
grande show da banda Biquini 
Cavadão, Banda Municipal 
de Guararema, Coral Canto 
Por Guararema e Nathalia 
Sanfoneira, além da presença 
do prefeito Adriano Leite, o 
deputado estadual, André do 
Prado, demais autoridades e 
alunos da rede municipal.

Nem mesmo a chuva im-
pediu a presença do público 
que curtiu o show da banda 
que foi grande sucesso nas 
décadas de 80 e 90 e tocou 
músicas que marcaram época 
como “Chove-Chuva”, “Vento 
Ventania”, “Janaína” e “Cami-

la”. O Programa Guararema 
Cidade Natal chega a sua 
10ª edição repleto de luz e 
emoção, reacendendo no 
coração de todos os senti-
mentos de gratidão, alegria 
e renovação. Desde o seu 
início, já foram reutilizadas 
mais de 6 milhões de gar-
rafas PET, que certamente 
teriam o lixo como destino, 
auxiliando, assim, a preser-
vação da natureza.

Os visitantes podem 
contar ainda com uma am-
pla programação cultural 
durante o mês de dezembro, 
com várias apresentações 
de grupos musicais, artistas 
de teatro e palhaçaria. Além, 
é claro, do Papai Noel que 
receberá a criançada no 
Fundo Social de Solidarie-
dade. Continua na página 03 Mesmo  com a chuva o grande  público  curtiu o animado show da banda Biquini Cavadão
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“A PRIMUSCART EMBALAGENS ESPECIAIS EIRELI torna público que requereu na 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA a renovação da Licença Ambiental para 
a Fabricação de Embalagens de Papelão Ondulado, situada à Rua Marechal Castelo 
Branco, nº 57 – Centro – Guararema, SP.”
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Por: José Marcos Bueno Geraldo -  e-mail: josebgeraldo@ig.com.br

        V O 2  M A X  E  H I P E R T R O F I A

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

A cada dia aumenta o 
número de adeptos à corrida 
de rua, e o desenvolvimen-
to desta modalidade vêm 
acompanhado de dúvidas de 
como não largar a muscula-
ção e transformá-la em peça 
fundamental para melhora 
do desempenho nas provas. 
De forma geral considera-se 

muito complexo gerar níveis 
satisfatórios de hipertrofia e 
melhorar o rendimento na 
corrida, desenvolvendo am-
bos com qualidade. Sendo 
assim não é muito provável 
conseguir resultados na 
corrida pegando pesado na 
musculação. O treinamento 
de força tem sido comu-
mente utilizado para poder 
beneficiar os corredores. 
Sabemos que o treinamento 
de força em geral pode trazer 
inúmeros benefícios como a 
melhora de variáveis fisioló-
gicas, economia de energia 
na corrida e fatores neuro-
musculares, influenciando o 
desempenho de atletas não 
treinados por suas adapta-
ções ao treinamento serem 
mais rápidas. O treinamento 
de força é fundamental para 

quem corre ou vai começar 
a correr. Durante o percurso, 
muitas vezes irregulares, 
compostos de subidas, des-
cidas, lombadas e outros, 
os músculos inferiores são 
muito exigidos por tempo na 
maioria das vezes prolonga-
do, movimentos repetitivos 
que com o impacto durante 
as passadas geram lesões 
que muitas vezes podem 
ser evitadas se combinadas 
a sessões controladas de 
treinamento de força. Para 
que essa combinação de 
certo e traga resultados 
positivos, aconselha-se no 
máximo 2 a 3 sessões por 
semana, cargas moderadas, 
exercícios  específicos para 
os grupamentos muscula-
res mais exigidos durante 
a corrida. Quando exposto 
ao treinamento concorrente 
o corpo tende a se desen-
volver mais a um dado es-

José Marcos Educador Físico

tímulo, portanto, exercícios 
de alta complexidade e com 
cargas elevadas podem 
comprometer o rendimen-
to nas sessões de treinos 
de corrida, fazendo que o 
treinamento de força gere 
resultados expressivos no 
desenvolvimento da hipertro-
fia, podendo comprometer o 
desenvolvimento da corrida. 
É de fundamental importân-
cia que um profissional de 
qualidade acompanhe todo 
planejamento, verificando 
as cargas, os dias e horários 
para combinar as sessões 
de treino, evitando assim 
um possível desgaste físico 

(Overtraining), considerando 
que o treinamento de alguém 
que corre e faz musculação 
é bem complexo. Treinos in-
tervalados são uma boa op-
ção de trabalhos específicos 
da modalidade  para quem 
não quer perder massa mus-
cular. Estes geram melhora 
no VO2 máximo, trazendo 
ganhos satisfatórios para 
melhora do desempenho na 
corrida, com possibilidades 
de grande desenvolvimento 
em termos de hipertrofia. 
Concluindo, tudo depen-
de do objetivo. Para quem 
está começando a correr 
o treinamento de força no 

geral, bem acompanhado 
ajudará a superar os primei-
ros quilômetros, e poderá 
gerar maiores ganhos de 
hipertrofia. Mas se o atleta 
já tem uma boa rodagem 
e tem objetivos maiores na 
modalidade, deve priorizar 
os treinos de corrida, utili-
zando a musculação apenas 
como complemento. Dito 
tudo isso, sabemos que o 
mais importante é não ficar 
parado. Pratique atividade 
física e curta os resultados, 
principalmente os impercep-
tíveis, que fazem o maior 
bem para sua saúde.
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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

                    COTA CONTEMPLADA
         CRÉDITO IMOBILIÁRIO R$ 400 MIL
         QUERO R$ 48 MIL E PASSO DÍVIDA
         PARTICULAR 11 94372 6658
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Decoração do Guararema Cidade Natal pode ser conferida até 5 de janeiro

Acender das Luzes: Show da banda Biquini 
Cavadão, mesmo com chuva atraiu grande público

Nem mesmo a chuva im-
pediu a presença do público 
que curtiu o show da banda 
que foi grande sucesso nas 
décadas de 80 e 90 e to-
cou músicas que marcaram 
época como “Chove-Chuva”, 
“Vento Ventania”, “Janaína” e 
“Camila”.

O Programa Guararema 
Cidade Natal chega a sua 
10ª edição repleto de luz e 
emoção, reacendendo no 
coração de todos os senti-
mentos de gratidão, alegria 
e renovação. Desde o seu 
início, já foram reutilizadas 
mais de 6 milhões de gar-
rafas PET, que certamente 
teriam o lixo como destino, 
auxiliando, assim, a preser-
vação da natureza.

Os visitantes podem con-
tar ainda com uma ampla 
programação cultural duran-
te o mês de dezembro, com 
várias apresentações de 
grupos musicais, artistas de 
teatro e palhaçaria. Além, é 
claro, do Papai Noel que re-
ceberá a criançada no Fundo 
Social de Solidariedade.

A Vila de Luís Carlos 
também está toda decorada 
e em clima natalino. O bairro 
terá a presença do Papai 
Noel, que chega de forma 
especial à Vila no dia 8 de 
dezembro (domingo), às 9h 
e permanece até 12h. Nos 
dias 14, 15, 21 e 22 o Bom 
Velhinho fica das 15h às 17h, 
recepcionando crianças e 
adultos.

Todas as atrações e a 
programação completa pode 
ser conferida no site: www.
guararema.sp.gov.br.

A Maria-Fumaça 353, co-
nhecida como Velha Senho-
ra, terá horários especiais às 
sextas, 14h30 e 17h30. Aos 
sábados, domingos e nos 
dias 23 e 30, os passeios 
acontecem às 10h, 14h30 e 
17h30. Nos dias 24 e 31 de 
dezembro, às 10h.

Os passeios que acon-
tecem às sextas devem ser 
confirmados às quintas-fei-
ras, pelo telefone (11) 97363-

6405. Informações sobre 
o passeio de trem: www.
tremdeguararema.sp.gov.br.

 
Confira os pontos que es-

tão decorados e iluminados:
Praça Cel. Brasílio Fon-

seca; Boulevard Major Paula 
Lopes;

Praça 9 de Julho;
Parque de Lazer Profª 

Deoclésia de Almeida Mello;
Praça Lydia Custódio 

Dominguez;
Ponte da Ilha Grande;
Travessa Princesa Isabel;
Recanto do Américo (Pau 

d’Alho);
Praça dos Expedicio-

nários;
Rua Dona Laurinda;
Rua Cel. Ramalho;
Rua 19 de Setembro;
Rua Lucas Nogueira Garcez;
Ruas adjacentes (entre 

Rua Dona Laurinda e Rua 
Cel. Ramalho);

Estação de Trem Luís 
Carlos.

 
Fique atento às mudan-

ças no trânsito!
Durante toda a tempo-

rada do Guararema Cidade 
Natal (até o dia 5 de janeiro) 
a Rua Coronel Ramalho es-
tará interditada para estacio-
namento durante todo o dia, 
já a interdição para o trânsito 
local acontece a partir das 18 
horas todos os dias.

Aos finais de semana, a 
Rua 19 de Setembro será 
interditada a partir das 18 
horas no sentido Centro, de-
vendo o trânsito ser desviado 
pela Rua Doutor Armindo, 
seguindo pela Rua Pedro de 

Toledo. No caso de qualquer 
emergência médica, o con-
dutor deve se aproximar do 
agente ou auxiliar de trânsito, 
que irá viabilizar a chegada 
do veículo o mais rápido 
possível até a Santa Casa.

Espaço Gourmet, um dos pontos mais procurado pelo público durante 
o evento  Cidade Natal - Rua Coronel Ramalho nº 37 
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Deputados André do Prado e Marcio Alvino participaram da cerimônia de entrega 
da certificação ISO 9001:2015 para a Câmara Municipal de Guararema 
A solenidade aconteceu nas dependências da Estação Literária e contou também com a presença do Prefeito Adriano Leite, empresários , comerciantes, vereadores e da comunidade.

O vereador e presidente 
do Poder Legislativo de Gua-
rarema, Eduardo Moreira 
Franco, no seu cotidiano vem 
se destacando e desenvol-
vendo com sucesso excelen-
te trabalho  administrativo a 
frente da Câmara Municipal 
de Guararema, 

Ele conta com o apoio 
técnico do departamento ju-
rídico do Poder Legislativo na 
pessoa dos Advogados Dr. 
Marcos Wezassek de Britto, 
procurador Juridico, e Dra. 
Juliana Leite da Silva, Geren-
te Legislativo e sua equipe  
de trabalho,  e também es-
pecial apoio dos vereadores 
desta Casa de Leis.

Com as dependências  
da Estação Literária tomada 
pelos presentes aconteceu 
a  Solenidade de entrega da 
certificação ISO 9001:2015 
para a Câmara Municipal de 
Guararema. 

A abertura dos trabalhos 
foi feito pelo Advogado da 
Câmara Dr. Marcos Wezas-
sek de Britto, com o canto do 
Hino Nacional por todos os 
presentes. Durante o evento 
usaram da palavra o presi-
dente da Câmara Eduardo 
Moreira Franco, o prefei-
to Adriano Leite, deputado 
estadual André do Prado e 
o deputado federal Marcio 
Alvino. Eduardo falou da im-
portância da certificação que 
a Câmara Municipal de Gua-
rarema recebeu. “A certifica-
ção ISO 9001 é uma norma 
internacional que trabalha a 
gestão de qualidade da orga-
nização, independentemente 
de seu ramo de atividade, 
setor ou tamanho”. “foi uma  
conquista muito especial 
para a Câmara Municipal de 
Guararema”.  

A Cer t i f i cação ISO 
9001:2015 representa o 
compromisso com a admi-
nistração transparente e a 
busca por excelência nos 
serviços prestados à popula-
ção. Realmente foi uma ação 
inovadora e na busca pela 
excelência de seus serviços, 
que a Câmara de Guararema  

conquistou o Certificado ISO 
9001:2015.

Dentro de seus preceitos, 
destacamos valores como a 
transparência, o comprome-
timento com as demandas 
sociais, a responsabilidade 
com a coisa pública, respeito 
e ética no trato das suas ati-
vidades institucionais.

O vereador e Presidente 
da Câmara Eduardo Mo-
reira argumenta que foram 
meses de trabalho e empe-
nho dos funcionários e do 
Presidente da Câmara, que 
passaram por processos 
de capacitação, auditorias 
internas, aperfeiçoamentos 
e, finalmente pela auditoria 
externa do órgão Certificador 
MSC - Management Systems 
Certification. E, sem apre-
sentar nenhuma “não confor-
midade”, a Câmara Municipal 
de Guararema conseguiu 
o Certificado tendo-se evi-
denciado que o Sistema de 
Gestão de Qualidade satisfez 
aos requisitos da norma ISO 
9001:2015, abrangendo as 
atividades de “Apoio Admi-
nistrativo e Jurídico ao Poder 
Legislativo”.

O deputado federal 
Marcio Alvino, fez questão 
de prestigiar a solenidade 
e parabenizou o vereador 
Eduardo Moreira, e falou de 
sua grande satisfação em 
participar desta cerimônia de 
entrega da certificação ISO 
9001:2015 para a Câmara 
Municipal de Guararema na 

companhia do deputado es-
tadual André do Prado e do 
prefeito Adriano Leite. Uma 
conquista muito importante 
para a cidade, pois todos 
ganham através de uma 
administração transparente 
e pautada pela busca da 
excelência em seus serviços.

Meu gabinete em Bra-
sília também é certificado, 
sou o primeiro deputado 
federal da história do Brasil 
a implantar um sistema de 
gestão, e quando prefeito 
de Guararema a prefeitura 
também foi certificada com 
ISO 9001:2008. A ISO é 
uma organização sediada 
na Suíça que desenvolve 
padronização de produtos e 
serviços que pode ser utili-
zada por todos os países do 
mundo, em qualquer área  ou 
segmento. 

A ideia central dessa 
norma é permitir que ges-
tores encontrem e corrijam 
processos ineficientes dentro 
de uma organização.

Em discurso o deputado 
Marcio Alvino fez questão 
de cumprimentar de forma 
muito especial todos os 
envolvidos nesse processo, 
em especial o presidente da 
Câmara, Eduardo Moreira e 
os vereadores Gonda, Tiu, 
Junior da Casa de Ração, 
Zezão do Porto, André Cos-
ta, Luiz Pereira, Silvano Pa-
lhinha e Fatinha do Parque 
Agrinco; e também todos os 
funcionários da casa, Álvaro 

de Paula, Antônio Vieira, 
Carlos Lopes, Letícia Maia, 
Juliana Leite, Marcos Britto, 
Sergio Gonçalves, Simone 
Salim, Valéria Campanhole 
e Vanderley Gaidzinski, que 
se empenharam para obter 
a certificação. O Prefeito de 
Guararema Adriano Leite 
parabenizou a Câmara de 
Vereadores e se congra-
tulou com as autoridades 
deputados André do Prado 
e Marcio Alvino, e falou da 
entrega do Certificado ISO 
9001:2015 à Câmara Mu-
nicipal de Guararema que 
agora conta com sistema de 
Gestão da Qualidade, que 
irá proporcionar cada vez 
mais o aperfeiçoamento e 
melhoria contínua da gestão 
pública no ambiente Legisla-
tivo. Parabenizo a iniciativa 
dos vereadores e empenho 
dos funcionários para o al-
cance da certificação.
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Paulo Amigo foi levar um grupo de amigos para visitar a Basílica de Aparecida e 
encontrou com Neuza Cruz e Ignez. Não poderia faltar um registro deste momento.

Tânia Monteiro (Taninha) comemorou mais uma primavera
(05/12). Que a Luz de Deus continue brilhando na sua 
vida, trazendo ainda mais perseverança, sabedoria, saúde 
e felicidades. Parabéns.

No dia 29/11 nas dependências do Guararema Futebol Clube foi realizada mostras de 
danças e coreografias 2019 elaboradas pelos professores e executadas pelos alunos da 
Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Esportes. Na foto o grupo de dança de salão 
formado por Consolação, William, Rute, Meguinho, Tânia, Paulo Marcos, Antônio, 
Edna, Maria Alice,Luiz Carlos, Roseli Laura, Ailton e Rosa Maria executou uma coreografia 
de Rock soltinho dos anos 60 de autoria do professor Fábio Oliveira Silva (em destaque)

Laryssa Aparecida dos Santos, filha do casal Anderson 
e Letícia recentemente completou 7aninhos. Que a vida 
lhe sorria imensamente e que todos os seus sonhos se 
realizem. Parabéns! 

 A influencer digital Vivian Oliveira Brito completou mais um 
ano de vida (01/12). Desejamos muitas felicidades e que
Deus abençoe imensamente sua vida. Sucesso!
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SILENE  OLIVEIRA
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Margarida e Gerente da Caixa Federal  Fernando

Rogério da Agência do Banco SICREDI ladeado com Irineu 
proprietário do Super Mercado Monteiro e a direita Georges 
proprietário do Super Mercado Mago 

Deputado Federal Marcio Alvino, Deputado Estadual  
André do Prado, e o Prefeito Adriano Leite.

Vice-prefeito Dirceu, vereador Cesar, Sidnei Secretário, Cantora Vanessa Martins, Vereadores Andre Costa, 
Zézão do Porto e Tiu

Presidente do Poder Legislativo Eduardo Moreira ladeado 
da esposa Juliana e  Dra. Vanessa Noronha - Primeira 
Dama de Guararema 

Rogério com o presidente do Rotary Club Mauricio Tamaki

Deputado Federal Marcio Alvino e Georges do Supermercado Mago 

Andréia e Juliana

Cristina, Teresinha, Antônio, Lucas e Sérgio

Confira algumas fotos do cerimônia de entrega da certi-
ficação ISO 9001:2015 para a Câmara Municipal de Guara-
rema
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Resumos dos capítulos das novelas
De 09/12 a 14/12/2019

Segunda – 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. Inês lê para Afonso 
as cartas que escreveu para ele. Afonso não conta para Inês 
sobre Carlos. Neves oferece sociedade a Zeca. 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.

 
Terça – Inês volta para casa desolada, e Afonso tenta 

consolar a filha. Lola insiste para que Carlos não abandone 
a faculdade. Julinho se irrita por ter que pagar a dívida de 
Júlio. Alfredo reencontra seu amigo Tião. Lúcio se declara 
para Inês. Zeca pensa em aceitar a proposta de Neves. 
Clotilde marca um encontro com Almeida. Inês volta ao local 
onde ficava com Carlos quando era pequena. Natália Mabel 
incentiva Carlos a abandonar a faculdade. Alfredo e Adelaide 
se beijam. Inês e Carlos se encontram.

 
Quarta – Inês revela a Carlos que João e Shirley jamais 

lhe entregaram suas cartas. Lola pede que Genu a ajude a 
divulgar seu trabalho. Almeida se desencontra de Clotilde, que 
desabafa com Lola. Justina observa quando Candoca conta 
seu dinheiro. Carlos comenta com Marcelo sobre Inês. Afonso 
conta a Inês que o namoro de Carlos e Mabel é recente. Lola 
sente a ausência de Alfredo. Alfredo e Adelaide ficam juntos. 
Emília decide notificar a polícia sobre o sumiço de Adelaide. 
Justina revela que enterrou as economias de Candoca. Lola 
sofre com a falta de dinheiro, e Clotilde sugere que a irmã 
dispense Durvalina.

 
Quinta – Lola teme se separar de Durvalina, mas reflete 

sobre a conversa com Clotilde. Zeca, Olga e as crianças 
procuram pelas economias de Candoca que Justina enterrou. 
Durvalina garante que estará sempre ao lado de Lola. Carlos 
não consegue conversar com Mabel. Inês reencontra Lili e 
Isabel. Alfredo e Adelaide voltam de sua viagem e combinam 
um novo encontro. Carlos repreende Alfredo. Gusmões 
conduz Adelaide até Emília, e a moça confronta a mãe. Olga 
encontra a caixa com as economias de Candoca. Afonso 
orienta Carlos a deixar que Inês siga sua vida. Lola anuncia 
aos filhos que terá de demitir Durvalina.

 
 
Sexta – A família de Lola fica penalizada com a possibi-

lidade de demitir Durvalina. Virgulino percebe a afeição de 
Afonso por Lola. Carlos confessa a Marcelo que não para de 
pensar em Inês. Alfredo inventa uma desculpa para Osório e 
confidencia a Tião que sairá com Adelaide novamente. Maria 
comenta com Olga e Zeca as suas desconfianças em relação 
a Neves. Higino alerta Adelaide, que percebe que está sendo 
seguida por Gusmões. Lola pede ajuda a Carlos. Virgulino 
ajuda Lili com o jantar para Julinho. Assad pressiona Julinho 
a comparecer à sua casa. Lola confessa a Durvalina que 
terá de demiti-la.

 
Sábado – Carlos pensa em conseguir um novo trabalho 

para Durvalina. Mabel comenta com Josias sobre a distância 
de Carlos. Afonso e Inês visitam Lola e sua família. Alfredo 
conversa com Inês e provoca Carlos. Afonso apoia Lola. 
Clotilde lamenta por suas escolhas. Mabel conhece Inês e 
discute com Carlos. Inês percebe a emoção de Afonso ao 
falar de Lola. Zeca se prepara para viajar a São Paulo a 
pedido de Neves. Adelaide explica sua ausência a Alfredo. 
Lola e Afonso fazem uma proposta a Durvalina. Almeida 
conversa com Clotilde. Mabel afirma que deseja manter o 
namoro com Carlos.

Segunda – Gisele alerta a William que Diogo está no 
desfile para atentar contra Alberto. Lulu pede ajuda a Ramon 
para encontrar Waguinho, que se afastou para não atrapalhar 
o casamento dela com Tonho. Diogo se mistura aos garçons 
para disfarçar sua presença no evento. Marcos não acredita 
quando Gisele e Fábio avisam que Diogo atentará contra a 
vida de Alberto. Gabriela aceita substituir uma das modelos 
no desfile. Eliza dá dicas para Gabriela desfilar. Gabriela se 
fere ao impedir que o refletor manipulado por Diogo caia em 
cima de Alberto.

 
 
Terça – Alberto constata que Gabriela salvou sua vida. 

Alberto perde a memória. Mauri anuncia que Gabriela será 
submetida a uma cirurgia de risco. Mauri avisa a Paloma 
que Gabriela tem um tipo sanguíneo raro. Alberto recupera a 
memória. Paloma comenta com Ramon que Gabriela deve ter 
o tipo sanguíneo de Elias. Padre Paulo insinua para Paloma 
que o pai de Gabriela pode estar vivo.

falsificado a assinatura da mãe.
 
Resumo: Amor de Mãe
Globo – 21h10
Segunda – Lurdes despista Ryan, que não percebe que 

a mãe escondeu um celular no bolo para Sandro. Danilo 
pede que Thelma o autorize a confrontar Vicente sobre a 
sabotagem ao restaurante. Davi e Guará registram as ati-
tudes criminosas da empresa PWA. Thelma não percebe o 
interesse de Durval por ela. Danilo e Thelma conseguem a 
confissão de Vicente sobre a sabotagem. Tiago descobre 
que terá um irmão e teme perder o amor de Vitória. Vitória 
tem um sangramento.

 
 
Terça – Davi acompanha Vitória ao hospital e afirma que 

a advogada precisa descansar. Érica convida Raul para um 
almoço com sua família. Amanda procura Davi. Lurdes discute 
com Érica por causa de Sandro. Érica questiona Camila e 

Resumo: Éramos Seis
Globo – 18h15

Resumo: Bom Sucesso
Globo – 19h15

Segunda – Em seu primeiro dia de aula na escola, Ester 
impressiona todos com suas habilidades. Luisa conhece o 
pai de João. O pai de João o encontra na escola e o menino 
fica apavorado. Roger faz uma reunião com os funcionários 
da O11O para apresentar as mudanças que fará na empresa. 
Jerry pergunta se Raquel voltou com Guilherme. Mário passa 
a se encantar cada vez mais com Ester. Sophie começa a 
estranhar o comportamento de Ester e desconfia que a me-
nina possa ser um robô. O pai de João conta para o filho que 
sua mãe está doente e que ele precisa ir visitá-la. Afonso vai 
visitar Luisa em casa e Pendleton fica incomodado.

 
Terça – Nancy vê Waldisney conversando com Sophie 

e fica com ciúmes. Ruth não permite que Marcelo vá para 
o Ceará com João e seu pai. Yasmin pergunta para seu pai 
se pode ir morar com ele. Raquel recebe outra mensagem 
anônima. Mirela pede a ajuda de Vini para desmascarar a 
armação de Gabriela. Afonso inicia a campanha de divulgação 
do açougue estrelando Lindomar. Lorena incentiva a mãe a 
alugar a casa de Claudia para manter o Clubinho ativo. Ro-
ger convida Carla para ir a sua casa. Mosquito e sua trupe 
enquadram Brenda, a intimidam e roubam seus pertences.

 
Quarta – Jeff descobre que Mosquito roubou o celular de 

Brenda e vai atrás dele. Bento fica feliz por ter conseguido 
finalmente se entender com João. Para livrar Jeff da gangue 
de Falcão, Gleyce chama a polícia. Vini pergunta se Gabi foi 
a responsável por organizar a festa e a menina nega. Luigi 
consola Yasmin. Gael e Benício tentam convencer a mãe a 
alugar a casa para Fernanda. Fernanda e Claudia entram em 
um acordo e acertam os detalhes para o aluguel.

 
Quinta – Ruth pede para Roger tirar as tecnologias implan-

tadas na escola durante uma reunião. Pendleton presenteia 
Luisa com material de pintura para que ela retome seu hobbie. 
Filipa arma um plano contra Ester durante a oficina de doces 
de Nancy. João chega ao Ceará e revê sua mãe. Guilherme e 
Raquel discutem por ciúmes. Luisa volta a pintar. A campanha 
de divulgação do açougue é um sucesso e o movimento é 
dobrado. Brenda e Jeff terminam o namoro. Josefa revela a 
João o segredo que guardou durante sua vida inteira.

 
Sexta – Mirela passa a ditar as regras de seu relacio-

namento fake com Luca. Ruth comenta com Helô sobre o 
comportamento de João. Gleyce vai tirar satisfação com Fal-
cão e sua gangue sobre o episódio com Brenda. Como novo 
dono da O11O, Roger vai até a Ruth Goulart para anunciar 
as novidades da Escola dos Sonhos. Ruth não aceita bem 
as novidades da Escola dos Sonhos. Durval e Cláudia mar-
cam a data para o casamento. Glória conta que assinou um 
documento passando todas as ações da O11O para Roger, 
mas não se lembra. Marcelo desconfia de que Roger tenha 

Resumo: As Aventuras de 
Poliana  SBT – 20h50

Ryan sobre a história contada por Kátia sobre Sandro. 
Érica conversa com Camila sobre sua paixão por Raul. 
Na premiação, Raul insinua a Érica que deseja se casar 
com ela. Álvaro anseia pelo anúncio de sua sociedade 
com Raul. Érica questiona Raul sobre Vitória. Davi e 
outros ativistas protestam contra Álvaro durante a ceri-
mônia. Davi descobre que Vitória é advogada de Álvaro.

 
 
Quarta – Davi é levado para a delegacia. Jorge apoia 

Estela. Lurdes convida Camila para sair com Thelma e 
Danilo. Davi recusa a ajuda de Vitória. Amanda paga 
a fiança de Davi, que planeja como libertar os outros. 
Miranda e Matias se amam. Wesley descobre que Ja-
der foi coagido a confessar o assassinato de Genilson. 
Lídia visita Estela e constata seu sofrimento por causa 
de Raul. Miriam questiona o interesse de Wesley em 
Jader. Penha se irrita ao ver Wesley e Miriam juntos. 
Raul questiona Vitória sobre o passado dos dois.

 
Quinta – Davi consegue escapar do galpão e é 

socorrido por paramédicos. Ryan provoca Érica sobre 
o almoço com Raul. Danilo e Camila se beijam. Miguel 
se preocupa com Davi, que afirma que o incêndio foi 
uma vingança de Álvaro. Vitória descobre sobre o 
estado de Davi e questiona Álvaro. Belizário ameaça 
Vicente. Danilo descobre que Camila é filha de Lurdes, 
e pede à namorada segredo sobre a relação dos dois. 
Samuel treina Marina. Ryan apoia Marina, que sofre 
por ter quebrado sua raquete. Lurdes teme pela vida 
de Sandro durante uma rebelião no presídio.

 
Sexta – Lurdes respira aliviada ao constatar que 

Sandro está vivo. Miguel questiona Davi sobre Aman-
da. Durval conta que encontrou um novo médico para 
avaliar o caso de Thelma. Para despistar Álvaro, Davi 
assume a responsabilidade sobre incêndio em seu 
galpão. Raul considera conversar com Davi. Sandro 
confessa a Lurdes que não quer mais fugir da polí-
cia. Lurdes vê Danilo com Camila, e os dois pedem 
segredo sobre seu namoro. Todos na casa de Lurdes 
gostam de Raul. Davi e Amanda ficam juntos. Ryan 
vende seu violão para comprar uma nova raquete de 
tênis para Marina. Alguns meses se passam. Sandro 
deixa a prisão.

 
Sábado – Lurdes apresenta Sandro aos filhos, e 

Érica desconfia do rapaz. Vitória comenta com Natália 
sua situação difícil com Davi. Thelma se prepara para 
reinaugurar seu restaurante. Camila liga para Danilo, 
que disfarça na frente de Thelma. Lurdes se desen-
tende com Érica e acaba expulsando a filha de casa. 
Thelma descobre que Danilo tem uma namorada e 
procura Amanda. Durval consegue se reaproximar 
de Carol, para o espanto de Natália. Thelma comenta 
com Lurdes sobre o namoro secreto de Danilo. Sandro 
participa de um assalto com Marconi, e Danilo o vê.

 
Os resumos dos capítulos de todas as novelas são 

de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos 
que vão ao ar estão sujeitos a eventuais reedições.

 

Globo – 21h10

 
Quarta – Waguinho sugere a Alice que faça uma cam-

panha na rede social para encontrar alguém com o tipo de 
sangue compatível com o de Gabriela. Luan comenta com 
Waguinho que está se distanciando de Alice. Diogo se despe-
de de Gisele, prometendo se vingar dela e de todos. Paloma 
diz a Marcos que está desesperada, com medo de perder 
a filha. Elias se espanta ao ver Padre Paulo em sua casa.

 
 
Quinta – Rosemary não entende por que Padre Paulo 

chama o marido de Elias. Elias decide ajudar Gabriela, 
pensando no dinheiro que pode ganhar. Mauri constata que 
o sangue raro de Gabriela veio do pai, já que Peter também 
possui o mesmo tipo sanguíneo. Vera comunica a Alberto 
que as vendas dos clássicos voltaram a crescer. Marcos fica 
surpreso quando Padre Paulo chega com Elias ao hospital. 
Mauri avisa a Paloma que encontrou um doador e deixa a 
costureira incrédula ao dizer que é Elias.

 
Sexta – Elias age como se fizesse parte da família de 

Paloma e demonstra falso apreço pela filha. Marcos se 
preocupa quando Gabriela lhe pede que não deixe Elias 
sozinho com Paloma. Yuri decide dar uma nova chance para 
Gisele. Elias fica interessado no dinheiro de Marcos. Paloma 
se vê obrigada a fazer as vontades de Elias. Tonho e Lulu 
reconhecem que o casamento deles acabou. Paloma deixa 
Alice e Peter com Lulu. Elias cobra dinheiro a Paloma para 
doar sangue a Gabriela.

 
Sábado – Paloma se espanta com a atitude de Elias. Mar-

cos tranquiliza Paloma, avisando que conseguirá o dinheiro 
para Elias. Bezinha e Leila gostam de saber que Tonho irá 
morar temporariamente na mansão. Gláucia e Vera armam 
para Nana e Mário almoçarem juntos. Elias promete dar 
parte do dinheiro que exigiu de Paloma para Tadeu. Nana 
pressiona Mário, cobrando uma decisão definitiva para que 
os dois fiquem juntos. Marcos se desespera quando Elias lhe 
avisa que só ajudará Gabriela quando receber toda a quantia 
do dinheiro que exigiu para a doação.

 

Produção carta Ze Notícias 
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Destaques da semana
por Caroline Borges

Quinzinho Editor de Imagens

DE 08/12 A 14/12/2019

Samba no pé
(GLOBO, DOM, DIA 08, ÀS 18H)

A disputa da “Dança dos Famosos”, do “Domingão do 
Faustão”, está chegando ao fim. Neste domingo, os partici-
pantes irão encarar o ritmo do samba. Dandara Mariana, 
Kaysar Dadour, Jonathan Azevedo e Regiane Alves seguem 
vivos na competição. Os quatro disputarão a vaga na 
grande final do programa comandado por Fausto Silva.

Versatilidade musical
(CANAL BIS, DOM, DIA 8, ÀS 20H)

 Após três episódios, Samantha Schmütz encerra a quarta 
temporada de “Samantha Canta”. No último episódio, a atriz 
faz uma homenagem a Marina Lima. Durante a produção, ela 
interpreta canções como “Uma Noite e Meia”, “Nada Por Mim”, 
“Pra Começar”, “Mesmo Que Seja Eu”, “Me Chama”, “À Franc-
esa” e “Fullgás”. O programa é uma coprodução da TX Filmes 
com o Canal BIS, com direção geral de Roberto T. Oliveira e 
direção musical de Apollo Nove.

Dia a dia
(MULTISHOW, SEG, DIA 9, ÀS 22H)

Carlinhos Maia, fenômeno das redes sociais, protagonizará 
o programa “Uma Vila de Novela”. Ambientado na Vila 
Primavera, em Penedo (Alagoas), o “reality” trará o dia a 
dia dos moradores da vila mais famosa do Brasil. Naquele 
microclima de cidade pequena, cada morador é um person-
agem; cada casa, uma locação; cada dia, um episódio. Logo 
na estreia, que terá a exibição de dois episódios em sequên-
cia, o casamento dos pais de Carlinhos agitará o local, com 
direito a cerimônia e festa com show de Daniela Mercury.

Revelações no ar
(GLOBO, TER, DIA 10, ÀS 22H25)

A cabeça de Lúcia está repleta de novas informações em 
“Segunda Chamada”. A professora descobre a verdade sobre 
Marcelo e Paulo, e Milena conta que Alberto sabia de tudo. Maria 
começa a frequentar a escola. Leo conta a Eliete sobre o caso 
de Lúcia e Jaci. A série é uma coprodução da Globo com a O2 
Filmes, escrita por Carla Faour e Julia Spadaccini com Maíra 
Motta, Giovana Moraes e Victor Atherino. Com direção artística 
de Joana Jabace, a obra conta com a direção de Breno Moreira, 
João Gomez e Ricardo Spencer.

Luxo e bom gosto
(BAND, TER, DIA 10, ÀS 22H45)

 Vitor Bourguignon, Fernando e Estefano encararam diver-
sas dificuldades no “Masterchef: A Revanche”. Na semifinal do 
“reality show”, o trio terá de agradar aos jurados para conquistar 
uma vaga na final. Eles terão de preparar um luxuoso banquete. 
O grande vencedor vai ganhar R$ 250 mil do Banco do Brasil, 
um curso de técnicas tradicionais da culinária francesa no Le 
Cordon Bleu Rio de Janeiro, uma cozinha completa da nova 
linha Brastemp Gourmand, uma cozinha equipada com produtos 
da Tramontina e o troféu “MasterChef - A Revanche”.

Fim de um período
(GLOBO, TER, 10, ÀS 23H)

 A Globo exibe o último episódio da segunda temporada de 
“Filhos da Pátria”. A vida da família Bulhosa passa por grandes 
transformações. Maria Teresa não é bem-vinda em ambientes 
públicos. Lucélia vai renovar sua matrícula na escola normal e é 
surpreendida. A história criada por Bruno Mazzeo conta com Alex-
andre Nero, Fernanda Torres e Matheus Nachtergaele no elenco.

   Música com sotaque
      (GLOBO, QUA, DIA 11, ÀS 22H30)

 A música sertaneja dominou boa parte das paradas de 
sucesso do Brasil. Para celebrar o gênero musical, o “Festeja” 
reúne grandes nomes do cenário sertanejo. O time musical 
deste ano vai contar com Marília Mendonça, Zé Neto & Cris-
tiano, Maiara & Maraisa, Michel Teló, Felipe Araújo e Yasmin 
Santos. Com direção de Raoni Carneiro, o show foi gravado 
em Brasília, no estádio Mané Garrincha.

                    Produção 

              Carta Z Notícias 
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Estação Literária é premiada no Game Alquimista Digital
 A Estação Literária 

“Profª Maria de Lourdes 
Évora Camargo” foi a única 
Biblioteca do Estado de 
São Paulo a ser selecio-
nada entre 10 bibliotecas 
públicas do Brasil na pre-
miação do GAME TRILHA 
DO ALQUIMISTA DIGITAL, 
uma campanha realizada 
pela organização social 
Recode em parceria com o 
escritor Paulo Coelho.

Game Trilha do Al-
quimista Digital é uma 
campanha para todas as 
bibliotecas brasileiras e 
busca incentivar o uso das 
tecnologias para fomento 
à leitura. O Game é uma 
parceria da Recode com 
Paulo Coelho, um dos es-
critores com mais destaque 
no mundo, que busca reco-
nhecer bibliotecas trans-
formadoras e proporcionar 
às pessoas em situação 
de vulnerabilidade social 
o acesso à leitura digital e 
a realização de formações 
para o seu crescimento 
profissional.

A convocatória recebeu 
90 inscrições, selecionan-
do apenas 30 bibliotecas 
de todo o Brasil, com CNPJ 
válido e pelo menos dois 
computadores com acesso 
à internet e disponível ao 
público.

O Game Trilha do Al-
quimista Digital teve como 
uma de suas etapas a 
criação de um clube da 
Leitura e o incentivo à par-
ticipação pela comunidade 
(preferencialmente jovens 
de 14 a 29 anos) para o fo-
mento à leitura por meio da 
tecnologia. Para concorrer 
às premiações do Game, 
as bibliotecas habilitadas 
tiveram que criar um Clube 
da Leitura e convocar pelo 
menos sete jovens. Além 
da leitura de pelo menos 
um livro do escritor Paulo 
Coelho no Clube, cada 
participante teve que rea-
lizar pelo menos um curso 
na Plataforma Recode e 
produzir um vídeo com o 
relato de experiência.

As bibliotecas habilita-
das receberam 12 livros 
digitais do escritor Paulo 
Coelho – com as devidas 
orientações de uso – para 
trabalhar em um Clube da 
Leitura. Os livros digitais 

puderam ser lidos no com-
putador ou aparelho celular 
smartphone.

Dos 12 livros digitais re-
cebidos, o Clube da Leitura 
selecionou o Livro “Verô-
nika decide morrer” para 
trabalhar. Foram realizados 
vários encontros do Clube 
da Leitura, formado por 
jovens leitores e frequen-
tadores da Estação Literá-
ria. O vídeo gravado pela 
jovem Juliana Cidade, de 
15 anos e participante do 
Projeto Plugados Guara-
rema, foi selecionado pela 
comissão técnica da Reco-
de entre os dez melhores 
vídeos produzidos no Bra-
sil, junto aos participantes 
dos Clubes de Leitura e os 
respectivos profissionais 
das bibliotecas.

O Game Trilha do Alqui-
mista Digital foi encerrado 
com uma conversa ao vivo, 
via internet, no dia 28 de 
novembro, entre a jovem 
Juliana, participantes do 
Clube da Leitura, a equipe 
da Estação Literária e o 
escritor Paulo Coelho.

A condução do Clube 
ficou sob a responsabi-
lidade da Assessora de 
Atividades Socioculturais 
da Secretaria Municipal de 
Cultura, Esportes e Lazer 
de Guararema, Vanessa 
Martins, que participou da 
Formação “Pesquisa da 
comunidade, mobilização 
de jovens e inovação em 
bibliotecas”, com o objetivo 
de atrair novos usuários 
para os equipamentos cul-
turais da cidade, especial-
mente jovens em situação 
de vulnerabilidade social e 
está à frente das ações da 
Recode desde 2017.

A Estação Literária tem 
como objetivo ouvir as ne-
cessidades da comunidade 
e atendê-la através de uma 
programação eclética para 
todas as faixas etárias, 
especialmente para incen-
tivar o PÚBLICO JOVEM 
a participar das atividades 
socioculturais e educa-
cionais, visando à inclu-
são social e a formação 
de cidadãos autônomos, 
conscientes e conectados, 
através de parcerias com 
a sociedade civil, governo, 
organizações não gover-
namentais, acadêmicas e 
setor privado.

Juliana Murciano Cidade Gonçalves
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                                               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 ocor-
rências encontram-se registradas na Delegacia de Policia de Guararema sob n° 1161/2019
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Até

45dias
para 

pagar

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 07 E 08/12/2019

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS  07, 08, 09 e 10/12/2019 OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES 

Loja 1: Rua Capitão Alberto A. Weissohn, 131 - Centro - Guararema-SP Tel: 011 4693-3434 

Loja 2: Rua Maria José Ramos Leite , 89 - Bairro Nogueira - Guararema-SP Tel: 011 4693-1925

Loja 3: Av. Adhemar de Barros, 441 - Itapema - Guararema-SP Tel: 011 4693-2033

ENTREGAMOS EM DOMICÍLIO
Verifique condições na loja

Contra Filé Frigol
Bife ou Peça  

 38,90
Kg

Costela Suína
Fresca 

 13,98
Kg

 22,50
Und. SUPER OFERTA

Dolce Gusto
Todos Sabores
(Na Compra de 2und.
a 3° sai Grátis)

Cerveja 
Corona
330ml

Cerveja 
Itaipava
250ml

 5,99
Und.

Schweppes
Citrus
1.5L

Coca-cola
3L

 2,99
Und.

Refrigerante
Kuat
2L

 4,49
Und.

 1,38
Und.

 8,49
Und.

Suco Natural
One 900ml
Laranja

Iogurte Nestlé
540g

 5,99
Und.

Lasanha Seara
Bolonhesa

600g

 6,59
Und.

Mortadela Perdigão
Trad.

 8,70
Kg

Requeijão
Curral de Minas

420g

 8,39
Und.

 2,79
Und.

Sazón 60g
todos

Arroz 
Chaminé

5Kg

 10,98
Und.

 2,79
Und.

Vinho Carta
Vieja

Baron de 
Valac

 17,98
Und.

Feijão Talismã

 5,79
Und.

 3,35
Und.

Farofa Temperada
Yoki 500g

Catchup Heinz
397g Trad.

 6,98
Und.

 2,15
Und.

Macarrão
Petybon
500g

Creme de leite
Italac
200g

 1,89
Und.

Esponja de Aço
Assolan

8und. 

Café Fort
500g

 6,49
Und.

Leite UHT
Piracanjuba

1L

 2,65
Und.

 0,95
Und.

Sabonete Lux
Botanicals

und.

Desodorante
Aerosol

Nivea

 8,99
Und.

 1,29
Und.

 17,98
Und.
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