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Guararema: Convenções oficializam seis
pré-candidatos a Prefeito e Vice-Prefeitos
Convenções Municipais que aconteceram
recentemente em clima
de muita tranquilidade
oficializaram 6 (seis)
pré-candidados a Prefeitos e Vice-prefeitos. Em
Guararema, esta eleição
de 2020 em meio a pandemia será totalmente
diferente em vista das
eleições anteriores. A
lei eleitoral ficou muito rígida e o tempo de
campanha também será
muito curto e os candidatos durante a corrida
eleitoral terão que tomar
muito cuidado para não
cometerem crimes eleitorais, porque além do
tempo curto terão de
correr atrás dos votos e
poderão perder tempo
na justiça com recursos.
As eleições acontecerão em 15 de novembro e 6 pré-candidatos a
prefeitos e vice-prefeitos
já registraram a candidatura no TSE – Tribunal
Superior. São eles: José
Luiz Eroles Freire (PL),
João Augusto da Silva
(PTB), Jessiane Iara
da Silva (Republicanos), Natália Americano
(PSL), Horácio Vieira
da Silva Filho (PDT), e
Antônio Carlos Borges
(PSD),

Pré-candidatos Figueiredo (prefeito) e Paulo Marcelino (vice)
pré-candidatos Zé (prefeito) e Odvane (vice)

Pré-candidatas Natália Americano (prefeita) e Erineide (vice)

pré-candidatos Toninho (prefeito) e Alexandre da ótica (vice)

pré-candidatos Jessiane (prefeita) e Sidcley Vital (vice)

pré-candidatos Horacinho (prefeito) e Victor Novaes (vice)
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EDITORIAL & OPINIÃO S a ú d e e F i t n e s s > > >
PROFESSOR QUE TREINA

José Marcos - Educador Físico

Ensinar o que se sabe,
praticar o que ensina e perguntar o que se ignora. Segundo
o grande pensador, monge
britânico do século VIII, Beda,
esses três pontos formam a
base do caminho para o sucesso. Ou seja, generosidade
mental, coerência ética e por
último, humildade intelectual.
São trilhas virtuosas para o
sucesso e exigem coragem
para que a sorte seja aproveitada. Estranho? Não. A “sorte
segue a coragem”, como diz
o Professor Mario Sergio Cortella. Rapidamente: a virtude
mais decisiva para alguém
proativo, que tenha iniciativa
de empreender em qualquer
situação e ser protagonista em

sua esfera de atuação é a coragem. Coragem não é ausência
de medo e sim capacidade de
enfrenta-lo. Tudo isso está diretamente ligado ao tema inicial,
pois não ensinar o que se sabe,
não praticar o que ensina e não
perguntar o que ignora é medo,
covardia ou falta de coragem
de se expor por não estar preparado para as consequências
posteriores, que podem ser
positivas, e precisamos saber
lidar com elogios também, ou
negativas, como críticas e até
mesmo imitações e cópias
camufladas. Temos na Acqua
Boya, um método de trabalho
(evito o termo filosofia pois não
filosofamos nada), em que nossos professores e estagiários

são incentivados a treinar para
manter a saúde e qualidade
de vida, para aprimorar o condicionamento físico e estética
(não somos hipócritas a ponto
de ignorarmos esse ponto) e
não menos importante, testar
constantemente exercícios,
técnicas, métodos, intensidade, enfim, tudo o que envolve
o treinamento para justamente
entender cada vez melhor
o que nossos clientes estão

sentindo com os programas
que elaboramos. Teoria sem
prática fica incompleta. Como
mencionei no início, é nosso
dever ensinar o que sabemos e
não omitir informações em circunstância alguma. O aprimoramento ocorrerá naturalmente
se praticarmos dia a dia o que
ensinamos pois teremos maior
possibilidade de resolver falhas
e problemas tanto na execução
quanto na própria maneira de

ensinar e ninguém é dono da
verdade. Entendemos que
como tudo, a Educação Física
evolui diariamente com novidades positivas e negativas
e precisamos ter a humildade
de buscar tais informações,
assumir o que não sabemos e
aumentar nosso conhecimento. Desafios nos fazem crescer
como pessoas e profissionais
que somos.
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Inquérito Epidemiológico inicia nesta semana
Casas serão selecionadas por meio de sorteio. Serão 601 pessoas testadas
Entre os meses de setembro e outubro, o município de Guararema realizará
o Inquérito Epidemiológico
Covid-19. A coleta de dados,
por amostragem, tem como
objetivo principal medir o
alcance da doença no Município, além de permitir o planejamento de estratégias de
abrandamento das medidas
de isolamento social.
De forma aleatória, serão escolhidas 601 pessoas
por meio de sorteio de quarteirões e domicílios. O sorteio
é realizado pelo Sistema
SisaWeb, por quarteirões
da área urbana do município, sendo selecionados o
número aleatório gerado de
domicílios por quarteirão.
Esse método de sorteio de
quarteirões e domicílios também é utilizado nas ações
de controle da Dengue na
cidade por meio da avaliação
da densidade larvária.
Apenas um morador será
escolhido por domicílio, sendo este maior de 18 anos
de idade, o qual não pode
possuir histórico de testagem positiva para Covid-19.
Caso o morador não queira
participar, uma nova casa

será sorteada nesse mesmo
quarteirão. A testagem é
feita apenas com aqueles
que participam do Inquérito
Epidemiológico.
A ação é dividida em
duas partes: primeiro uma
equipe vai até o imóvel para
fornecer todas orientações
necessárias sobre o inquérito e para a aplicação do
questionário com perguntas
relacionadas a doença, e
coleta de assinatura no termo de consentimento livre
e esclarecido. Após essa
etapa, outra equipe irá até
o domicílio para realizar a
coleta da amostra de sangue
venoso (da veia) da pessoa
que foi selecionada. A amostra será encaminhada para o
laboratório para a realização
da testagem. Toda a equipe
estará devidamente uniformizada e identificada, sem
gerar risco ao morador.
Os dados considerados
relevantes do ponto de vista
epidemiológico serão compilados e publicados, sendo
vedada a concessão de
acesso a quaisquer informações que permitam a identificação dos participantes.

PROBLEMAS DE LÓGICA

www.coquetel.com.br
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Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica.

O aquário
Paulo dedicava várias de suas horas livres
cuidando e observando seu enorme aquário, que continha 3 tipos diferentes de
peixes, aos quais ele chamava de agulha,
disco e espadinha. Considerando as dicas,
tente descobrir a cor e o tamanho de cada
tipo de peixe.

N
N
S

2. Os peixes que tinham
a cor cinza eram os
maiores do aquário.

3. Os peixes do tipo

Disco
Espadinha

Tamanho

espadinha não eram
nem grandes nem
pequenos.

Tipo

Agulha

1. Os peixes do tipo

Grande

Pequeno

Vermelho

Preto

Cinza

Ilustração: amorIm

Médio

Tamanho

Cor

Pequeno
Médio
Grande

Tipo

Cor

Tamanho

agulha não tinham cor
vermelha nem cinza.
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Solução
Preto

Agulha

Cor

Tipo
Médio
Pequeno
Espadinha

Tipo

Disco
Agulha

Pequeno
Tamanho
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N
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N
N
N
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Cinza

Tamanho

Preto

Cor

Vermelho

Pequeno

Médio

Grande

Grande

Médio
Tamanho

DIA 27/09/2020
ÁRIES - Dia em que sua
moral e reputação estarão em
jogo, se entrar em contato com
pessoas de caráter duvidoso.
Por outro lado, o fluxo será
dos melhores para negócios
relacionados com metais e
materiais para construção.
Muito sucesso profissional
e continua ascensão da sua
popularidade.
TOURO - Dia dos mais
felizes ligadas ao coração.
Bons lucros devido aos bons
contatos com o sexo oposto e
elevação social. Pode vir a obter lucros em jogos e loterias.
Tudo o que é bom e agradável,
está ao seu alcance hoje.
GÊMEOS - Dia dos mais
afortunados realizará boa parte de seus sonhos, anseios e
desejos e viverá momentos felizes ao lado da pessoa amada
e dos familiares. CÂNCER - As
influências benéficas atingirão

suas reais condições. Mais
energia, otimismo e determinação lhe é recomendado. Você estará predisposto, alegre e otimista.
Surpresas agradáveis à
tarde.
PEIXES - Alguma prudência é aconselhável, uma vez
que afastará a possibilidade
de se perder em pequenos
negócios. Influências benéficas. Hoje, você deveria
aproveitar o dia para conseguir promoções e melhoria da situação econômica e
social.

Grande

poderá beneficiá-lo.
VIRGEM - Se evitar a
tensão nervosa diante das
pessoas importantes, tudo poderá acabar bem neste dia. De
qualquer maneira, mantenha a
serenidade e não discuta com
ninguém. Cuidado com problemas de dinheiro ou crédito.
O fluxo astral o favorece nas
amizades e na vida familiar.
LIBRA - Dia neutro no qual
deverá esforçar-se para conseguir o que pretende. Adote
uma posição precavida, evitando compromissos além dos
que possa cumprir. Os seus
sentimentos hoje começam a
fluir de um modo mais tranquilo
e isso vai ajudá-lo a resolver os
seus problemas emocionais.
ESCORPIÃO - Hoje será
duplamente beneficiado no
plano social, pois terá as melhores influências. Uma boa
notícia o deixará muito contente. Procure dizer tudo o
que sente, mas ao mesmo
tempo, procurando descobrir o
que passa pela cabeça dessa
pessoa.
SAGITÁRIO - Grandes
chances de ascensão e brilho
artístico. Aproveite as próximas horas para manifestar
seus pensamentos relacionados com as pessoas que lhe
querem bem. O trabalho de
transformar os seus sonhos
em realidade, precisam passar
por vários estágios.
CAPRICÓRNIO - Dia em
que poderá solicitar a colaboração de amigos. Muito bom
para tratar da documentação
de alguma associação. Acabando as suas preocupações,

progredir bastante, profissional e socialmente. Lucrará
no comércio de livros e material de ensino, de um modo
geral. Êxito romântico e paz
familiar. Lembre-se que você
é o agente ativo de seu destino,
AQUÁRIO - Não assuma
compromissos ou responsabilidade sem antes estudar

brilhantes. Saiba controlar melhor o seu estado de espírito.
Procure não discutir. Providencie proteção de um amigo
leal, cujo encontro se dará em
ambiente místico ou artístico.
ESCORPIÃO - Evolução
de mente e do espírito estão
previstos para você. Contudo,
deverá evitar precipitações ao
realizar negócios. No trabalho,
tome cuidado com acidentes.
Pretende-se uma função pública este é o período aconselhável para consegui-lo.
SAGITÁRIO - Por mais
difíceis que sejam as circunstâncias deste dia, você será
vencedor. Evite tensões, e
procure se entender da melhor maneira possível com
todos. Se não fizer esforços
no sentido de vencer a sua
impulsividade, você ficará com
saldo negativo em relação às
pessoas que o amam.
CAPRICÓRNIO - Devido ao
bom aspecto de Mercúrio em
seu Horóscopo, você poderá

Cinza

DIA 26/09/2020
ÁRIES - Um relacionamento conseguido de uma
maneira mais racional é a sua
grande chance de que tudo
acabe ficando do modo que
você gosta. Controle-se em
todos os sentidos. Prenúncios
de lucros reais em negócios
que digam respeito ao luxo ou
a algo que esteja ligado a sua
própria vaidade.
TOURO - Dia em que se
não precaver, facilmente poderá se ver envolvido em escândalos e discussões. Procure
cuidar de seus afazeres e não
se envolva em questões que
não lhe digam respeito. Êxito
social e tranquilidade na vida
romântica.
GÊMEOS - Talvez você
tenha de fazer uma viagem
inesperada, mas não se preocupe, pois os resultados
serão excelentes. Amanhã
estará sob melhor fluxo astral
aos assuntos do coração e
financeiros. Sucesso social.
Indicações de muita atividade
neste dia.
CÂNCER - Muito bom
dia para tratar de assuntos e
negócios relacionados com
escritas. Lucros pelo esforço
profissional e êxito social,
também se apresentarão.
Você será bem sucedido em
divertimentos, jogos e em
práticas esportivas. Sucesso
para os artistas, funcionários,
e viajantes deste signo.
LEÃO - Não permita que
o esgotamento físico ou as
emoções fortes, tirem suas
energiasVocê está sob uma
forte influência da família e isto

você neste momento, quando
então, receberá surpresas
agradáveis, ouvirá boas notícias e até confissões que
poderão ajudá-lo no futuro.
Saúde favorecida. Amor correspondido.
LEÃO - Confie em si mesmo procurando compreender o
seu valor profissional, relacionando-o ao bem que poderá
causar ao seu semelhante no
futuro. Leia penetre nas coisas
para realmente melhorar e
valorizar o seu intelecto e sua
personalidade.
VIRGEM - Sua personalidade estará ressaltada neste
período o que o tornará mais
atraente e simpático. O fluxo
benéfico de Vênus está lhe
dando continuidade, persistência e objetividade. Grande
sucesso à vista, especialmente
se exerce medicina, farmácia
ou enfermagem.
LIBRA - Favorecimento
no que diz respeito ao seu
interesse pessoal. Terá ideias

Vermelho

HORÓSCOPO

você pode parar e pensar um
pouco melhor, e perceber a
dimensão das dificuldades.
AQUÁRIO - Dia dos mais
indicados para tratar de assuntos de seu máximo interesse
pessoal, principalmente os
referentes ao aprimoramento
de sua personalidade. Favorável, também, às transações
de imóveis em geral. A intuição
está clara para todos os assuntos comerciais e financeiros.
PEIXES - Neste dia, tudo
que realizar lhe trará êxito e
satisfação principalmente o
que está relacionado com as
comunicações de um modo
geral. O dia propicia maior
felicidade para a mulher deste
signo. Êxito em assuntos com
autoridades, civis, militares e
eclesiásticas.
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GUARAREMA

ENTROU NO

3ºMÊS
CONSECUTIVO NA
FA S E

AMARELA
ISTO QUER DIZER QUE,
SE TODO MUNDO FIZER
A SUA PARTE,
ESTAREMOS MUITO
MAIS PRÓXIMOS DA
FASE VERDE.
Use máscara, lave as mãos, mantenha o distanciamento mínimo e evite aglomerações.

QUANDO VOCÊ CONTRIBUI O CONTÁGIO DIMINUI.

Os Decretos Municipais com todas as regras estão disponíveis no site:

www.guararema.sp.gov.br.
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SILENE

Colunista Social

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br
Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano bem vivido. É receber o carinho e afeto dos amigos e
familiares. É simplesmente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Desejamos aos aniversariantes (segunda quinzena de
setembro), muita paz interior, que sua fé nunca se abale e que Deus continue abençoando imensamente sua vida, mostrando o melhor
caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns e muitas felicidades, hoje e sempre!
(fotos: arquivo)

Rosângela Ramiro (15/09).

Nadir Messias de Souza (28/09).

Dirce Mariano (16/09).

Juliana Giudice (22/09).

Luiza Giudice (12/09).

Dra. Bianca Pimenta (25/09).
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OLIVEIRA
Fone: (1 1 ) 4 6 9 3 . 4 7 7 1 - Cel: (11) 97217.0673

Franciele Ferreira (27/09) e Sandra Ferreira (23/09).

Nair Simões Herruzo (23/09).

Fabiana Longo (18/09).

Maria Aparecida da Cunha Pinto (22/09).

Júlia Mantilla Rissoni completará 10 anos ( 29/09).

Jonas de Moura (22/09).

8

Jornal Gazeta de Guararema Sábado, 26 de Setembro de 2020

Jornal Gazeta de Guararema

Festival de Flores e Licores acontece neste fim de semana
Neste sábado e
domingo (26 e 27 de
setembro), das 10h
às 18h, a Vila de Luís
Carlos recebe a 2ª
edição do Festival
de Flores e Licores.
O evento faz parte
das comemorações
de 121 anos de Guararema, celebrado
no último dia 19 de
setembro.
Com todo seu
charme, o bairro de
Luís Carlos será mais
uma vez local ideal
para recepcionar os
profissionais da cidade que comercializam
flores e os licores,
dois segmentos que
permitem com que
Guararema seja ain-

da mais visitada e
querida pelos moradores das Regiões
do Alto Tietê, Vale
do Paraíba e Região
Metropolitana de São
Paulo.
O evento acontece
respeitando os protocolos de Saúde, como
o distanciamento entre os visitantes e expositores, disposição
de álcool gel, logística
de venda evitando
aglomeração no local.
Confira o trabalho dos expositores:
La e Mi, Alambique
do Décio, Alambique
Engenho do Salto,
Alambique 4 pontes
e Sun’s Family Lavandário Guararema.

Comemorações de 121 anos
No domingo, dia 27/09,
acontece a reinauguração
da Escola Municipal “André Antonio Mariano”, no
bairro Parque Agrinco.
Já na próxima semana a
Secretaria de Assistência
Social, Habitação e Cidadania inaugura o CREAS
– Centro de Referência
Especializado de Assistência Social “Adolfina
Francisca Rafael”, no centro da cidade, ampliando
os serviços assistenciais
no município.
Na última semana,
foi reinaugurado o Ginásio Poliesportivo “Lázaro
Germano”. A cerimônia
realizada na sexta (18/09)
foi acompanhada de dois
grandes jogos. No sábado
(19/09), na disputa de
futsal a Seleção Brasil
Master venceu por 6 a 3
a Seleção de Guararema.
Já no domingo foi a vez do
basquete. Os times Mogi
Basquete e Esporte Clube
Pinheiros se enfrentaram
na nova quadra, numa
partida acirrada, com Pinheiros vencendo por 86
x 84.
Uma quadra de grama sintética denominada
“Carlos Renato Bennaton
Usier” também foi reativada no início do mês,
marcando o completo
esportivo com uma academia ao ar livre e uma
quadra de cimento para
iniciantes, além do espaço
para futebol society.
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Resumos dos capítulos das novelas

De 28/09 a 03/10/2020

Quarta – Mitsuko repreende
Tina e Anderson. O pai de
Benê e Julinho liga para Josefina, que tenta disfarçar. Cristiane, a mãe de Fio, pergunta
para Ellen sobre o paradeiro
do rapaz. Guto conversa com
Samantha sobre Benê. Benê
conta a Keyla que Juca a beijou na festa de Lica. Samantha revela a Elleuinta – Tina
se desespera com a decisão
de Mitsuko. Ellen, Anderson e
Cristiane se preocupam com
o sumiço de Fio. Benê confessa a Juca que não sabe
se gostou de seu beijo. Telma
avisa a Anderson que Tina

será mandada para o Japão, e
Ellen aconselha o irmão a lutar
pela namorada. Josefina comenta com Dóris sobre a ligação de seu ex-marido. Keyla
decide levar Tonico ao médico.
Anderson tenta conversar com
Noboru, mas Mitsuko o expulsa do restaurante.
Sexta – Anderson afirma que
jamais se afastará de Tina. K1
comenta com Fio que Ellen
ficará sabendo do beijo que
deu em Samantha na festa de
Lica. K2 estranha a ausência
de Tato. Marta e Luís voltam
de viagem, e Leide avisa que
um castiçal de prata de Marta

os dois iniciem uma relação.
Claudia avisa a Carolina que
o pedido de adoção foi negado
pelo Juiz por causa do processo de Eliza. Carolina suplica a
Eliza que retire o processo que
move contra ela.
Quarta – O advogado
de Eliza avisa à modelo que
não pode retirar o processo
contra Carolina. Lili cai da
escada e desfalece. Claudia
revela a Carolina que Gabriel
é soropositivo. Carolina diz a

Claudia que quer ser mãe de
Gabriel. Depois da visita ao
médico, Germano tranquiliza
Lili ao afirmar que ela e o bebê
passam bem. Gilda descobre
que Carlinhos está se encontrando com Dino.
Quinta – Gilda acusa Dino
de querer transformar Carlinhos em um bandido. Dino
pede a Gilda uma quantia alta
de dinheiro para pagar suas
dívidas, prometendo deixá-la
em paz. Hugo diz a Gilda que
pode lhe conseguir o dinheiro

para afastar de vez Dino de
sua vida. Gilda perde perdão
a Riscado e o readmite no bar.
Jonatas revela a Eliza que
deseja terminar seu namoro
com ela.
Sexta – Jonatas termina
seu namoro com Eliza. Hugo
oferece dinheiro a Dino para
que o bandido se afaste de
Gilda. Carolina consegue a
guarda provisória de Gabriel.
Eliza avisa a Germano que
Dino está chantageando Gilda
e Hugo. Germano tranquiliza

Eliza, dizendo à filha que
apreenderá Dino.
Sábado – Germano avisa
a Eliza e Gilda que planejou
com Zé Pedro um flagrante
para capturar Dino. Peçanha
é preso, mas Dino consegue
fugir. Gilda teme que Dino a
procure e conta aos filhos a
verdade sobre o ex-marido.
Meleka pede Jojô em namoro
e deixa Arthur perplexo. Florisval se atrasa para o casamento, e Rosângela decide
deixar a igreja.

Globo – 21h15
Segunda – Zeca resgata
Ritinha e a leva de volta a
Parazinho. Cibele tem um
desentendimento com Shirley, e Dantas tenta acalmar a
filha. Eurico reclama por Ruy
ter aceitado a contratação
da noiva como assessora da
presidência. Silvana avisa
a Dita que sairá para jogar.
Eugênio convida Irene para
jantar e mente para Joyce.
Ivana se arruma para sair
com Cláudio. Rubinho fala de
sua infância com Bibi. Aurora

pede para se encontrar com
Caio. Shirley é atropelada, e
Jeiza cuida da moça. Ivana
vê Eugênio e Irene juntos.
Aurora procura Caio. Edinalva
surpreende Ritinha. Edinalva
repreende Ritinha na frente
de toda a vila. Aurora conta
para Caio sobre os problemas
financeiros de Bibi.
Terça – Joyce ouve Ivana
falando com Eugênio sobre
o jantar. Simone fica decepcionada com o que Ivana
conta sobre seu encontro
com Cláudio. Silvana inventa
uma desculpa para justificar
a Eurico o desfalque em sua
conta bancária. Jeiza termina
seu namoro com Vitor. Silvana decide confessar a Eurico
como gastou o dinheiro. Ritinha descobre que está grávida. Ritinha se apavora com o
resultado do teste de gravidez.
Caio oferece a Aurora uma
de suas propriedades para

Bibi e sua família morarem.
Joyce se surpreende ao saber
que Silvana decidiu aceitar o
projeto de Eugênio. Aurora
mente para Bibi e conta que
conseguiu uma casa emprestada para ela ficar com sua
família. Dantas avisa a Ruy
que ele já pode ir a Parazinho.
Heleninha vê Bibi e a família
entrando na casa de Caio.
Ritinha procura Zeca.
Quarta – Heleninha percebe que Bibi não sabe que o
imóvel em que está pertence
a seu irmão. Eugênio convida Caio para trabalhar com
ele. Caio pede para Dantas
empregar Rubinho em seu
restaurante. Vitor pede Jeiza
em casamento. Caio explica
para Heleninha por que emprestou sua casa para Bibi.
Eugênio recebe o telefonema
de Irene na frente de Eurico
e fica constrangido. Ivana se
observa em frente ao espelho.

Quinta – Aurora avisa a
Rubinho sobre o emprego
que conseguiu para ele. Bibi
e Rubinho especulam sobre o
amigo de Aurora. Ritinha culpa
Ruy pelo fim de seu noivado e
implora que Zeca a leve para o
Rio de Janeiro. Ritinha e Zeca
se reconciliam, e Abel fica furioso. Marilda insiste para que
Ritinha conte a Zeca que está
grávida. Eurico exige que Silvana entregue a nota de compra da bolsa, sem saber que o
objeto não pertence à esposa.
Ivana ouve Joyce mentir sobre
ela para a fotógrafa de uma
revista. Eugênio almoça com
Irene, que anuncia que ela
será sua primeira cliente. Rubinho consegue o emprego e
sai para comemorar com Bibi.
Ritinha afirma a Zeca que quer
ter um filho com ele. Cibele
experimenta seu vestido de
noiva. Ritinha se arruma para
ir para a igreja.

Sexta – Ruy avisa a Amaro
que irá para Parazinho. Ivana
conta para Simone que Joyce
sente vergonha dela. Abel
descobre que Ritinha é filha
do boto e se preocupa ao lembrar da profecia do índio. Bibi
encontra Caio e Cirilo na rua.
Junqueira repreende Ruy por
causa de sua viagem. Zeca
e Ritinha se casam. Silvana
perde no jogo e reclama para
Dita. Marilda entrega a Ritinha
um bilhete de Ruy. Janete vê a
rival ir em direção ao rio e avisa a Zeca. O caminhoneiro vê
a noiva entrar no barco de Ruy
e atira com uma espingarda
em sua direção.

a leve para o Rio de Janeiro. Ritinha e Ruy se amam.
Zeca perde seu caminhão
para pagar indenização ao
barqueiro e fica desolado.
Silvana entrega a Eurico parte do dinheiro que perdeu e
recupera a bolsa de Joyce. O
empresário estranha o nome
no recibo de pagamento. De
volta ao Rio, Ruy disfarça a
tensão diante de Cibele, que
fica desconfiada. Bibi reabre
sua matrícula na faculdade.
Junqueira contrata Rubinho
para dar aulas a Yuri. Caio
tenta conversar com Silvana
sobre sua compulsão por jogo.
Ruy vai ao esconderijo que
conseguiu para Ritinha.

Globo – 18h15
Segunda – Duque fica
em dúvida entre desembarcar com Cassiano ou seguir
para o Rio de Janeiro com
Amaralina. Dionísio avisa
a Samuca que não quer
mais William em sua casa.
Ester deixa claro a Alberto
que não vai mais admitir as
interferências de Dionísio
em sua vida. Amaralina se
emociona ao se despedir
de Duque e Cassiano.
Quirino conta a Samuel o
motivo de seu pedido de
demissão da casa de Dionísio. Samuel e Lindaura se

assustam ao ver a medalha
de Dionísio no pescoço de
Samuca. Cassiano chega
à Vila dos Ventos e se recorda dos momentos que
viveu com Ester. Juliano se
prontifica a ajudar Natália a
alugar um barco para iniciar
suas pesquisas. Chico e
Cassiano se reencontram.
Terça – Cassiano diz ao
pai que quer encontrar Ester. Donato comenta com
Bibiana que seus filhos
estão distantes. Samuel
mostra a medalha de Dionísio para Quirino. Cassiano
discute com Alberto. Ester
se surpreende com Cassiano e cobra satisfações
dele, que tenta explicar por
que desapareceu durante
sete anos. Ester manda
Cassiano embora. Taís e

Olívia abraçam Cassiano.
Lindaura conta a Samuel
que Cassiano está vivo.
Taís não deixa Samuel contar a Cassiano que Samuca
é seu filho. Ester vai até a
praia e encontra Cassiano.
Quarta – Cassiano conta para Ester tudo o que
passou durante os sete
anos em que esteve preso
no Caribe. Ester fica confusa e prefere se afastar de
Cassiano. Juliano convida
Natália para sair de barco.
Donato vai para o mar
sem Juliano, que fica preocupado. Duque explica a
Cassiano o motivo de ter
falsificado seu atestado
de óbito, revelando que a
intenção era salvar o piloto. Bibiana fica apavorada
com a tempestade que se

forma. Candinho encontra
Ariana. Alberto vai à casa
de Cassiano.
Quinta – Cassiano recebe Alberto e apresenta
Duque, que se disfarça de
investidor. Donato surge
com o barco repleto de
peixes. Cassiano diz a
Duque que ele será seu
aliado para destruir Alberto.
Dora diz a Natália para ficar
longe de Juliano. Hélio se
aproveita do romance com
Zuleika para obter informações sobre o que está
acontecendo na mansão.
Samuel revela a Cassiano
que Samuca é seu filho.
Alberto avisa a Ester que
Cassiano não irá tirar Samuca dele. Samuel avisa
a Lindaura que reunirá
provas contra Dionísio.

Cassiano vai à escola de
Samuca.
Sexta – Cassiano fica
comovido ao ver Samuca. Alberto orienta Hélio a
encontrar um comprador
para a mina. Cassiano
decide abrir um bar com o
dinheiro que o pai lhe deu
e batiza o lugar de Flor do
Caribe. Alberto manda Yvete pesquisar sobre Duque.
Donato devolve o dinheiro
que Bibiana emprestou,
sem saber que a quantia
era de Hélio. Duque consegue alguns fios de cabelo de Samuca, para que
Cassiano faça o exame de
DNA. Juliano beija Natália.
Cristal aceita se apresentar
em turnê pelo Brasil. Duque
avisa a Cassiano que Cristal vem ao Brasil.

Globo – Globo – 17h35
Segunda – Os alunos se espantam com a reação de Edgar, que diz que Bóris voltará
ao colégio. Lica e Clara cuidam de Edgar. Yoko se entende com Anderson. Bóris ajuda
Roney a fazer uma serenata

para Josefina. Mitusko e Noboru viajam, e Tina e Telma
selam um pacto. Edgar afirma
a Malu que não punirá os alunos pelos protestos. Felipe e
MB ajudam Lica. Fio reclama
com Ellen por não ter lhe falado sobre a possível viagem
para o festival de tecnologia.
MB sugere que Lica promova
uma nova festa em sua casa.
Juca e Guto falam sobre
Benê. K2 comenta com K1
que Dóris está desconfiada de
seu esquema de falsificação.
Edgar pede que Clara não
conte a Malu sobre a acusação de Lica.

Terça – Clara revela a Malu
que Edgar a está traindo.
Lica, MB e Felipe preparam
sua festa. Tina convence
Benê a ir à festa de Lica, e
Ellen afirma que não irá. Guto
fica encantado com o visual
de Benê. Samantha mostra
aos colegas o vídeo em que
registrou Edgar embriagado
no colégio. Samantha beija
Fio. Fio vê um rapaz roubando objetos da casa de Lica e
avisa a Felipe e MB, que não
dão atenção. Anderson e Tina
dormem juntos, e Mitsuko
flagra os dois. Benê vê Guto
beijar Clara e tem uma crise.

Segunda – Germano fica
desnorteado com a notícia de
que Lili está grávida e com
a possibilidade de o filho ser
de Rafael. Carlinhos furta o
dinheiro de Gilda. Gilda diz
a Hugo que só Riscado sa-

bia onde o dinheiro estava
e acusa o rapaz de roubo.
Rosângela pede Florisval
em casamento. Germano
afirma a Lili que a ama e que
cuidará do bebê que espera
mesmo que não seja seu filho
biológico.
Terça – Lili insinua que o
bebê é de Germano. Florisval
e Rosângela comemoram a
notícia do casamento com
os filhos. Leila e Rafael ficam
juntos, e o rapaz propõe que

Sábado – Zeca acerta
um barqueiro com a arma e
lembra da profecia do índio.
Ritinha culpa Ruy pelo fim de
seu casamento. Zeca leva o
barqueiro para o posto médico. Ritinha exige que Ruy

desapareceu. K1 repreende
MB por não se lembrar da noite que passaram juntos. Keyla
leva Tonico ao posto de saúde e é orientada pelo médico.
Marta se preocupa com o estado de Lica. Bóris comunica
a Edgar que não voltará para
o colégio Grupo. Tato e Deco
discutem sobre os cuidados
com Tonico. Juca e Guto criticam a letra de música feita
por Benê. Keyla confessa às
amigas que está exausta por
causa de Tonico.

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

Sábado – Duque revela
que Cristal aceitou cantar
na inauguração do Flor
do Caribe. Marizé conta
ao pai que foi Hélio quem
emprestou o dinheiro para
a compra do barco. Donato
invade a reunião onde está
Hélio e insulta o filho na
frente de Alberto. Alberto
sofre com receio de que
Cassiano o afaste de Samuca. Veridiana, Lino e
Dadá ficam felizes ao ver
Candinho de volta com
Ariana. Guiomar liga para
Dionísio pedindo ajuda. Alberto se surpreende ao ver
Cassiano com sua família.
Produção
Carta Z Notícias

10

Jornal Gazeta de Guararema Sábado, 26 de Setembro de 2020

Jornal Gazeta de Guararema

Jornal Gazeta de Guararema

Jornal Gazeta de Guararema Sábado, 26 de Setembro de 2020

11

Artistas em destaque no Gazeta de 27/09 a 03/10/2020
Reunião juvenil
(NICKELODEON, DOM, DIA 27, ÀS 19H)

Pratos estrelados
(BAND, TER, DIA 29, ÀS 22H45)

Quinzinho: Editor de Imagens

Por: Caroline Borges

Novas seleções
(GLOBO, DOM, DIA 27, ÀS 12H45)

A 21ª edição do “Meus Prêmios Nick” apresentará
nomes de sucesso do universo infantojuvenil. A premiação contará com as participações de Larissa Manoela,
Kayky Brito, Mario Junior, Mc Soffia, Renato Aragão,
Lívian Aragão, Thelminha e Xuxa. Além disso, o grupo
global de música pop, Now United, está confirmado
para fazer uma mega show no evento. A celebração
será produzida em formato totalmente reformulado,
seguindo todos os padrões de segurança e higienização estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), e sem presença física de plateia.

Revisitando a história

Os participantes do “Masterchef Brasil” receberão pedidos especiais. A prova da “Caixa Misteriosa” contará com as
participações de Renato Aragão, Elza Soares, Juliana Silveira
e Dilsinho. Na prova final, eles terão de fazer um prato com
frango para agradar ao trio de jurados. Comandado por Ana
Paula Padrão, o programa conta com Érick Jacquin, Paola
Carosella e Henrique Fogaça.

Beleza caseira
(GNT, QUA, DIA 30, ÀS 22H)

(TV CULTURA, SEG, DIA 28, ÀS 22H)

O “The Voice Kids” segue com a etapa “Eliminatória”.
Nesta fase, quatro crianças de cada time se apresentam. O público salva uma, através de votação no site
do Gshow, e o técnico escolhe mais uma para continuar
na disputa. Carlinho Brown, a dupla Simone e Simaria
e Mumuzinho integram o time de jurados. A produção
é comandada por André Marques e Thalita Rebouças.

Outros passos
(GLOBO, DOM, DIA 27, ÀS 18H)

O “Roda Viva” completa 34 anos na tevê. Para celebrar
a data, o programa da TV Cultura recebe o ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso. A produção também reunirá
ex-âncoras do jornalístico no estúdio. Fernando Henrique será
sabatinado por Daniela Lima, Heródoto Barbeiro, Rodolpho
Gamberini e Matinas Suzuki. De Portugal, onde vive, Paulo
Markun participará remotamente. O debate será mediado
por Vera Magalhães. A exemplo de suas participações anteriores no programa, onde já esteve por treze vezes, FHC
vai discutir os grandes desafios do País, nos setores político,
econômico e social.

Taís Araújo assume o comando da nova temporada do
“Superbonita”. Gravado durante o período de isolamento
social, o programa foi feito de forma remota diretamente
da casa da atriz. Na nova leva de episódios, Taís conversa com Paolla Oliveira, Alcione, Daniela Mercury, Jéssica
Ellen e Maisa.

Dama da tevê
(GLOBO, QUI, 1º, ÀS 22H50)

Noite de solidariedade
(GLOBO, SEG, DIA 28, ÀS 22H50)

É a vez do time masculino estrear na competição
da “Dança dos Famosos”, do “Domingão do Faustão”.
Eles irão encarar o ritmo do “baladão”. André Gonçalves, Marcelo Serrado, Felipe Titto, Zé Roberto e Bruno
Belutti integram o elenco da nova temporada. O ator
Juliano Laham foi chamado para substituir Henri Castelli
na disputa. O protagonista de “Flor do Caribe” precisou
deixar o quadro por recomendação médica.

A pandemia do novo coronavírus exigiu mudanças no formato do “Criança Esperança”. O show será comandado dos
Estúdios Globo por Fátima Bernardes, Luis Roberto, Tiago
Leifert, Jessica Ellen, Luciano Huck e Maju Coutinho, com a
participação especial ainda de Pedro Bial, Serginho Groisman e Ana Maria Braga. A celebração contará com números
musicais produzidos à distância e também fará reflexões
sobre temas sociais relevantes na atualidade, como a força
da mulher no contexto da pandemia. O espetáculo terá as
participações de Sandy, Péricles, Luan Santana e Iza.

A série “Hebe” faz uma intensa viagem
pela trajetória da apresentadora. O último
episódio mostrará momentos importantes da
vida e da carreira de Hebe. No fim da vida,
ela vive grandes momentos: volta a cantar,
concede entrevista a Marília Gabriela e homenageada por Faustão. A vida de Hebe se
funde então com a história da tevê. A produção é protagonizada por Andrea Beltrão.
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