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Professores têm boas-vindas na Escola da Natureza
Inspiração e encanto formam o dueto perfeito para exprimir o resultado da primeira Formação de Professores do ano letivo de 2020.
A Escola da Natureza Francisca Lerario
recebeu, nos dias 10 e
11 de fevereiro, toda a
equipe docente da Rede
Municipal de Ensino.
Os professores foram
convidados a embarcar em uma jornada de
conhecimento e aprendizagem, que iniciou
em uma visita pelos
espaços externos da
escola, conduzida pela
Secretária Municipal de
Educação, Clara Assumpção Eroles Freire
Nunes, um mergulho na
história do local, na sua
concepção e nos seus
diferentes cenários.
A visita guiada estendeu-se também para a
área interna, com a diretora da Escola da Natureza, Misley Gonçalves

Fonseca, configurando-se em oportunidade ímpar para captar a essência do local, inspirar-se e
aproveitar ao máximo as
potencialidades de cada
ambiente.
Após a exploração e
apreciação dos diferentes espaços, um café especial marcou o evento
pelo capricho e carinho
com o qual foi preparado, fruto de muitas mãos
que trabalharam com
dedicação para servir
nossos educadores.
Na ocasião, o Prefeito Adriano de Toledo
Leite esteve presente,
proferindo palavras de
agradecimento, reconhecimento e acolhimento aos profissionais
da Educação. Continua
na página 03

Recepção dos professores: Tradicional foto na moldura

Unna Excelência em Saúde
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

Nós temos a Solução par a a sua
Saúde nas seguintes áreas
Oficina Sala Fogo: Seed ball: renovar para superar!

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

Equipe de formadores: Alegria em compartilhar conhecimento!

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 > > >
PENSAMENTO POSITIVO E TREINAMENTO FÍSICO

Por: José Marcos, Educador Físico

O pensamento positivo
e a prática diária podem
ajudar a alcançar um melhor desempenho e não
perder o ritmo, o hábito de
treinar. Começar a prática
de um exercício físico é,

para alguns, relativamente
fácil, o desafio mesmo é
manter a frequência e a
disciplina. Especialistas
dizem que isso é bem comum e, quando acontece,
o segredo está em acessar
a reserva de força mental.
Há uma série de fatores
que contribuem para a
mente guiar o corpo com
resistência mental, mas as
principais características
são disposição e otimismo.
A disposição refere-se ao
quanto você está inclinado
a suportar, seja aceitar a
intensidade em um nível
físico ou estar determinado a manter seu nível de
esforço em um tempo ou
distância. É ter a autodeterminação para permanecer

na experiência sem recuar
ou desistir. O otimismo, por
outro lado, é uma crença
positiva sobre um estado
futuro ou um resultado
desejado. Ele nos ajuda a
preencher a lacuna entre
o que estamos fazendo
atualmente e como isso se
relaciona com o alcance de
nossos objetivos. Estamos
muito mais dispostos a tolerar o desconforto quando
sabemos que isso está
vinculado a um propósito
significativo ou a um objetivo de longo prazo. Um
dos truques é lembrar-se
do seu objetivo e o quanto ele é significativo para
você. Isso pode ser feito
durante o aquecimento ou
antes mesmo de sair de

casa. Fazer isso à medida
em que você avança na
atividade prepara o terreno para enfrentar o que
está por vir. Com um forte
motivo, você terá mais
chances de ter resistência mental para aguentar. Tanto a disposição
quanto o otimismo são
mediados pela fala interna.
Quando você começar a
sentir desconforto, dê vida
a declarações positivas do
“eu sou”, “estou disposto a
continuar”, “eu sou capaz
desse esforço”. Se essas

declarações não funcionarem, tente uma variação,
referindo-se a si mesmo
em segunda pessoa, como
se você fosse um treinador
guiando o treino: “você vai
terminar”, “você está quase
lá” ou “não desista agora”.
O tempo ruim (muito frio
ou muito quente) proporciona um teste ideal para
a resistência mental. Então, tente treinar em um
período do dia em que
você não está acostumado
para alternar o cronograma
habitual e sair da zona

de conforto. Tolerar um
momento desconfortável a
cada dia permite que você
aprenda a conexão entre uma experiência física
desagradável e os jogos
que sua mente pratica para
tentar escapar daquela
situação. Os pensamentos
começarão a procurar um
lugar de refúgio no momento em que seu corpo
cruzar o limiar em uma área
de desconforto; é aqui que
começa a tarefa de desenvolver a resistência mental.

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

1º Carro emplacado em Guararema com Placa Mercosul

As placas atuais (cinzas) continuarão valendo por tempo indeterminado.
Já está circulando em
Guararema, na foto acima o
1º carro emplacado em Guararema com placas Mercosul.
Esta placa é obrigatório para
novos veículos em todo o país
entrou em vigor no dia 31 de
Janeiro de 2020.
O Jornal Gazeta de Guararema, obteve informação
que no Ciretran de Guararema
já chegaram as placas Mercosul, mas os emplacamentos
nos veículos serão realizados
por empresas credenciadas
pelo Detran/SP.
O Detran.SP informa que
seguindo o disposto na Resolução nº 780, de 26 de junho
de 2019, do Conselho Nacional de Trânsito, as novas Placas de Identificação Veicular
- PIV (padrão Mercosul) foram
instaladas a partir do dia 31
de janeiro de 2020, conforme
Comunicado Detran de 24 de
janeiro de 2020.
A placa Mercosul será
exigida nos casos de primeiro
emplacamento, alteração de
categoria (exemplo: alteração

de veículo particular para categoria aluguel), mudança de
Município ou de Estado, para
casos de furto, roubo, extravio
ou dano na placa, quando o
veículo for reprovado em vistoria veicular nos procedimentos
de transferência com observações sobre a placa e/ou lacre
(exemplo: placa não refletiva)
e quando se fizer necessário a
segunda placa traseira.
A implantação do novo
modelo de placa requer mudanças significativas de processos de atendimento e sistemas de informática, e, por esta
razão, o emplacamento do
modelo padrão cinza somente
será efetuado para veículos
que tiverem recolhido a taxa
de emplacamento até o dia
24 de janeiro de 2020 e protocolado toda a documentação
necessária e sem pendências
de qualquer natureza até o dia
28 de janeiro de 2020. Após o
recebimento do CRV o cidadão deverá realizar o serviço
de emplacamento no padrão
cinza que estará disponível

até o dia 28 fevereiro de 2020.
Se o processo for protocolado
após 28 de janeiro de 2020 o
proprietário deverá realizar o
emplacamento sob as regras
da placa padrão Mercosul.
A troca da placa cinza
para o padrão Mercosul será
permitida de maneira voluntária para veículos que não
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se enquadrem nas situações
acima descritas. Lembrando
ainda que este serviço implicará na realização de vistoria
veicular e emissão de novo
Certificado de Registro de
Veículo – CRV com os custos
de cada procedimento. Caso
não deseje a troca, poderá
continuar circulando com seu

veículo até o sucateamento
sem necessidade de substituição para o padrão Mercosul.
Por fim, o Detran.SP torna público que procedeu a
pesquisa de preço para a
implantação da placa Mercosul, chegando aos seguintes
valores máximos finais, que
servem como referência su-

gerida tanto ao fornecedor,
quanto ao consumidor: par
de placas de identificação de
carros, ônibus e caminhões
equivalente a R$ 138,24.
Placa avulsa ou de identificação de motocicletas equivalente a R$ 114,86.

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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Professores têm boas-vindas na Escola da Natureza
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Inspiração e encanto formam o dueto perfeito para exprimir o resultado da primeira Formação de Professores do ano letivo de 2020.
... Após a exploração
e apreciação dos diferentes espaços, um café
especial marcou o evento
pelo capricho e carinho
com o qual foi preparado,
fruto de muitas mãos que
trabalharam com dedicação para servir nossos
educadores.
Na ocasião, o Prefeito
Adriano de Toledo Leite
esteve presente, proferindo palavras de agradecimento, reconhecimento e
acolhimento aos profissionais da Educação.
Prosseguindo a programação da Formação,
os grupos identificados
pelos elementos da natureza: água, ar, terra e
fogo, seguiram até as
salas temáticas para participar de oficinas práticas
com as Professoras Aline
Amorim Marques, Creusa
Santana, Gil Ceragioli,
Michele Fonseca e com o
Professor Marcos Granjeiro, convidado especial
e integrante do Guaranature.
Aprender fazendo e
ensinar de forma lúdica e significativa foram

eixos que permearam
cada uma das atividades.
Entre os objetivos previstos contemplou-se a
possibilidade de replicar
o conteúdo desenvolvido
com as turmas de alunos.
A presença dos educadores, figuras tão importantes na formação de
nossas crianças, constrói
e reforça o vínculo entre
a Escola da Natureza
e as demais unidades
escolares para uma Educação Ambiental conjunta
e eficaz.
O resultado da pesquisa apontou plena satisfação dos professores
participantes, uma vez
que mais de 80% dos
docentes classificaram o
evento de formação como
ótimo.
A Secretaria Municipal de Educação dá as
boas-vindas aos nossos
Professores que se dedicam para o constante
crescimento da qualidade
de ensino do município de
Guararema e deseja-lhes
muita luz e paz nesta linda
caminhada!
Oficina Sala Água: Equilíbrio e confiança: interagir para fluir!

A Escola da Natureza Francisca Lerario recebeu, nos dias
10 e 11 de fevereiro, toda a equipe docente da Rede
Municipal de Ensino.

Equipe organizadora: Expressão de dedicação, carinho e
criatividade!

Oficina Sala Ar: Orquestra de papel: partilhar para comunicar!
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Resumos dos capítulos das novelas
Segunda – Filipe não se
conforma com o plano de
Rita contra Rui. Andressa
descobre sobre o falso namoro de Henrique e Fafi.
Lígia reclama com Rita de

ter que deixar Nina passear com Rui. Leila se insinua
para Filipe. O carro de Rui
para no meio da estrada, e
ele deixa Rita e Nina sozinhas para buscar gasolina.
Filipe se surpreende ao saber que Joaquim conversou
com Lara sobre o processo
de Nina. Max decide se separar de Regina. Terça –
Rita não se intimida com as
ameaças de Rui. Rafa sofre
um acidente e pede para
Anjinha mentir,

para não levar uma bronca
de Cléber. Lígia deixa Rita
dormir em sua casa com
Filipe. Thiago e Raíssa
inventam uma mentira sobre Anjinha e Cléber para
Carla. Uma ex-aluna de
Celso causa uma confusão
na escola. Peixoto avisa a
Carla que Marco continuará
preso. Jaqueline acha graça dos ciúmes de Thiago.
Celso se recusa a ser o
orientador de Paula na faculdade. Leila alerta Rui

sobre o encontro de Rita e
Lígia com o juiz.
Quarta – Meg e Guga têm
um impasse por causa de
Max e Regina. Celso revela
a Jaqueline o que houve
entre ele e Paula. Serginho
é indenizado por seu processo. Durante o debate na
escola, Marquinhos convoca
Paula para falar sobre Celso. Regina recebe a intimação de divórcio de um Oficial de Justiça e procura
Max. O discurso de Jaque-

line viraliza nas redes sociais, e Thiago fica orgulhoso. Joaquim procura Lígia.
Paula se despede de Jaqueline.
Guga confronta Max. Rui
afirma a Rita que não quer
mais a guarda de Nina.
Quinta – Rui induz Rita a
gravar uma mensagem dos
dois para Nina. Leila tenta
convencer Filipe de que
Rita ainda gosta de Rui.
Tatoo alerta Rita sobre Rui.
Rita se preocupa com a se-

gurança de Filipe. Guga,
Serginho e Beto advertem
Filipe por confiar em Leila.
Carla estranha o comportamento de Rita. Madureira
fica tenso ao ouvir Lígia falar sobre Joaquim. Termina
a apuração na escola. Rita
disfarça sua preocupação
para Filipe.
Sexta – Rita pede para Filipe visitar o túmulo de seu
pai com ela. Neide anuncia
o resultado da eleição.

Globo – 18h15
Segunda – Os soldados
são treinados para a guerra.
Lúcio é promovido a segundo
tenente. Inês se alista para
trabalhar como enfermeira na
revolução e Shirley não gosta. Genu comenta com Lola
que Afonso sente sua falta no
armazém. Emília reprova a
iniciativa de Adelaide. Felício
revela a Isabel que Zulmira
nãoaceitou a separação.
Shirley afirma a Durvalina
que reconquistará Afonso e
sua família. Julinho decide
escrever uma carta para

Lili sobre o noivado dos dois.
Gusmões alerta Almeida sobre o perigo que ronda
Itapetininga. Maria sofre
ao ver Clotilde com Francisco. A guerra é iniciada.
Terça – Afonso conforta
Lola. Lúcio, Alfredo, Nero e
Tião se preparam para guerrear. Shirley não gosta
quando Afonso convida
Lola para sair. Clotilde cuida
de Francisco. As tropas chegam a Itapetininga.
Maria, Olga e Zeca encontram Alfredo e o parabenizam pela luta. Soraia garante
a Julinho que, em breve,
os dois serão noivos. Lili
agradece o apoio de Marcelo. Shirley finge estar doente,
e Inês pede que Afonso
cuide da mãe enquanto
estiver fora. Adelaide se despede e garante a Emília que
quando voltar resolverá a

situação de Justina. Shirley arma para que Durvalina pense que dormiu com
Afonso.
Quarta – Durvalina fica
abalada ao ver Shirley no
quarto de Afonso. Isabel e
Felício sofrem com o
impedimento de sua
união. Inês e Adelaide chegam ao hospital de campanha. Shirley insinua que
reatou
com Afonso, e Durvalina
comenta com Genu que a
flagrou no quarto do patrão.
Lola se anima para sair
com Afonso. Afonso deixa claro a Shirley que não
quer nada com ela. Osório
se junta ao batalhão de
Lúcio, e Alfredo desconfia. Almeida encontra Zeca.
Lola afirma a Afonso que
deseja se afastar dele. O
batalhão de Lúcio e Al-

fredo enfrenta sua primeira
disputa. Almeida surpreende
Clotilde durante o batizado
de Francisco. Tião hesita
em atirar contra o inimigo.
Quinta – Alfredo salva
Tião e atira contra o inimigo.
Alfredo desconfia do comportamento de Osório.
Almeida admira Francisco. Olga, Zeca e Maria
querem despistar Almeida.
Adelaide encontra Alfredo.
Afonso desabafa com
Virgulino sobre a dispensa
de Lola. Zulmira surpreende
Felício e Isabel. Lili
confessa a Lola que teme
perder Julinho. Soraia promete contar a Assad sobre
seu romance com Julinho,
assim que o rapaz terminar o noivado com Lili. Alfredo confronta Osório. Lola tem
a ideia de se instalar
em Itapetininga para ficar

perto de Alfredo, e Genu
gosta. Tião ajuda Alfredo em
uma ação, e acaba
atingido.
Sexta – Alfredo e Lúcio socorrem Tião. Alfredo
consegue levar Tião até o
acampamento e afirma que
encaminhará o amigo até
o hospital. Shirley provoca
Lola por causa de Afonso.
Inês promete a Alfredo que
os médicos ajudarão
Tião. Afonso sofre ao pensar
em Lola. Almeida confessa a
Gusmões que ficou mexido
após o encontro com Clotilde. Natália desabafa com
Karine sobre seu casamento
com Almeida. Julinho
confirma a Soraia que
enviou a carta terminando o
noivado com Lili. Lola e Genu
partem para Itapetininga.
Tião não resiste e morre
nos braços de Alfredo, que é
amparado por Inês.

Sábado – Inês tenta conter o sofrimento de Alfredo.
Zeca agradece a colaboração de Afonso. Lola chega a
Itapetininga e fica mexida
ao saber que Afonso esteve
na cidade. Genu passa mal
ao saber da morte de
Tião, e Maria a ampara.
Lola desabafa com Clotilde
sobre sua decepção com
Afonso. Olga comenta com
Zeca que teme não ter o
afeto de Chiquinho no futuro.
Osório provoca Alfredo. Karine tranquiliza Julinho e
diz que apoia seu namoro
com Soraia. Lili desconfia
quando Soraia anuncia que
ela receberá uma carta de
Julinho. Alfredo foge do
acampamento, e Osório registra. Assad surpreende a
todos e diz que Elias deseja
cortejar Soraia. Alfredo
procura Inês.

Globo – 19h15
Segunda – Kyra/Cleyde
fica tensa com a desconfiança de Petra sobre ela.
Mário comenta com Juan
que não
compreende o motivo de
Helena ter abandonado
Luna. Kyra/Cleyde conta a
Ignácio que conversou com
Alexia sobre o anel da
sorte que ele deu à neta.
Ignácio pede a Alan que
contrate Kyra/Cleyde, para
a surpresa de Petra. Téo
descobre os riscos que corre
se fizer cirurgia e fica furioso
com sua família por ter
omitido a verdade. Ao

atravessar a rua com Zezinho, Alexia vê Renzo em São
Paulo. Luna/Fiona acode
Téo, ao vê-lo cair da
escada do Empório.
Terça – Luna/Fiona presta socorro a Téo.
Téo não se recorda de
Luna como a jovem que ele
salvou durante
a passagem do furacão.
Alexia/Josimara se acidenta
na rua e Renzo se oferece
para levá-la ao hospital com
Zezinho. Téo agradece
a Luna/Fiona por salvar
sua vida. Luna/Fiona conta
a Kyra que encontrou o seu
anjo salvador. Téo discute
com Úrsula. Bel diz a Edgar
que está gostando de Zezinho. Zezinho sente ciúmes
de Alexia/Josimara. Rafael
comenta com Renzo que
está tendo prejuízo com a
Labrador. Bia evita Tarantino.

Alexia pede ajuda às amigas
para investigar Renzo.
Quarta – Alexia propõe
a Luna e Kyra que elas sigam Renzo e o denunciem
para a Polícia Federal. Edgar demonstra interesse
por Ermelinda. Renzo finge
querer conhecer os amigos
de Dominique. Alan garante
aos filhos que eles se acostumarão com Kyra/Cleyde.
Tarantino explica a Tammy
que os dois não ficarão mais
juntos. Agnes incentiva Bia
a viver normalmente com
o marca-passo. O médico
aconselha Téo a fazer a cirurgia na coluna, mas o rapaz
tem medo dos riscos. Vicky
teme que Helena não goste
de ver Luna/Fiona
trabalhando no restaurante e pede para a amiga
se esconder. Luna/Fiona se
surpreende ao saber que Téo

é filho de Helena.
Quinta – Helena e Úrsula
destratam Luna/Fiona. Helena encara Luna/Fiona e tem
uma sensação estranha.
Renatinha repreende
Alexia/Josimara por ter faltado no primeiro dia de trabalho na Labrador. Téo convida
Luna/Fiona para ser sua
fisioterapeuta. Juan pede
a Gabi para experimentar
o prato que Mário irá prepararpara o concurso de
culinária. Zezinho confessa
a Ermelinda que gosta de
Josimara. Kyra/Cleyde conta
a Luna que Téo é o diretor da
novela que Alexia iria fazer.
Graziela se preocupa com
a obsessão de Petra por
Alan. Juan manda notícias
de Mário para Luna. Queen
e Mosquito tramam contra
Kyra/Cleyde. Zezinho
flagra Luna/Fiona con-

versando com Juan pelo
computador. Alan tenta salvar Kyra/Cleyde das armações de seus filhos.
Sexta – Kyra/Cleyde
pede ajuda a Ignácio para
conquistar os filhos de Alan.
Luna/Fiona confessa a
Zezinho e a Ermelinda
que está trabalhando para
Helena. Alan aprecia a forma
com que Kyra/Cleyde
conversa com as crianças. Dionice conta a Bia
que Tarantino terminou com
Tammy. Bia teme ser rejeitada por Tarantino por causa
de seu marca-passo. Renzo
conta a Lúcia que vai ajudar
Rafael a reerguer a
Labrador. Kyra tem receio
de que Rafael a esqueça e
volte para Renatinha. Verônica elogia a competência
de Micaela. Zezinho avisa a Luna/Fiona que ela terá

de deixar o Programa de
Proteção. Alexia/Josimara e
Kyra/Cleyde veem quando Renzo e Dominique se
aproximam da entrada do
clube. Sábado – Kyra/Cleyde
e Alexia/Josimara conseguem se esconder de Renzo e
Dominique. Luna/Fiona pede
a Zezinho e Ermelinda
para continuar com eles.
Petra reclama das gravações
da novela com a produtora.
Zezinho e Ermelinda se
arrependem e vão atrás de
Luna/Fiona, com Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde.
Luna/Fiona volta para a
casa e conta para as amigas sobre o novo emprego.
Alexia conta que ela e Kyra
conseguiram uma cópia
da identidade de Renzo para
Zezinho informar à Polícia
Federal. Zezinho se
declara para Alexia/Josimar

Globo – 21h10
Segunda – Betina consegue fugir de Belizário, e
Amanda a socorre. Érica
comenta com Lurdes suadesconfiança com Elias.
Tales faz uma nova chantagem com Lídia. Nicete
revela a Betina que ela é irmã
de Álvaro. Betina decide reclamar seu direito à herança
de seu pai. Lurdes aconselha
Danilo sobre Thelma.
Belizário confessa a Penha que precisa fugir. Januário e Oliveira procuram
Lurdes. Álvaro intimida
Belizário. Davi acompanha Betina à delegacia, e a
enfermeira denuncia Belizário para Míriam. Dalto alerta
Belizário. Álvaro faz uma

proposta a Belizário. Lídia
comenta com Raul sobre a
situação financeira de Vitória.
Érica confronta Raul ao vê-lo
com Vitória. Lídia e Vitória
se ajudam. Lídia registra a
extorsão de Tales. Betina
confronta Álvaro.
Terça – Álvaro afirma a
Betina que não tem relação
com os crimes de Belizário.
Penha teme perder
Belizário. Vitória orienta
Lídia a se livrar da chantagem de Tales. Érica devolve
o salão que ganhou de
Raul para o empresário.
Lurdes comenta com Thelma
sobre os flertes de Januário
de Oliveira. Belizário inventa
para Míriam que sequestrou
Betina para ameaçar Álvaro. Álvaro se desculpa com
Nicete e diz que deseja que
Júnior conviva com a avó.
Magno desabafa com Lurdes
sobre Leila e Betina. Oliveira
pede ajuda a Thelma para
reconquistar Lurdes. Betina

revela a Magno que não
foi ele quem matou Genilson.
Quarta – Magno agradece Betina por lhe contar
sobre Genilson. Nicete questiona Betina sobre seus
sentimentos por Magno.
O restaurante de Thelma e
Danilo faz sucesso. Penha
afirma a Álvaro que assumirá
os negócios de Belizário. Januário disfarça para Oliveira
seu encontro com Lurdes.
Lurdes repreende o comportamento de Januário. Matias
e Miranda ficam juntos novamente. Thelma confirma sua
gravidez do bebê de Camila e Danilo. Jane afirma
a Thelma que ela precisa
aceitar o fato de que Danilo
éadotado e Durval ouve.
Quinta – Thelma expulsa
Jane do restaurante e pede
que a amiga se afaste de
sua família. Jane se despede
de Durval, que sofre ao ter
descoberto a verdade sobre
Danilo. Camila e Danilo co-

memoram a notícia da gravidez de Thelma. Januário e
Oliveira decidem se unir para
confrontar Lurdes. Durval
confessa a Thelma que sabe
que Danilo é adotado, e a
mulher exige que o amigo
guarde segredo. Álvaro pede
que Verena agrade Nicete e
Betina. Jane se despede de
Matias. Durval acaba contando para Natália o segredo de
Thelma. Natália se incomoda com Thelma. Lurdes
se irrita com Oliveira e Januário, e Érica conversa com a
mãe. Raul comenta com
Vitória que gostou da reunião
com possíveis investidores
da PWA. Lurdes pede que
Januário descubra notícias
de sua mãe. Manipulada
por Álvaro, Nicete pede que
Betina não confronte o irmão.
Sexta – Betina apoia Raul, e
Álvaro ofende a irmã. Leila
comemora a tentativa de
engravidar para curar
Brenda, e Magno pensa

em Betina. Elias pressiona
Ryan, que garante que gravará a música do rapaz. Érica
confessa a Ryan que não
gosta de Elias. Nicete se preocupa com a segurança de
Betina. Camila e Thelma escolhem roupas para o bebê.
Álvaro deixa a presidência
da PWA. Sílvia discute com
Elias, e Érica ouve.
Verena estranha o comportamento de Álvaro. Natália sente ciúmes de Durval
com Thelma. Érica arma para
desmascarar Elias, e
Ryan se revolta contra o
rapaz. Penha e Leila discutem e acabam se agredindo.
Sílvia pede perdão a Lurdes
pelos erros de Elias. Natália
afirma a Thelma que Durval
é apaixonado por ela.
Álvaro contrata Penha
para atentar contra Raul.
Sábado – Penha contrata
um atirador de elite. Lurdes
desmonta o mural com informações sobre Domênico,

e Camila se preocupa com
a mãe. Natália termina seu
namoro com Durval, e Carol
apoia a mãe. Lurdes
tem uma nova ideia para
encontrar Domênico e decide
ir ao hospital. Betina tenta
acalmar Lurdes, que sofre
por não encontrar as pistas
com que sonhou. Matias e
Miranda começam a namorar. Durval volta para seu
trailer e se incomoda com a
bagunça de Matias. Álvaro se
encaminha para a cerimônia
de posse de Raul na PWA.
Thelma procura Durval. Sandro, Vitória e Davi apoiam
Raul. Davi vê a motocicleta
do atirador de elite e desconfia. Raul inicia seu discurso e
é confrontado pelo atirador.
Álvaro defende Raul e acaba
atingido por um tiro.
capítulos que vão ao ar
estão sujeitos a eventuais
reedições.
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Destaques da semana de 16/02 A 22/02/2020
Com chave de ouro

por Caroline Borges

(GNT, SEG, DIA 17, ÀS 22H15)

Quinzinho:

Editor

de

Imagens

Última triagem
(GLOBO, DOM, DIA 16, ÀS 12H45)

Um dos principais nomes da música brasileira, Gilberto
Gil participa do último episódio da temporada de “Papo de
Segunda Verão”. A produção também conta com a participação musical do Cortejo Afro. Com Fábio Porchat, João
Vicente de Castro, Emicida e Francisco Bosco, o programa
foi gravado em Salvador, na Bahia.

Amor digital
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Mistérios do passado
(GLOBO, QUI, 20, ÀS 00H30)

A Globo encerra a segunda temporada da série
“Twisted – A Hora da Verdade”. Repleta de drama e
mistério, a produção conta a história de Danny Desai,
papel de Avan Jogia, um garoto de dezesseis anos que
retorna à sua cidade natal depois de matar a própria tia
cinco anos antes. Ao tentar reacender velhas amizades,
Danny torna-se o principal suspeito do assassinato
de uma colega de classe. Percebendo que a cidade
não se preocupa com a verdade, ele decide que vai
conseguir limpar seu nome. Entretanto, Danny precisa
manter um outro segredo: a verdadeira razão pela qual
matou sua tia.

Doce disputa
(DISCOVERY HOME & HEALTH, SEX, DIA 21, ÀS 22H20)

(WARNER CHANNEL, TER, DIA 18, ÀS 21H40)

A primeira etapa do “The Voice Kids” chega ao fim.
André Marques comanda a última tarde de “Audições
às Cegas”. No último domingo, mais 11 crianças foram
classificadas para os times dos técnicos Carlinhos
Brown, Claudia Leitte e Simone & Simaria. Ao todo,
serão 72 crianças – 24 em cada um dos times. Além
de André Marques, Thalita Rebouças também participa
do programa.

Teste de empatia
(GLOBO, DOM, DIA 16, ÀS 21H)

Os aplicativos de namoro são destaque na série
“Matches”. A produção conta a história de Ricardo, papel de João Baldasserini. Recém-separado e bastante
desajeitado, ele conta com a ajuda do amigo metido
a malandro Escovão, papel de Renato Livera, que o
hospeda em seu apartamento e se torna o maior incentivador da sua vida de solteiro. No mesmo corredor vive
a romântica Lara, vivida por Juliana Silveira, que tenta
superar o divórcio com o pai de seu filho e é orientada
pela amiga solteira e mente aberta Mila, de Evelyn
Castro. Na tentativa de lidar com as novidades trazidas
pelo mundo digital, eles se aventuram no aplicativo
“Matches”, que une desconhecidos, mas, involuntariamente, acaba gerando de encontros fracassados a
situações constrangedoras e boas histórias para contar.

O Discovery Home & Health estreia a terceira temporada
de “Júnior Bake Off Brasil”. Além da apresentadora Nadja
Haddad, o programa também conta com a participação da
“chef” confeiteira Beca Milano e do padeiro Olivier Anquier. O
“reality show” é a versão brasileira do formato internacional
“Junior Bake Off”, criado pela Love Productions e distribuído
pela BBC Studios coproduzido com o Discovery Home &
Health. Em sete episódios inéditos, os 12 participantes disputarão o título de “Melhor Confeiteiro Júnior do Brasil”. O cenário
está de cara nova para receber os pequenos, que viverão experiências e amizades inesquecíveis ao longo da competição.

Reunião de amigos
(CANAL BRASIL, SEX, DIA 21, ÀS 22H30)

Nas alturas

(CANAL OFF, QUA, DIA 19, ÀS 21H30)

Renata Ceribelli volta ao “Fantástico” com o quadro “Meu
Filho Nunca Faria Isso”. A produção, um formato da NBC
inédito no Brasil, funciona da seguinte forma: um grupo de
atores contracena com um adolescente, que não sabe que
está sendo testado, e seus pais acompanham tudo em um
ambiente de monitoração ao lado da repórter e de um especialista. No próximo episódio, os adolescentes passarão
por um teste de empatia. Uma atriz irá simular intimidade em
excesso com o namorado de uma amiga.

No terceiro episódio de “Jornada Dupla”, João Pedro
Simonsen larga sua vida de conforto em São Paulo para
se jogar em uma aventura no Himalaia, onde passou
vinte dias nas alturas com o seu “paraglaider”. Dormindo
em barracas e pegando carona com locais, Simonsen
se diverte e traz imagens dessa experiência na Índia.
Apaixonado pelo céu, ele divide a rotina entre fazer os
negócios funcionarem e achar o caminho através das
térmicas para fazê-lo voar mais alto.

Além do impacto social e da inovação artística, o álbum
“Clube da Esquina” foi responsável por lançar a carreira de
diversos jovens músicos. Milton Nascimento era o grande
maestro dessa orquestra e acreditava tanto no trabalho que
ameaçou romper com a gravadora caso o disco não fosse
produzido. No novo episódio de “Milton e o Clube da Esquina”,
Lô Borges retorna ao estúdio com “Trem Azul”, seguido pela
cantora Iza, que interpreta “Cravo e Canela”. Gabriel Leone
e Milton encerram com “Um Girassol da Cor do seu Cabelo”.

Produção Carta Z Noticias
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Parabéns ao Padre Ubirajara pelos três anos de ordenação sacerdotal e ao Padre
Valdenilson pelos sete anos. Que os senhores continuem sendo fiéis mensageiros
da Palavra de Deus e que Ele lhes conceda muita força, saúde, coragem para que
possam continuar conduzindo este trabalho com generosidade, despreendimento,
e acolhendo a todos com muito amor.

Casal simpatia: Geraldo e Miraneia, agradecidos a Deus pelos 41 anos de
matrimônio e pela linda família que constituíram. Felicidades, sempre!

A cantora Vanessa Martins segue fazendo vários shows e conquistando muitos
fãs. Sucesso!!

Quem completou mais uma primavera (04/02) foi a simpática Ketily Aparecida da
Silva Souza. Que Deus continue abençoando imensamente sua vida. Parabéns!

Jornal Gazeta de Guararema

Jornal Gazeta de Guararema Sábado, 15 de Fevereiro de 2020

7

Prefeitura realiza mutirão de serviços urbanos
Com a melhora do tempo e previsão
de clima estável durante o fim de semana, a Prefeitura de Guararema, por meio
da Secretaria Municipal de Obras, Meio
Ambiente, Planejamento e Serviços Públicos (SEOBRASMAP), deu início a um
mutirão de serviços urbanos em diversos
bairros do município que foram afetados
pelas chuvas.
Nos últimos dias, com a ocorrência
de chuvas persistentes no município, as
equipes da SEOBRASMAP realizaram o
mapeamento dos pontos de ocorrências e
procuraram atender a todos os chamados
de forma rápida e eficaz.
Neste fim de semana o trabalho será
intensificado e todas as frentes da secretaria estarão mobilizadas para a
força tarefa com realização de serviços
de roçada e limpeza de ruas e praças
públicas, manutenção de estradas com
espalhamento de materiais, operação
tapa buraco e limpeza de córregos, de
acordo com demandas identificadas e
conforme prioridades.
“Desde o início do mês de fevereiro,
temos trabalhado em vários pontos para
minimizar as ocorrências, porém as
chuvas não têm dado trégua. Com esta
melhora no tempo teremos condições de
colocar toda a nossa equipe na rua para
percorrer diversos pontos e executar serviços prioritários para minimizar impactos
para a população”, disse o secretário
Evail Gonçalves Júnior.
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Sicredi é destaque em quatro variáveis do ranking
anual de melhores projeções do Banco Central
Ranking classifica o nível de acerto das maiores instituições financeiras e consultorias do Brasil nos índices IPCA, IGP-M, Taxa de Câmbio e Taxa Selic em 2019
O “Top 5 Anual” é um
ranking divulgado pelo Banco Central do Brasil para
classificar as projeções
econômicas mensais mais
consistentes ao longo do
ano e que leva em consideração um Sistema de
Expectativas de Mercado.
O Sicredi, presente em
22 estados brasileiros e
em cinco municípios do
Alto Tietê, é destaque no
ranking de 2019 nas quatro
variáveis analisadas: IPCA,
IGP-M e Taxas de Câmbio
e Selic.
Atualmente, a Sicredi
Progresso PR/SP está presente em cinco agências da
região: Mogi das Cruzes,
Suzano, Itaquaquecetuba,
Guararema e Ferraz de
Vasconcelos. Com planos
de expansão para os próximos meses, o Sicredi
estará presente em mais
dois municípios do Alto
Tietê até 2021.
A instituição financeira
cooperativa foi a única participante a estar presente
entre os cinco melhores em
todas as quatro variáveis
de mercado analisadas no
“Top 5”. Na categoria Índice
de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), utilizado
para observar tendências
de inflação no país, o Sicredi ocupa a segunda posição
no curto-prazo anual. No
IGPM-M (Índice Geral de
Preços do Mercado), que
registra a inflação de preços desde matérias-primas
agrícolas e industriais até
bens e serviços finais, a
instituição foi classificada
em quarto lugar, também
no curto-prazo anual.
Na Taxa de Câmbio, no

curto-prazo anual, o Sicredi
foi classificado na quinta
colocação. O ranking também avaliou as projeções
para a Taxa Selic, a taxa
básica de juros do Brasil,
e a instituição foi classificada em quarto lugar no
médio-prazo anual. Este é
o terceiro ano consecutivo
em que o Sicredi figura no
Top 5 Anual do BC.
Pedro Ramos, economista-chefe do Sicredi, explica que a presença entre
as melhores projeções em
quatro indicadores do “Top
5” do Banco Central reforça
a capacidade da estrutura
que a instituição oferece em
análise de mercado e projeções. “Um dos nossos principais diferenciais é o time
de especialistas altamente
preparado para assessorar
a tomada de decisões, o
que reflete positivamente
na nossa capacidade de
gestão de investimentos,
beneficiando os nossos
mais de 4 milhões de associados e garantido a solidez
da nossa atuação. Em um
mercado com cenário de
constantes mudanças, que
acontecem em uma velocidade cada vez maior, estar
‘um passo à frente’ é um diferencial fundamental para
uma instituição financeira”,
afirma.
Com o objetivo de desmistificar o mercado de investimentos, o Sicredi também lançou, recentemente,
a plataforma Investindo
Juntos (www.investindojuntos.com.br), ideal para
quem tem interesse em
aplicar recursos, mas tem
dúvidas sobre qual a opção
mais adequada.

HORÓSCOPO DE 15 a 16/02/2020

Por: Omar Santos
ÁRIES - Melhoria
da situação financeira,
trazendo-lhe tranquilidade e favorecendo boas
aquisições. Pequenas
mudanças no seu cotidiano. Necessidade de
momentos de descanso
na privacidade do lar.
Não se empolgue demais,
permitindo que a emoção
domine a razão.
TOURO - Dia neutro
no qual será favorável 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 preocupações desnecessárias.

GÊMEOS - Pessoas
conhecidas estão dispostas a colaborar com seus
projetos. Receberá informações úteis e promissoras. Dia feliz para a vida
amorosa. A posição da lua
indica um dia prático para
tudo o que deseje realizar.
CÂNCER - A vida profissional, os negócios,
as associações, estarão
bastante favorecidos hoje.
No amor, você causará
uma forte impressão na
pessoa amada, uma vez
que a sua disposição,
está favorável, para deixar
claro as suas verdadeiras
intenções.
LEÃO - Contenha os
seus impulsos de querer
fazer tudo de uma vez.
Um aspecto restritivo do
planeta mercúrio dentro
do seu mapa astral revela
que você deve precaver-se para não perder o

Sobre o Sicredi
A Sicredi Progresso PR/
SP, que em São Paulo atua
no Alto Tietê, conta atualmente com cinco agências
na região. Em Mogi das
Cruzes, a agência está
localizada na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 990, no bairro Vila
Partênio. O contato pode
ser feito pelo telefone (11)
4793-9020.
A unidade de Suzano
fica na Rua General Francisco Glicério, 1189, no
Centro. O endereço em
Itaquaquecetuba é Avenida
Vereador João Fernandes
da Silva, 193, na Vila Virgínia, ao lado da Prefeitura
de Itaquaquecetuba. Já a
agência em Guararema
atende na Rua Francisco
Freire, 25. A agência de
Ferraz de Vasconcelos,
por sua vez, está na Rua
Getúlio Vargas, 130, Vila
Romanópolis.
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com
o crescimento dos seus
associados e com o desenvolvimento das regiões
onde atua.
O modelo de gestão
valoriza a participação dos
mais de 4 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do
negócio. Com presença
nacional, o Sicredi está em
22 estados* e no Distrito
Federal, com mais de 1,7
mil agências, e oferece mais
de 300 produtos e serviços
financeiros. Mais informações estão disponíveis em
www.sicredi.com.br.

Gracieli Medin a nova gerente da Agência Sicredi em Guararema,
atende na Rua Francisco Freire, nº 25

controle emocional.
VIRGEM - Muita atividade profissional e êxito
nos negócios e novos
empreendimentos sociais
e familiares, estão previstos para você hoje. Ótimo
estado mental, o que lhe
dará mais rapidez ao ter
que tomar decisões importantes.
LIBRA - Você conseguirá obter os mais
propícios resultados, no
trabalho, no setor financeiro, social e amoroso.
Aproveite. Paz íntima. A
lua estará revitalizando
as suas energias e envolvendo você em muitas
situações interessantes.
ESCORPIÃO - Dia em
que deverá enfrentar alguns obstáculos, em seu
lar. Mas se usar de fato
a inteligência conseguirá
superá-los com sucesso.
Grande necessidade de
sair em busca de segurança material para atingir o

que deseja.
SAGITÁRIO - Ótima
oportunidade no setor
comercial, com probabilidade de lucros. Bom
também, para assuntos
familiares e sentimentais.
Sua saúde será bastante
boa, o que deverá dar-lhe maior disposição ao
trabalho. O seu potencial
criativo continua forte.
CAPRICÓRNIO - Dia
um tanto quanto agitado
para você. Mas, para que
tudo saia a contento, deverá tomar uma atitude
otimista e inteligente e
evitar o nervosismo que
de nada adianta. Sucesso
junto ao sexo oposto.
AQUÁRIO - Enormes
probabilidades de realizar
suas mais antigas esperanças. Terá também, aumentos de lucros e muito
progresso profissional.
Ótimo às novas amizades
e ao amor. Você estará buscando descobrir o

Com o objetivo de desmistificar o mercado de investimentos, o Sicredi também lançou,
recentemente, a plataforma Investindo Juntos (www.investindojuntos.com.br), ideal para
quem tem interesse em aplicar recursos, mas tem dúvidas sobre qual a opção mais adequada
Foto: Cape Press Comunicação/Divulgação.

seu verdadeiro papel na
sociedade.
PEIXES - Novos planos para sua elevação de
cargo e de conhecimentos
profissionais deverão ser

estudados agora. De resto, a influência será ótima
para a vida amorosa e
familiar e para tratar com
amigos e personalidades
públicas.
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Associado Sicredi*
paga menos taxa no Cheque Especial

Sem cobrança de tarifa**
Taxas a partir de 2,49% ao mês***

Abra sua conta

*Válido para associados da Sicredi Progresso PR/SP.
**Isenção de tarifa de 0,25% para limite acima de R$ 500,00.
***Taxa conforme score do associado.
sicredi.com.br SAC 0800 724 7220 Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.
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Farmacêuticos serão treinados para orientar população
sobre doença causada pelo novo Coronavírus - COVID-19
Conselho Regional de Farmácia de SP alerta para uso de medicamentos que podem mascarar a doença
Diante da expansão e
do aumento do número de
mortes em função da COVID-19, o Conselho Regional de Farmácia do Estado
de São Paulo, CRF-SP, irá
capacitar os farmacêuticos
do Estado para auxiliar as
pessoas que procurarem a
farmácia com sintomas da
doença. O lançamento da
campanha “Farmacêuticos
contra o novo coronavírus”
acontece no próximo dia
18 de fevereiro, na sede do
CRF-SP e será transmitido
ao vivo pelo portal da entidade. Entre os principais temas
que serão abordados estão
as formas de transmissão e
prevenção, a identificação
de sinais, casos suspeitos
e notificação, além de diagnóstico laboratorial e tratamento. A campanha contará
ainda com um folder voltado
à população, além de uma
capacitação online.
Pelo fato da farmácia ser,
em grande parte das vezes, o
primeiro local de procura por
atendimento de um profissional de saúde, é fundamental
que os farmacêuticos estejam preparados para identificar os sinais e sintomas
da doença, assim como encaminhar para atendimento
médico, os casos suspeitos.
Outro aspecto importante é
orientar sobre o perigo da
automedicação, que muitas
vezes pode mascarar o sintoma e adiar o diagnóstico de
algo mais grave.
Hoje são mais de 18 mil
farmácias no Estado de São
Paulo que atendem pacientes com as mais diferentes
demandas. Por isso, o foco
do CRF-SP é munir o farmacêutico com informações,
materiais técnicos, fichas de
atendimento e manejo que
devem ser utilizados quando
o paciente estiver com suspeita de COVID-19.
Os riscos das fake news
Como profissionais de
saúde, os farmacêuticos
devem estar cercados de
informações sobre o assunto para desmentir qualquer
alarde que possa se espalhar
por meio de notícias falsas.
Uma das fake news que
circulam pelas redes sociais
relacionada ao COVID-19
aponta o uso de vitamina C +
zinco como tratamento para
combater a doença. Essa
notícia foi desmentida pelo
Ministério da Saúde em seu
portal e pode trazer um risco
real à saúde do cidadão. O
excesso de vitamina C pode
causar cálculo renal, além de
interagir com outros medicamentos como anticoncepcionais causando a variação
dos níveis de hormônios da
pílula.
Resumo da COVID-19:
O QUE É?
• Trata-se de uma doença causada por um vírus

que pertence à família dos
coronavírus
TRANSMISSÃO
• Gotículas de saliva
• Espirro
• Tosse
• Catarro
• Contato próximo, como
toque ou aperto de mão
• Contato com objetos ou
superfícies contaminadas,
seguido de contato com
boca, nariz ou olhos
SINTOMAS
• Febre
• Tosse
• Dificuldade para respirar
Em casos mais graves
pode causar pneumonia e
até morte. O vírus pode ficar
incubado por duas semanas
até o aparecimento dos sintomas.
TRATAMENTO
Não há tratamento específico para COVID-19, mas
indica-se:
• Repouso e ingestão de
líquidos
• Uso de antitérmicos e
analgésicos, se necessário
• Uso de umidificador no
quarto ou banho quente para
auxiliar no alívio da dor de
garanta e tosse
PREVENÇÃO
• Lave as mãos frequentemente com água e sabão
ou higienize-as com álcool
gel se não estiverem sujas
• Cubra a boca ao tossir
ou espirrar
• Utilize lenço descartável
para higiene nasal
• Evite tocar mucosas de
olhos, nariz e boca
• Não compartilhe objetos
de uso pessoal

• Evite contato próximo
a pessoas que apresentem
sintomas da doença
• Evite contato próximo
com animais selvagens e
animais doentes em fazendas ou criações
• Mantenha os ambientes
limpos e ventilados
FIQUE ATENTO!
Quem esteve em área
com casos confirmados da
doença e apresentar sintomas suspeitos, deve:
• Evitar o contato com
outras pessoas
• Procurar um serviço
médico
• Seguir os cuidados recomendados para prevenção
• Utilizar máscara para
evitar a propagação do vírus
Sobre o CRF-SP - Entidade responsável pela habilitação legal do farmacêutico
para o exercício de suas atividades, o Conselho Regional de Farmácia do Estado
de São Paulo (CRF-SP) é
a maior entidade fiscalizadora de estabelecimentos
farmacêuticos do país, com
mais de 80 mil fiscalizações
anuais em farmácias, drogarias, hospitais, indústrias,
laboratórios, transportadoras
e mais de 65 mil profissionais
inscritos. Mais informações
www.crfsp.org.br
Mais informações
Departamento de
Comunicação CRF-SP
(11) 3067 1494/1498
Carlos Nascimento
Monica Neri
Renata Gonçalez
Thais Noronha
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COMESP e SEMCEL homenageiam atletas de Guararema

de Cultura, Esportes e
Lazer (SEMCEL), realizou
na quarta-feira (12/02)
mais uma edição do evento Medalha de Honra do
Mérito Esportivo.
Receberam a homenagem, na Categoria Des-

taque Técnico, o professor
de Canoagem e ex-atleta
da Seleção Brasileira de
Canoagem, João Vitor
Martins Machado; na Categoria Atleta Destaque,
as atletas de Buraco medalha de Ouro no JORI

2010, Estela Marfil de
Vasconcelos e Suely Aparecida Évora Camargo; na
Categoria Bola de Ouro,
o jogador João Paulo de
Oliveira; na Categoria
Revelação, o aluno de
Canoagem, Max Cunha

Rodrigues e na Categoria
Homenagem Póstuma,
Paulo Geanetti Machado, que foi representado
pela família. Participaram
do evento o vice-prefeito
Dirceu Jacinto Granato, o
vereador Claudinei Olivei-

ra, a secretária de Cultura,
Esportes e Lazer, Jussara
Zatsuga, o presidente
do Conselho Municipal
de Esportes, Eduardo
Theodoro Sanches, bem
como demais dirigentes
do conselho e familiares
dos homenageados.

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 15 E 16/02/2020

Até

Alcatra Miolo
Bife ou Peça

45dias
para
pagar

Picanha
Montana

Linguiça
Toscana
Sadia

12,70
Kg

42,50
Kg

28,50
Kg

Presunto
Cera�

Costela Suína

12,59
Kg

16,90
Kg

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 15, 16, 17, 18, 19 e 20/02/2020 OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES

Requeijão Curral
de Minas
420g

Iogurte Batavo
540g

8,65
Und.
Ref. Coca-Cola / Fanta
Laranja Lata
350ml

1,99
Und.

14,98
Und.

7,29
Und.
Leite Condensado
Piracanjuba
395g

2,98
Und.

2,99
Und.

6,59
Und.

11,99
Und.
Mostarda
Quero
190g

2,15
Und.

2,85
Und.
Para Panetonne e
Choco�one

Adoçante
Adocyl
100ml

6,99
Und.

1,85
Und.

Amaciante
Baby so�
2L

Lava Roupas
Plush 1L
BioPower

4,28
Und.

5,29
Und.

Suco Uva
Perini
1L

Milho Verde
Fugini
Sachê

4,58
Und.
Molho Tomate
Quero Sachê
1.020g Trad.

23,90
Und.

2,35
Und.

1,79
Und.
Feijão
Tucumã
1kg

Vodka
Skyy
900ml

Cerveja Petra Lata
Puro malte
350ml

Ref. Guaraná
Lata Trad.
350ml

7,79
Und.
Maionese
Estrela
345g

Vanish Trad. / White
Reﬁl 500ml
Rosa Branco

ENTREGAMOS EM DOMICÍLIO
Veriﬁque condições na loja

Coca-Cola
3L

Ref. Kuat
2L

Arroz Solito
Premium
5kg

2,39
Und.

13,98
Und.

2,98
Und.

2,99
Und.

Queijo Ralado
Teixeira
50g

Batata Congelada
Cool Mind
2Kg

Papel Higi. Trópicos
16und.

7,49
Und.

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

Fralda Huggies
Triple Sec

16,98
Und.

*Promoção válida para os dias 15, 16, 17, 18, 19 e 20/02/2020 ou até durarem os estoques.

Buscando estimular a
prática esportiva e valorizar os atletas profissionais
e amadores e técnicos e
dirigentes de Guararema,
o Conselho Municipal de
Esportes (COMESP) em
parceria com a Secretaria
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