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Senado discute adiamento das eleições
com TSE e especialistas na segunda-feira

Senado promove na se-
gunda-feira (22) sessão de de-
bates para tratar do adiamento 
das eleições municipais de 
outubro durante a pandemia. 
Os senadores aprovaram 
requerimento para a discus-
são do tema durante sessão 
remota desta quinta-feira (18).

O requerimento 785/2020 
foi uma iniciativa do senador 
Weverton (PDT-MA), que é o 
relator da PEC 18/2020, que 
propõe a mudança de data da 
votação. Segundo ele, a inten-
ção é ouvir convidados na pri-
meira parte da sessão, prevista 
para ter início às 14h, e depois, 
a partir das 16h, os senadores 
discutirão a proposta.

Weverton explicou ainda 
que se reuniu nesta tarde com o 
presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Luís Roberto 
Barroso, para discutir o adia-
mento. Durante a reunião, o 
senador convidou e o ministro 
aceitou participar da sessão 
temática no Senado. Os demais 
convidados devem ser confir-
mados até o final de semana.

— Convidei ele para partici-
par da comissão e ele concor-
dou, para que a gente possa 
juntos conversar. Queremos 
ouvir especialistas, médicos 
infectologistas, associações 
de direito eleitoral, prefeitos e 
vereadores e, em seguida, abrir 

para os senadores fazerem 
suas possíveis intervenções já 
com as informações novas — 
afirmou Weverton.

O senador prometeu entre-
gar o relatório sobre a proposta 
ainda na segunda-feira, para 
que os senadores tenham 
tempo de analisar o documento 
e votá-lo já na terça-feira.

— Estamos correndo con-
tra o tempo, esse é um as-
sunto que movimenta todo o 
Brasil e não podemos segurar 
essa matéria — ressaltou.

Agência Senado (Repro-
dução autorizada mediante 
citação da Agência Senado)

Fonte: Agência Senado

Coluna Social Silene: Relembrando algumas viagens...

Tamara Castrezzana - Continua na página 06 e 07 

A iniciativa do debate foi do relator da PEC 18/2020, que propõe a mudança de 
data da votação, senador Weverton Leopoldo Silva
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Por: Omar Santos 

    Horóscopo

 DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS

 PARA O DIA 20/06 
ÁRIES - Dia negativo, prin-
cipalmente com a pessoa 
amada e os assuntos do-
mésticos. Procure compre-
ender as pessoas de men-
te elevada e se aprimore. 
Período dos mais difíceis, 
que acabará superando se 
confiar nas suas possibili-
dades e otimismo.
TOURO - Excelente perío-
do para poupar e guardar 
economias. Você atraves-
sará uma fase boa nos ne-
gócios e, como provavel-
mente, estará seguro em 
relação às suas finanças, 
deverá guardar as econo-
mias como garantia no fu-
turo.
GÊMEOS - Evite o pes-
simismo e seja mais con-
fiante e empreendedor que 
você terá muito sucesso 
em tudo que fizer hoje e 
nas próximas semanas. 
Aumento de vitalidade, da 
influência pessoal e das 
chances no amor.
CÂNCER - Não dê impor-
tância aos obstáculos que 
surgirem e não deixe esca-
par nenhuma oportunidade 
Você não sentirá de ime-
diato os resultados do seu 
esforço, mas com o tempo 
perceberá como seus fru-
tos serão abundantes.
LEÃO - Tenha muito cui-
dado com a precipitação, 
principalmente ao dirigir 
veículos. Cuide, também, 
da saúde e não intente 
nada de novo. Algumas 
oportunidades no campo 
profissional deverão ser 
aproveitadas. Hoje, pode 
esperar uma expansão em 
seus horizontes de conhe-
cimentos e relações.

 Saúde e Fitness >>> 
Por: Jose Marcos - Educador Físico 

José Marcos 
Foi divulgado pelo Gover-

no do Estado que os clubes de 
futebol da série A do Estado de 
São Paulo poderão retornar 
aos treinos a partir de 1º de 
julho, com possibilidade da 
retomada das competições 
em agosto. A divulgação da 
notícia causou estranheza 
aos dirigentes da Federação 
Paulista, pois esperavam um 
posicionamento diferente do 
governo. Inclusive a Fede-
ração soltou uma nota não 
muito amigável em resposta 
à notícia. Por outro lado, tam-
bém me causou estranheza 
que o Governo do Estado de 
São Paulo tenha tomado esta 
posição em relação aos clubes 
de futebol profissional e uma 
postura totalmente oposta às 
academias, estúdios e afins. 
Já me manifestei aqui e nas 
redes sociais a favor do isola-
mento/distanciamento e coisa 
e tal. Mas a partir do momento 
que começou a flexibilização 
de alguns setores da econo-
mia e, a meu entender com 
critérios no mínimo discutíveis, 
causou-me espanto a libera-

ção para os clubes voltarem 
ao treinos com uma data já 
definida, sendo que os mes-
mos nem constam no Plano 
São Paulo, aquele elaborado 
justamente para flexibilizar a 
economia de maneira cons-
ciente e ordenada. Um dos 
fortes argumentos para esse 
posicionamento do Governo 
para com o futebol profissional 
é que os médicos dos clubes 
vinham mantendo contato 
com a equipe de contingência 
e elaborando em conjunto 
medidas de segurança até 
chegarem ao protocolo final. 
Nós, profissionais de Edu-
cação Física, não podemos 
contar com tal aparato, é 
verdade, mas o protocolo de 
segurança das academias 
já está pronto no Plano São 
Paulo, aprovado e oficializado. 
Foi elaborado por uma equipe 
multidisciplinar do Governo do 
Estado aguardando apenas o 
momento para ser colocado 
em prática. Diante disso, não 
entendo o privilégio dado aos 
treinos dos clubes de futebol 
profissional sendo que aca-
demias, estúdios, aulas de 
condicionamento em geral 
com as medidas de seguran-
ça necessárias, em parques 
e praças foram deixadas de 
lado. A liberação para os clu-
bes ainda esbarra em alguns 
detalhes: caso determinado 
clube não possa treinar em 
sua cidade sede de acordo 
com a fase proibitiva, ele 
terá que se dirigir com todo 

o aparato para a cidade mais 
próxima com permissão para 
tal prática. O que não quer di-
zer obrigatoriamente que esta 
mesma nova cidade de treinos 
permita que academias fun-
cionem, o que impossibilitaria, 
por exemplo, um trabalho de 
reforço muscular aos atletas. 
Podem dizer: “nossa, você é 
pessimista, que teoria derro-
tista”. Mas pode acontecer, já 
que a cada quinze dias, novas 
avaliações são feitas pelo 
governo estadual e as fases 
podem ser alteradas para 
um relaxamento maior das 
fases ou não. Concluindo, o 
tratamento diferenciado dado 
aos clubes é, a meu ver, uma 
injustiça com o setor das aca-
demias e profissionais de Edu-
cação Física, também estimu-
lado pela apatia do Conselho 
Regional de Educação Física 
que, diante do Plano confuso 
São Paulo, apenas soltou uma 
nota de repúdio ao desprezo 
pela nossa profissão. Nós não 
temos data nem perspectiva 
de volta às atividades. Não 
podemos planejar nada. Não 
temos respostas aos nossos 
clientes. Temos que aguardar 
a fase 4, que depende de mui-
tos fatores e critérios, segundo 
o Plano São Paulo. Mas o 
futebol profissional, ah... esse 
sim, já tem data para começar 
a treinar. 1º de Julho. Aconteça 
o que acontecer.

VIRGEM - Empreenda 
uma coisa de cada vez. 
Não tente fazer tudo ao 
mesmo tempo, pois muito 
poderá ser prejudicado. 
Cuide da saúde, evite aci-
dentes e a precipitação e 
não discuta com pessoas 
estranhas.
LIBRA - Dia pouco indi-
cado para os negócios e 
aos assuntos sociais. Evite 
atrito com seus inimigos. 
Cuide de sua saúde. Uma 
pessoa importante poderá 
solicitar sua ajuda para re-
solver um pequeno proble-
ma particular.
ESCORPIÃO - Questões e 
disputas com empregados 
ou patrões deverão ser 
deixados de lado. Evite, 
também, que abusem de 
sua boa fé e procure nes-
te dia ser ativo, enérgico. A 
vida amorosa necessita de 
paz e compreensão e o lar 
também. 
SAGITÁRIO - Alegre dis-
posição mental para novas 
amizades e para tratar de 
assuntos íntimos. Come-
ce a reorganizar sua vida, 
dando lugar às atividades 
e situações compatíveis 
com suas reais necessi-
dades. Aceite mais do que 
nunca, a opinião alheia.
CAPRICÓRNIO - Momen-
to em que vai agir, atrain-
do a simpatia alheia e tirar 
proveito de tal benefício. 
Contudo tome cuidado 
com seu orçamento, gas-
tando somente o que for 
de extrema necessidade. 
Aprenda a demonstrar me-
lhor seus sentimentos 
AQUÁRIO - Sua predis-
posição para os negócios 
estará exaltada, e será 
bastante favorecido no 
amor. Este período já será 

bem melhor para os seus 
ânimos. A pessoa amada, 
estará ao seu lado procu-
rando ajudar de todas as 
formas. 
PEIXES - Procure levar 
seus planos por um ca-
minho seguro e tranquilo, 
pois a fase que se inicia 
muito o favorecerá neste 
sentido. Procure realizar 
primeiro os sonhos que es-
tiverem ao seu alcance.

PARA O DIA 21/06
ÁRIES - Aproveite a fase 
atual para por em dia as 
obrigações atinentes ao 
seu setor de trabalho. 
Quanto à saúde, será ne-
cessário estar prevenido, 
pois tanto terá a possibi-
lidade de curar-se de um 
mal passageiro como esta-
rá exposto a sofrer um de-
clínio da resistência física.
TOURO - Sucesso profis-
sional, social e financeiro 
e o que prenuncia este 
dia para você. Poderá ter 
algum aborrecimento pas-
sageiro provocado pelos 
filhos ou pais, mas não se 
desanime com isso, pois 
as críticas serão construti-
vas.
GÊMEOS - Tire de sua 
mente as más intenções, o 
pessimismo e o desânimo. 
Coloque no lugar, uma boa 
dose de otimismo e força 
de vontade que tudo deve-
rá melhorar para você. Evi-
te o contato com pessoas 
suspeitas e o desgaste da 
saúde com excessos. 
CÂNCER - Muito boa influ-
ência para você. Aproveite 
o bom fluxo para tratar dos 
assuntos familiares pen-
dentes, e para obter me-
lhores resultados profissio-
nais. Será correspondido 
plenamente na vida amo-
rosa e familiar.
LEÃO - Examine com aten-
ção suas possibilidades de 
se realizar profissional-
mente e descobrirá conta-
tos pessoais e amizades, 
que poderão lhe ser alta-
mente proveitosos. Fase 
benéfica, para solucionar 
problemas familiares.
VIRGEM - Novos planos 
para a sua elevação de 
cargo, de conhecimentos 
profissionais deverão ser 
estudados agora. De res-
to, a influência será ótima 
a vida amorosa e familiar 
e para tratar com amigos 
e personalidades de nossa 
sociedade.
LIBRA - Dificuldade na 
vida doméstica e desejos, 
poderão ser concretizados 
neste dia, principalmente 
se manter otimista e mais 
confiante. Sucesso amo-

roso, social e profissional. 
Seja sereno ao resolver 
problemas nesta fase
ESCORPIÃO - Dia muito 
indicador de êxito e su-
cesso em todas as coisas 
que empreender e, princi-
palmente, no trabalho. O 
amor estará bastante be-
neficiado, juntamente com 
a saúde e as relações so-
ciais e pessoais. 
SAGITÁRIO - O contato 
com conhecidos vai ser 
útil. Do mesmo modo, retri-
bua a colaboração, sendo 
mais atento aos problemas 
dos outros e procurando 

dar a sua opinião sobre 
certos assuntos, os quais 
você entende muito bem.
CAPRICÓRNIO - Você 
terá ótimas influências 
para cuidar de questões fi-
nanceiras, contábeis, ban-
cárias. Não seja tão rude, 
para que o convívio familiar 
possa ser mais harmonio-
so. Procuro ter um conhe-
cimento mais profundo so-
bre você mesmo.
AQUÁRIO - Sua energia 
atual, aliada a sua persis-
tência, poderá lhe propor-
cionar vantagens reais. 

Evite depender dos demais 
tomando suas próprias ini-
ciativas. Vênus neste dia 
dar-lhe-á inúmeras e óti-
mas chances de progresso 
social e financeiro.
PEIXES - Neste dia, as 
pessoas ao seu redor esta-
rão impulsivas e teimosas 
procurando soluções pre-
cipitadas para um assunto 
qualquer. Não se deixe in-
fluenciar. Previna-se contra 
riscos de perder dinheiro, 
amizade ou qualquer outra 
coisa. 
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Vereador Sidnei indica pagamento de insalubridade aos motoristas da Prefeitura 
de Guararema que trabalham em situações que acabam se expondo a riscos

O vereador Sidnei Santos 
Leal, com a sua indicação nº 
126/2020, indica ao Exmo. 
Sr. Prefeito Municipal Adriano 
Leite, nos termos regimentais, 
providências do setor compe-
tente da municipalidade no 
sentido de que sejam feitos 
os estudos necessários para 
pagamento de insalubridade 
aos motoristas da Secretaria 
Municipal de Assistência So-
cial, Habitação e Cidadania.

Em sua justificativa o no-
bre vereador Sidnei Santos 
Leal, alega que  os motoris-
tas da Secretaria de Assis-
tência Social, Habitação e 
Cidadania estão diretamente 
ligados às pessoas que ficam 
em hospitais, as que têm 
parentes internados, filhos, 
dentre outras situações que 

acabam os expondo a riscos.
Lembrando que esses 

motoristas, muitas vezes, se 
dirigem a hospitais, aguar-
dando mães que amamen-
tam seus filhos, pessoas que 
visitam seus enfermos, e ao 
sair de lá entram no veículo 
levando qualquer tipo de 
vírus ou bactérias, portanto, 
ficam expostos a isso quase 
que diariamente, além de 
acabarem expondo suas 
famílias ao mesmo risco.

Sendo assim, nada mais 
justo que eles recebam esse 
adicional de insalubrida-
de, principalmente neste 
momento em que vivemos 
uma pandemia e o risco de 
contagio é altíssimo. 

Autor Vereador Sidnei 
Santos Leal 

Vereador Gonda indica que seja realizada pavimentação
asfáltica em toda a extensão da Estrada Municipal Dozinho Leite

O vereador Eduardo Maia 
da Silva(Gonda), em sua indi-
cação nº 145/2020, indica ao 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
Adriano de Toledo Leite, nos 
termos regimentais, providên-
cias do setor competente da 
municipalidade no sentido de 
passar a máquina, bem como 
colocar cascalho, em toda a 
extensão da Estrada Municipal 
Antonio Donizetti Leite. Indica 
também que seja realizada 
a  pavimentação asfáltica 
em toda a extensão desta 
referida Estrada Municipal. 
Esta indicação do Gonda 
há muitos anos é esperada 
pelos moradores do Bairro 
Ponte Alta (Dozinho Leite)

Em sua justificativa o no-
bre vereador Eduardo Maia 
da Silva (Gonda), alega que 
ao longo da Estrada Muni-
cipal Antonio Donizetti Leite 
existem diversas proprieda-
des, cujos donos necessitam 
da via pública em boas condi-
ções de trafegabilidade para 
poder acessá-la, o que não 

vem ocorrendo atuaImente 
devido aos inúmeros buracos 
e irregularidades em seu leito 
carroçável.

Lembra também o nobre 
edil que, além de possuir 
várias residências, essa es-
trada dá acesso a outros 
municípios; portanto, o fluxo 
de automóveis e caminhões 
no local é grande e é de fato 
necessário que ela esteja 
sempre em boas condições 
de trafegabilidade.

Ainda, a pavimentação 
asfáltica da Estrada Munici-
pal Antonio Donizetti Leite, 
desde o seu início na Estrada 
Municipal da Lagoa Nova 
até o seu final na divisa 
com o Município de Santa 
Branca, virá dar uma solução 
definitiva a esse problema, 
motivo pelo qual se espera 
o atendimento da presente 
reivindicação, o que muito 
beneficiará os moradores do 
Bairro da Ponte Alta. 

Autor: Eduardo Maia da 
Silva (Gonda).

Poste em risco de cair  pode causar acidente aos moradores do Bairro Maracatu

O vereador Eduardo Apa-
recido Franco, Presidente do 
Poder Legislativo de Guara-
rema, em sua indicação nº 
92/2020, indica nos termos 
regimentais, o envio de ofício 
à EDP São Paulo Distribuição 
de Energia S/Ä, solicitando a 
troca de um poste de madeira 
por outro de concreto, locali-

zado na Rua Antonio Bonafá 
da Cunha, Lote 19 Quadra 
D, no Parque Agrinco, Bairro 
Maracatu, o qual se encontra 
com sua base corroída e cor-
rendo risco de cair na  Rua 
Antonio Bonafá da Cunha, 
no Parque Agrinco, Bairro 
Maracatu.

O nobre vereador indica 

ainda que seja feito o deslo-
camento do poste menciona-
do, pois o mesmo encontra 
- se posicionado ao  meio da 
entrada do referido terreno.

Em sua justificativa, o ve-
reador Eduardo Franco alega 
que a Rua Antonio Bonafá da 
Cunha, ainda possui postes 
de madeira, situação que 
causa transtornos aos seus 

moradores, uma vez que, 
com o tempo, os mesmos 
vão se deteriorando, corren-
do sério risco de caírem e 
causar sérios acidentes .

Cabe ainda ressaltar que 
o referido poste encontra – 
se ao meio da entrada do 
terreno, causando descon-
forto ao proprietário, na qual 
futuramente poderá restringir 

o acesso à edificação ou até 
mesmo impedir que o espaço 
seja utilizado de acordo com 
a sua vontade.

Assim, com o intuito de 
proporcionar uma maior se-
gurança e tranquilidade aos 
moradores da referida via, 
pois há o risco iminente do 
poste cair, e também o seu 
deslocamento para que o 

proprietário do imóvel pos-
sa realizar sua edificação 
de modo desejado, espera 
este Vereador que venha 
a Empresa EDP São Pau-
lo Distribuição de Energia 
S/A, atender brevemente a 
presente reivindicação de 
nº 92/2020. Autor: Vereador 
Eduardo Aparecido Franco

Rua Antonio Bonafá da Cunha, Lote 19 Quadra D, no Parque Agrinco, Bairro Maracatu.

Vereador Gonda Estrada Municipal Antonio Donizetti Leite
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Resumos dos capítulos das novelas
   Malhação 

Globo – 17h35
Segunda – Edgar tenta 

revogar a decisão da as-
sociação de pais. Mitsuko 
organiza uma votação para 
afastar Edgar e Lica do 
colégio. Malu não aceita 
que Bóris fique no lugar 
de Edgar. Marta conta para 
Lica sobre as decisões 
tomadas na reunião. Edgar 
tenta se desculpar com os 
alunos, mas é hostilizado. 
Dóris anuncia a festa no 
colégio pelas ruas e é 
elogiada por todos. Malu 
tenta convencer Edgar a 
nomeá-la como diretora. 
Deco manda as passagens 
para Keyla ir a seu encon-
tro. Fio sorteia o nome de 
Keyla e Tato para serem 
os noivos da quadrilha na 
festa junina.

Terça – Keyla fala para 
as amigas que encontrará 
Deco antes da festa. Feli-
pe ensina Lica a grafitar. 
Roney se recusa a contar 
para Josefina o que acon-
teceu entre ele e o pai 
de Tato. Tina e Ellen dão 
um ultimato em Keyla. 
MB discute com Lica por 
causa de Felipe. MB tenta 
afastar Felipe da banda. 
Marta e Luís se beijam. 
Edgar discute com Malu. 
Dóris fica orgulhosa ao ver 
a escola arrumada. Benê 
se preocupa com a renda 
da festa. Keyla não ouve 
a mensagem de Deco, 
avisando que irá a seu 
encontro.

Quarta – Keyla se pre-
ocupa com Tonico. Ellen 
tenta animar Benê. Tina 
e Lica ficam encantadas 
com Dóris. Das Dores 
avisa a Tato para tomar 
cuidado com K2. Nena 
chega à festa, e Anderson 
e Ellen comemoram. Bó-
ris incentiva Edgar a ir à 
festa no colégio público. 
Samantha e MB se surpre-
endem com o show de Fio. 
Josefina repreende Roney 
por seu comportamento. 
Keyla não consegue se 
afastar de Tonico. A banda 
Os Caranguejos entra no 
palco. Anderson elogia a 
performance de Samantha, 
e Tina fica enciumada. 
Keyla se emociona ao 
ouvir Tonico falar e corre 
para encontrar Tato. Deco 
chega à lanchonete.

Quinta – Keyla não 
percebe a presença de 
Deco. Tato se emociona 
quando Keyla conta que 
Tonico falou “papai”. Ellen 
sente ciúmes de Fio. Guto 
percebe o desespero de 
Benê e tenta tranquilizá-la. 
Noboru obriga Telma a ir 
com ele para a festa junina. 
Josefina sente ciúmes de 
Nena com Roney. Julinho 
fica encantado com Telma. 
Benê entra em pânico no 
palco. Anderson pede para 
Guto tocar com a banda de 
Tina. MB se insinua para Carta Z Noticias

De 22/06 a 27/06/2020
K1. Deco pergunta por 
Keyla para Josefina. Ed-
gar observa Lica no palco. 
Deco vê Keyla cantando.

Sexta – Deco vibra com 
a apresentação de Keyla. 
Tina dança no palco, e 
Anderson não gosta. Lica 
vê Edgar e se afasta com 
Felipe. Benê reconhece 
Deco e alerta Keyla. Tato 
vê Keyla dançando com 
Deco. Samantha se insi-
nua para Anderson. Deco 
questiona K2 sobre Keyla. 
Lica mostra Deco para 
Tina. Nena não gosta do 
comentário que Marta faz 
sobre a amizade das filhas. 
Noboru aprova o hambúr-
guer feito por Tato. Bóris 
leva Dóris para falar com 
Edgar, mas a diretora o 
trata com hostilidade. Tato 
flagra Deco falando com 
Keyla.  

Totalmente Demais
Globo – 19h15
Segunda – Eliza e Ar-

thur se juntam a Carolina 
e Pietro. Max aconselha 
Jamaica sobre como se 
aproximar de Lu. Eliza e 
Carolina trocam provo-
cações. Stelinha convida 
Daniele para atrapalhar o 
clima de romance entre o 
filho e Eliza. Leila passa a 
noite na casa de Jonatas, e 
Fabinho deduz que os dois 
estão juntos. Lili decide 
ir ao estúdio de Rafael e 
acaba se encontrando com 
Germano.

 Terça – Carolina co-
munica à sua equipe que a 
próxima prova do concurso 
será um editorial românti-
co. Eliza avisa a Arthur que 
não sabe se conseguirá 
fazer o editorial. João e 
Maria fotografam Lili com 
Rafael saindo do estúdio 
e enviam para Dorinha. 
Arthur orienta Max a beijar 
Eliza para o ensaio do edi-
torial romântico, mas a mo-
delo trava. Dorinha arma 
um jantar para unir Ger-
mano e Carolina. Germano 
se surpreende ao ver, no 
celular de Dorinha, uma 
foto de Lili e Rafael juntos. 
Arthur ensaia um beijo 
técnico com Eliza para o 
editorial romântico. Rafael 
vê Germano e Carolina em 
clima de intimidade.

 Quarta – Stelinha e 
Aparecida convocam Jo-
natas para jantar na casa 
de Arthur. Fabinho convida 
Débora para almoçar em 
sua casa. Rafael conta 
para Lili que viu Germano 
e Carolina juntos. Rafael 
tenta beijar Lili, mas é inter-
rompido por Fabinho e Dé-
bora, que percebe o clima 
entre o fotógrafo e a dona 
da Bastille. Débora diz a 
Lili que trabalha com Fa-
binho na Bastille. Jonatas 
se surpreende quando Jojô 
lhe diz que Eliza está gos-
tando de Arthur. Germano 
avisa a Rafael que ama Lili 
e que não tem nada com 

Carolina. Rafael se sente 
culpado por ter feito mau 
juízo de Germano. Rosân-
gela pede a Aparecida para 
não incentivar que Jonatas 
fique com Eliza. Arthur leva 
Eliza a uma boate. Leila 
questiona Eliza sobre os 
sentimentos de Jonatas 
ao vê-la se divertindo com 
Arthur.

 
Quinta – Carolina fica 

furiosa quando Lu lhe 
conta que Arthur e Eliza 
estavam se divertindo na 
boate. Rafael diz a Lili que 
Germano não tem um caso 
com Carolina. Jojô conta 
a Eliza que Leila dormiu 
na casa de Jonatas. Hugo 
contrata Riscado para 
trabalhar como garçom. 
Rosângela pede a Eliza 
que se afaste de Jonatas. 
Jonatas se oferece para 
ajudar Leila e Jamaica na 
gravação do concurso. 
Arthur se prepara para en-
contrar Eliza no concurso, 
quando Maurice chega à 
sua casa.

 Sexta – Maurice diz 
a Arthur que perdeu seus 
bens em jogos de azar. 
Florisval liga para uma 
agência de modelos à 
procura de uma senhora 
para fingir ser sua mãe. 
Lurdinha e Kátia se der-
retem por Germano, o 
novo morador do Bairro 
de Fátima. Eliza e Jonatas 
discutem. Arthur afasta 
Eliza de Jonatas e pede à 
menina que se concentre 
para a prova do concurso. 
Jonatas pergunta a Arthur 
se ele está interessado 
em Eliza.

 Sábado – Jonatas e 
Carolina ficam arrasados 
ao ver o beijo que Arthur 
dá em Eliza. Ao tentar ex-
plicar o beijo para Jonatas, 
o ex-namorado a esnoba 
e Eliza sofre. Eliza se des-
taca na prova e dá beijo 
cinematográfico em Henri 
Castelli. Maurice acon-
selha Arthur a ficar logo 
com Eliza para que não 
se encante mais. Florisval 
teme ao ver que a atriz que 
fingirá ser sua mãe não é 
parecida com ele. Fabinho 
leva Lili para conhecer o 
Flor do Lácio. Montanha 
e Durão se desentendem. 
Janaína tenta se aproximar 
de Wesley, mas Bárbara 
atrapalha. Arthur pensa 
no conselho de Maurice e 
tenta seduzir Eliza.

As Aventuras de 
Poliana

SBT – 20h50
Segunda – Lindomar 

diz a Falcão que irá compor 
um samba em homenagem 
ao pai do bandido, e ele 
permite que reative a es-
cola. Pendleton conversa 
com Ester sobre o ocorrido 
com Poliana. Vini incentiva 
Guilherme a perdoar seu 
pai. Após o acidente, os 
amigos de Poliana vão vi-
sitar a menina e perguntam 
o que aconteceu. Antônio 
comenta com Nancy que 

Violeta anda muito nervosa 
ultimamente. Luisa per-
gunta para Poliana o que 
houve no acidente, mas a 
menina hesita em contar a 
verdade. Pendleton pede 
perdão a Poliana e conta 
o motivo da criação de Es-
ter. Waldisney pergunta a 
Nancy se ela o denunciou.

Terça – Nancy, Antô-
nio e Branca vão visitar 
Poliana no hospital. Filipa 
fica feliz com o acidente 
de Poliana, pois assim irá 
conseguir o papel principal 
no musical de fim de ano. 
Gabi faz uma proposta 
a Jeff. Helô pede que os 
alunos apoiem enviando 
mensagens de carinho 
para Poliana em sua recu-
peração. Mário suspeita 
que Ester possa ter algo 
quanto ao acidente de 
Poliana. Glória entrega a 
Luisa algumas jóias de sua 
mãe. Disfarçado, Roger 
passeia pela comunidade 
e vê Verônica trabalhando. 
Os amigos de Poliana pre-
param uma surpresa para 
agradar a menina e cantam 
uma canção para alegra-la 
no hospital. O delegado de 
polícia pergunta a Débora 
se ela sabe do paradeiro 
de Roger. Pendleton avisa 
que irá se afastar da O11O 
para cuidar de Poliana du-
rante um tempo.

Quarta – Sophie conti-
nua a dar aulas de música 
na comunidade e Falcão 
decide participar. Ainda 
muito triste com o acidente, 
Poliana volta para casa 
e seus amigos e família 
tentam alegra-la. Henrique 
envia flores para Gleyce, 
mas Kessya entrega para 
a mãe em seu nome e joga 
fora o cartão. Pendleton 
procura tratamentos tec-
nológicos avançados para 
o tratamento de Poliana. 
Sérgio e Joana passam 
a discutir no trabalho e 
chamam a atenção dos de-
mais colegas. Jeff recusa 
a proposta de Gabi. Pen-
dleton diz as crianças do 
Clubinho que Ester ficou 
abalada com o acidente de 
Poliana e por isso decidiu 
leva-la para casa de um 
parente distante. Brenda 
pede perdão a Jeff. Raquel 
se despede de Mirela. 
Gleyce encontra o cartão 
que Henrique enviou a ela. 
Kessya vai ao encontro 
de Henrique e pede que 
ele se afaste de sua mãe. 
Escondido, Roger aparece 
no carro de Débora. Sem 
saber que a viagem irá 
durar apenas 6 meses, 
Guilherme vai atrás de Ra-
quel no aeroporto para se 
declarar. Luisa pede uma 
satisfação a Pendleton so-
bre o acidente de Poliana.

Quinta – Jeff diz a Bren-
da que perdeu a confiança 
nela. Luisa insiste para 
Pendleton contar o que 
sabe sobre o acidente de 
Poliana. Henrique tenta 
conversar com Kessya 
e Gleyce aparece. Gui-

lherme pede para Raquel 
desistir da viagem. Roger 
pede ajuda de Débora e 
ameaça denuncia-la. Polia-
na tenta sair da cama sozi-
nha e cai. Pendleton diz a 
Luisa que Ester empurrou 
Poliana durante uma briga. 
Waldisney leva Nancy para 
a “toca” da RatCave. A polí-
cia invade o bar Toca Toca, 
e Waldisney faz Nancy de 
refém. Branca vê a notícia 
do sequestro pela televisão 
e fica assustada. João 
leva Feijão para a casa 
de Poliana para tentar 
anima-la. Nancy consegue 
fugir e Waldisney/Rato é 
finalmente capturado pela 
polícia.

Sexta – Os pais de 
Hugo vão viajar e o menino 
fica novamente na casa do 
tio Afonso. A noticia sobre 
a prisão de Waldisney se 
espalha, e Jeff diz a mãe 
que já sabia que Waldisney 
era o Rato. A polícia intima 
Violeta para um interroga-
tório. Glória pergunta se 
Pendleton roubou as jóias 
da família da mãe de Luisa 
para conseguir a guarda de 
Poliana. Filipa tem dificul-
dades para aceitar a situ-
ação com seu pai. Arlete 
desconfia que tenha visto 
Roger andando na co-
munidade. João tem uma 
ideia brilhante para animar 
Poliana, e com a ajuda dos 
amigos e professores da 
Ruth Goulart, lança uma 
campanha para enaltecer 
o Jogo do Contente.

Fina Estampa
Globo – 21h15
Segunda – Esther dá 

à luz uma menina. Esther 
convida Guaracy e Daniel-
le para serem os padri-
nhos de sua filha. Todos 
os convidados começam a 
chegar para a inauguração 
do Brasileiríssimo. Rafael é 
condenado, e Amália sofre. 
Pereirinha fica intrigado 
ao ver Barinski no hotel. 
Tereza Cristina invade o 
novo restaurante de Renê.

 Terça – Tereza Cristi-
na critica o restaurante, e 
Renê a expulsa do estabe-
lecimento. Paulo visita Es-
ther e se desentende com 
Guaracy. Tereza Cristina 
exige que Ferdinand ateie 
fogo à mansão de Griselda. 
Barinski conversa com Sil-
veira. Rafael consegue um 
alvará de soltura e marca 
um encontro com Amália. 
Ferdinand invade a man-
são de Griselda e prende 
Amália. Rafael chega ao 
Marapendi Dreams. Tereza 
Cristina finge espanto ao 
saber do incêndio na casa 
de Griselda. Griselda se 
desespera ao saber que 
Amália está dentro da casa 
em chamas.

 Quarta – Rafael entra 
na mansão para salvar 
Amália. Enzo tenta enga-
nar Barinski para descobrir 
a verdade sobre as minia-
turas. Griselda agradece 

a Rafael por ter salvado 
Amália. Juan Guilherme 
recebe um telefonema de 
Chiara. Griselda suspeita 
de que o incêndio em sua 
casa foi criminoso. Tereza 
Cristina reclama do traba-
lho de Ferdinand. Renê co-
memora o sucesso de seu 
novo restaurante. Enzo 
consegue informações 
sobre as miniaturas com 
Barinski. Renê repreende 
Griselda por não tê-lo avi-
sado do incêndio. Enzo e 
Pereirinha invadem o an-
tiquário e se desesperam 
quando o alarme dispara.

 Quinta – Enzo e Perei-
rinha fogem do antiquário, 
mas acabam perdendo 
as miniaturas. Teodora 
recupera o tesouro. Crô 
comenta sobre seu com-
panheiro misterioso com 
Tereza Cristina. Amália 
e Rafael passam a noite 
juntos. Griselda sugere 
que Amália e Rafael se 
casem. Pereirinha encon-
tra uma miniatura na rua. 
Esther tem alta do hospital 
e vai para casa com Vi-
tória. Griselda pensa em 
mandar prender Tereza 
Cristina. Antenor afirma 
que Patrícia ainda está 
interessada nele. Juan 
Guilherme descobre que 
Chiara está voltando para 
o Brasil. Wallace e Zuleika 
voltam de São Paulo. Teo-
dora guarda uma bolsa em 
um armário no aeroporto. 
Tereza Cristina ameaça ar-
mar um escândalo no res-
taurante de Renê, quando 
Griselda chega.

 Sexta – Tereza Cristina 
exige uma reunião com 
seus ex-funcionários. Pe-
reirinha repreende Enzo. 
Tereza Cristina avisa que 
irá reabrir o Le Velmont, e 
Fred se interessa ao saber 
que ela ainda não tem um 
chef de cozinha. Griselda 
teme que sua rival des-
cubra que ela financiou o 
novo restaurante de Renê. 
Vilma ajuda Letícia a esco-
lher seu vestido de noiva. 
Pereirinha vê Teodora com 
seu passaporte e confronta 
a moça. Ferdinand afirma 
a Álvaro que pretende ficar 
com Tereza Cristina.

 Sábado – Tereza Cris-
tina conta a Crô que foi ao 
restaurante de Renê para 
causar discórdia entre os 
funcionários. Renê Junior 
não gosta de ver Fábio 
olhando para Carol. Juan 
Guilherme avisa a Fábio 
que sua mãe está voltando 
para o Brasil. Zuleika agra-
dece Edvaldo por tê-la dei-
xado viajar com Wallace. 
Griselda se arruma como 
Pereirão para trabalhar na 
reforma de sua mansão. 
Fred liga para Tereza Cris-
tina. Alex flagra Antenor se 
declarando para Patricia.

Os resumos dos capí-
tulos de todas as novelas 
são de responsabilidade 
de cada emissora
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Vereador Irineu solicita a Sabesp Construção
de reservatório de água   no Morro do Zecão
Os moradores do Bairro Luís Carlos que constantemente fica sem água,  serão beneficiados com a referida construção 

O vereador Irineu 
Claudio Leite, em 
sua indicação de nº 
90/2020, indica ao 
Exmo . Sr. Presidente 
da Câmara Munici-
pal, Eduardo Moreira 
Franco, nos termos re-
gimentais, o envio de 
ofício à SABESP Com-
panhia de Saneamen-
to Básico do Estado de 
São Paulo, no sentido 
de ser construído um 
reservatório de água 
na Rua José Fonseca 

Freire, na altura do 
Morro do Zecão.

Em sua justificativa 
o vereador Irineu, alega 
que a instalação do re-
servatório de água é de 
extrema importância, 
fundamental pois 
atenderá a população 
do Bairro Luís Carlos 
que constantemente 
fica sem água, o que 
causa transtorno e des-
conforto aos moradores 
do local.

Cabe ressaltar que 

Vereador Odvane indica instalação de 
uma academia ao ar livre no Bairro Ipiranga

O vereador Odva-
ne Rodrigues da Silva, 
em sua indicação nº 
143/2020, indica ao 
Exmo. Sr. Prefeito Mu-
nicipal Adriano de Tole-
do Leite, nos termos re-
gimentais, providências 
no sentido de que seja 
instalada uma acade-
mia ao ar livre do Pro-
grama “Guararema em 
Movimento” atrás da 
Quadra Poliesportiva 
“Carlos Renato Benna-
ton Usier’, localizada 
ao lado do Ginásio de 
Esportes “Lázaro Ger-
mano” - bairro Ipiranga, 
a qual vem sendo refor-
mada.

Em sua justificativa o 
vereador Odvane alega 
que a referida quadra 
poliesportiva vem sendo 
adaptada para grama 
sintética, fato que favo-
recerá seus inúmeros 
usuários, os quais terão 
mais opções para a prá-
tica de esportes.

O nobre edil no ple-
nário da Câmara relatou 
que atrás dessa quadra 
existe um espaço sem 

uso, no qual poderá ser 
implantada uma acade-
mia ao ar livre, que será 
mais uma forma de pro-
porcionar a prática de 
exercícios físicos a to-
dos que lá frequentam, 
haja vista que a prática 
de esportes, além de 
trazer benefícios à saú-
de, também promove 
a integração entre as 
pessoas que terão mais 
um espaço para encon-
tros e condicionamento 
físico.

Vereador Odvane Rodrigues da Silva 

Vereador Irineu: moradores do Bairro Luís Carlos serão  
beneficiados com a construção do reservatório de água

a água é um bene-
fício essencial para 
a qualidade de vida 
de todos, principal-
mente na atua1 si-
tuação que estamos 
enfrentando por conta 
da pandemia do Co-
rona vírus, na qual 
o uso constante da 
agua é fundamental 
para a higienização 
das mãos, roupas e 
ambientes, sendo a 
principal arma para 
combater o vírus.

Assim, pelos moti-
vos expostos, medi-
das urgentes devem 
ser tomadas pela SA-
BESP para a constru-
ção do reservatório 
de água, visando à 
solução do problema 
acima relatado, para 
que os moradores 
do Bairro Luís Carlos 
sejam beneficiados 
e não sofram ainda 
mais com a falta de 
água em suas resi-
dências.

Por tais motivos e 
visando o bem - estar de 
todos que frequentam 
a Quadra Poliesportiva 
“Carlos Renato Ben-
naton Usier” e também 
o Ginásio de Esportes 
“Lázaro Germano’ este 
vereador espera que a 
presente indicação de nº 
143, possa ser atendida 
assim que possível.
Autor vereador 
Odvane Rodrigues da Silva
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Colunista Social

                                                  Relembrando algumas viagens... 
Existem muitas maneiras de viajar. Alguns gostam da cidade, outros da natureza, alguns gostam de visitar museus e catedrais, outros de esportes radicais. 
Em uma viagem podemos buscar relaxamento e esquecer de todo o estresse do dia a dia ou pelo contrário, ir atrás da adrenalina.  Não importa quais sejam 
as preferências, todos gostam de viajar de vez em quando. Mudar de cenário e vivenciar um ambiente diferente é uma atividade prazerosa que oxigena a 
alma e renovam as energias.  Conf i ra algumas  v iagens que marcaram e que f icaram guardadas em lugar especial  no coração dessas pessoas.

Tamara Castrezzana (2017): apreciando o impo-
nente Castelo de Manzanares el Real - Espanha.

Renata Aline (2017): Mirante da Lagoa da Conceição, 
na  be l íss ima c idade de  F lo r ianópo l is -SC.

Mara Castrezzana (2018): vista maravilhosa de  
Pollença, Palma de Mallorca - Espanha.

Lurdinha (2017): o cenário de uma das es-
tações de esqui em Santiago - Chile foi um dos 
roteiros escolhido. 

Felipe Moreno (2018): foi conhecer de perto a belís-
sima  reserva natural e ecológica do PETAR (Parque 
Estadual Turístico do Alto Ribeira) em Iporanga.Família Tamaki (07/2019): curtindo o delicioso fri-

ozinho de Petrópolis-RJ.
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Alessandra Messias (07/2019): escolheu viajar para 
Lins e conhecer o Resort Blue Tree Thermas, para 
descansar alguns dias.

Silvio Pereira e Dirce (02/2020): realmente o Castelo de 
Chantilly na França não poderia ficar fora desse roteiro.

Ronaldo e Adriana (12/2019): optaram por Porto Seguro-BA. 
Ficaram encantados com Trancoso e Arraial d’Ajuda.

Guto e Dani (05/2016): rodaram 2.000 km de moto até Canarana- MT. 

Leandro Rodrigues e Tatiane (10/2019): uma viagem inesquecível para o para-
disíaco arquipélago de Fernando de Noronha-PE.

Leandro (Ching), na época em que trabalhou a bordo do Navio Costa Cruzeiros  
conheceu vários países. Esse registro foi em Barcelona-Espanha (2008).

Dráusio Cezar  e Al ine Cr is t ina (01/2020) :  escolheram o Resor t  Mi ra Serra 
e m  P a s s a  Q u a t r o - M G  p a r a  c o m e m o r a r e m  a n i v e r s á r i o  d e  c a s a m e n t o .



Jornal Gazeta de Guararema Sábado,  20 de  Junho  de  2020 8 Jornal Gazeta de Guararema

Sicredi apoia leilão beneficente da 
Federação Paulista de Futebol
Neymar Jr, Gabriel Jesus e Kaká já estão confirmados na ação. Dinheiro arrecadado será destinado a instituições e trabalhadores do futebol que ganham até dois salários mínimos

 Uma iniciativa desenvol-
vida pela Federação Paulista 
de Futebol (FPF), com apoio 
do Sicredi, reúne grandes 
craques da bola no leilão 
beneficente Assistência de 
Craque Com a iniciativa, 
cada jogador está sendo 
convidado pelos colegas a 
doarem um objeto do acervo 
pessoal ou uma experiência 
junto ao torcedor quando a 
pandemia termina e os jogos 
voltarem. Ao todo, são mais 
de 50 prêmios oferecidos 
por atletas como Neymar Jr., 
Gabriel Jesus, Kaká, Zico, 
Raí, Mauro Silva, Cristiane, 
entre outros. 

A Sicredi Progresso PR/
SP, inclusive, também está 
presente no Alto Tietê, com 
agências em Mogi das Cru-
zes, Suzano, Itaquaquecetu-
ba, Guararema e Ferraz de 
Vasconcelos.

O leilão será realizado 
por meio do site leilao.fpf.

org.br e o valor arrecadado 
dividido para ações em duas 
frentes: 50% será destinado 
para atletas e árbitros que 
recebiam até dois salários 
mínimos por mês antes da 
paralisação das atividades 
por conta do novo corona-
vírus. Os outros 50% irão 
para instituições que atuam 
nas comunidades de Pa-
raisópolis e Heliópolis, na 
capital paulista. O leilão será 
auditado pela Ernst & Young.

Consciente da sua res-
ponsabilidade social, o Si-
credi, instituição financeira 
cooperativa que dá nome ao 
principal torneio estadual do 
País, patrocina essa corrente 
do bem que alia esporte e 
solidariedade. “Desde 2019, 
o Sicredi dá nome ao cam-
peonato em São Paulo, o 
Paulistão Sicredi. Com esta 
iniciativa aliamos o poder do 
esporte e da cooperação em 
prol das comunidades procu-

rando amenizar os efeitos da 
pandemia do coronavírus e, 
por isso, não podíamos ficar 
de fora dessa iniciativa tão 
nobre”, destaca o gerente de 
marketing da Central Sicredi 
PR/SP/RJ, Rogério Leal.

O leilão estará disponível 
para lances até o dia 13 de 
julho. “Passamos por um dos 
momentos mais difíceis da 
nossa história, a Covid-19 
faz milhares de vítimas dia-
riamente e atinge a todos 
direta ou indiretamente. Pre-
cisamos agir agora, e este 
passo inicia uma corrente de 
solidariedade. Essa é a maior 
força do futebol paulista, 
a união de todos”, finaliza 
Reinaldo Carneiro Bastos, 
presidente da FPF.

 
 Sobre o Sicredi
A cooperativa Sicredi 

Progresso PR/SP, que em 
São Paulo atua no Alto Tietê, 
conta atualmente com qua-
tro agências na região. Em 
Mogi das Cruzes, a unidade 
está localizada na Avenida 
Vereador Narciso Yague 
Guimarães, 990, no bairro 
Vila Partênio. O contato pode 
ser feito pelo telefone (11) 
4793-9020.

A agência de Suzano fica 
na Rua General Francisco 
Glicério, 1189, no Centro. O 

endereço em Itaquaquecetu-
ba é Avenida Vereador João 
Fernandes da Silva, 193, na 
Vila Virgínia, ao lado da Pre-
feitura de Itaquaquecetuba. 
Já a mais nova agência em 
Guararema atende na Rua 
Francisco Freire, 25.

O Sicredi é uma institui-
ção financeira cooperativa 
comprometida com o cresci-
mento dos seus associados 
e com o desenvolvimento 
das regiões onde atua. O 
modelo de gestão valoriza a 

participação dos 3,7 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 1.500 agên-
cias, e oferece mais de 300 
produtos e serviços financei-
ros. Mais informações estão 
disponíveis em www.sicredi.
com.br.

*Acre, Alagoas, Bahia, 
Ceará, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernam-
buco, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Rondônia, 
Santa Catarina, São Paulo, 
Sergipe e Tocantins.

 
Sicredi Progresso
 PR/SP – Alto Tietê
Facebook: 
sicrediprogresso
Instagram: 
@sicrediprogresso
Site: www.sicredi.com.br

Vende-se Loja

Local: Avenida Dona Laurinda nº 625 centro 
Guararema. Contato - Cel: (11) 963735523

Motivo mudança

Gracieli Medin Gerente da Sicredi de Guararema 
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Q u i n z i n h o :  E d i t o r  d e  I m a g e n s

Artistas em destaque no Gazeta de 21/06  A 27/06/2020

Por: Caroline Borges 

Produção Carta Z Noticias 

       Duelo de amigos
                 (GLOBO, DOM, DIA 21, ÀS 12H30)

Letícia Colin e Caio Castro vivem Leopoldina e Dom 
Pedro I na edição especial de “Novo Mundo”. Porém, a 
dupla de atores poderá ser vista em lados opostos na 
reprise de “Tamanho Família” deste domingo. Os dois vão 
levar as suas famílias para brincar no palco com Marcio 
Garcia e contar diversas intimidades. No sofá da família 
Colin estarão ainda os pais da atriz, Analdina e Zélio, e a 
tia Adriana Colin, cantora da antiga banda Banana Split e 
inspiração artística de Letícia. No time dos Castro, o ator 
reuniu os primos Thomas, Laís e Vinicius.

          Papo musical
               (TV CULTURA, TER, DIA 23, ÀS 22H15)

Leo Jaime é o convidado da semana do “Provoca”. Em uma 
reformulação da produção eternizada por Antônio Abujamra, 
Marcelo Tas revisita o formato de entrevistas do programa 
que é firmado em três pilares básicos: entrevistas, filosofia 
e interação. Por conta das medidas de isolamento social, a 
entrevista é realizada através de uma chamada de vídeo.

         Força e união
            (TV CULTURA, TER, DIA 23, ÀS 22H15)

Leo Jaime é o convidado da semana do “Provoca”. Em uma 
reformulação da produção eternizada por Antônio Abujamra, 
Marcelo Tas revisita o formato de entrevistas do programa 
que é firmado em três pilares básicos: entrevistas, filosofia 
e interação. Por conta das medidas de isolamento social, a 
entrevista é realizada através de uma chamada de vídeo.

          Espaço aberto
                          (CANAL BIS, TER, DIA 23, ÀS 23H)                      

Há alguns anos, o “Experimente” abre espaço para 
promessas do cenário musical brasileiro. Sob o comando 
do apresentador Guilherme Guedes, a nova temporada 
reúne novos artistas e bandas de diferentes partes do 
país e estilos musicais para apresentações que misturam 
performances e entrevistas. O trio curitibano Tuyo foi o 
escolhido para o episódio de estreia. Formado pelas 
irmãs Lay e Lio e por Jean Machado, o grupo lançou 
seu primeiro álbum em 2017 e tem se destacado no 
novo cenário nacional. Além de Tuyo, a série mostrará 
o trabalho de Luísa e os Alquimistas, Hiran, Ana Frango 
Elétrico, Zé Ibarra, Potyguara Bardo, Julia Mestre, Jona-
than Ferr, Bivolt e Matheus Torreão.

           Fim de temporada
                          Fim de temporada

O Canal OFF exibe o último episódio da segunda temporada 
de “Luan Oliveira: Além do Skate”. Na produção, Luan está em 
Porto Alegre aproveitando um tempo em casa com a família e 
amigos. Ele faz uma sessão com os amigos Guilherme Abe, 
Carlos Ribeiro, e Cesar Gordo, passando pelos picos clássicos 
de Porto Alegre, como a SPOT a IAPI Skate Park e o Gasômetro. 
Ele e o seu agente vão até o preparador físico Rafael Nunes 
para manter o ritmo de exercícios em dia com treinos funcionais. 
No final do dia, ele se reúne com os amigos para um churrasco.

   Que vença o melhor
               (GLOBO, QUI, DIA 25, ÀS 22H25)

Claude Troisgros e Batista comandam uma nova 
fase da competição de “Mestre do Sabor”. A partir desta 
quinta, os participantes se enfrentarão em duelos, uma 
espécie de mata-mata entre os “chefs”. Os vencedores 
seguem na competição e os demais vão para a fase de 
repescagem, no programa seguinte. Léo Paixão, Kátia 
Barbosa e o Rafael Costa e Silva integram o time de 
jurados. O primeiro lugar leva um prêmio de R$250 mil e 
é nomeado o Mestre do Sabor.

     Plantão médico
            (GLOBO, QUI, DIA 25, ÀS 23H45)

A Globo estreia a segunda temporada do drama 
médico “The Good Doctor”. Na nova leva de episódios, 
Shaun, papel de Freddie Highmore, vence a desconfiança 
de seus superiores para resolver casos intrigantes no 
hospital. Além disso, a Dra. Blaize, de Lisa Edelstein, 
retorna depois de ter sido suspensa, a pedido do Dr. 
Aaron Glassman, vivido por Richard Schiff, para ajudar 
no seu tratamento contra o câncer. Vale lembrar que 
a série também está disponível para os assinantes da 
plataforma Globoplay.

         Menu chique
                     (BAND, TER, DIA 23, ÀS 22H30)

A cozinha do “Masterchef Profissionais” ganhará um 
toque refinado. Os participantes serão surpreendidos por 
uma Caixa Misteriosa repleta de ingredientes nobres e 
delicados. Na “Prova de Eliminação”, eles terão de enca-
rar a temida confeitaria e preparar um suflê de chocolate. 
O “chocolatier” Alexandre Tadeu da Costa, dono da Cacau 
Show, participa do episódio.
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Visite o site: www.gazetadeguararema.com.br
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Promoção válida de 02/03/2020 a 21/12/2020. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais em www.poupareganharsemparar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU 
CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.900504/2019-55. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala -  0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. Ouvidoria Icatu - 0800 286 0047.

Acesse,
saiba mais
e participe! 

A cada 
R$ 100,00
ganhe um
número
da sorte.

AAAA ccccadadadada a a 
R$ 100,0
ganhe u
núm
da so

Poupe pelo
aplicativo
sem sair da
sua casa.

Poupe pensando
em cuidar do
seu futuro.
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