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A informação ao alcance de todos

Ano 10

Zé vence eleição com 54,57% 
dos votos válidos para prefeito
Quase 6mil eleitores de Guararema não compareceram para votar. 

Confira a lista completa
de votos para vereador

Páginas 3 

O renomado arquiteto 
José Luiz Eroles Freire 
(Zé) - PL é o novo Prefeito 
eleito de Guararema. Ele 
teve a candidatura lança-
da pelos políticos do PL, 
Deputado Federal Marcio 
Alvino, e Deputado Esta-
dual André do Prado e do 
atual Prefeito Adriano Lei-
te que muito bem admi-
nistrou a cidade e mostrou 
a sua força política. Zé 
tem tudo para fazer uma 
excelente administração 
com o apoio da Câmara 
de Vereadores, que terá 
em sua base todos os 11 
vereadores eleitos, bem 
como todos os suplentes. 

Zé concorreu ao cargo 
de Prefeito numa eleição 
trânquila e limpa, sendo 
eleito com 8.954 votos, 
que representa 54,57% 
dos votos válidos. 

Ele disputou a eleição 
com mais 5 candidatos 
que são eles: Natália 
Americano (PSL) que 
ficou em segundo lugar 
com 2.328 votos (14,19% 
dos votos válidos), em 
terceiro lugar Toninho 
(PSD) com 2.257 votos 

(13,76% dos votos váli-
dos), a Pastora Jessiane 
ficou em 4º lugar com 
1.941 votos (11,83% dos 
votos válidos), Figueiredo 
(PTB) ficou em 5º lugar 
com 666 votos (4,06% 
dos votos válidos), e Ho-
racinho (PDT), ficou em 
6º lugar com 262 votos 
(1,60% dos votos váli-
dos). A soma dos votos 
dos 5 candidatos juntos 
não ultrapassa o total de 
8.954 votos do prefeito 
eleito Zé. A eleição em 
nossa cidade teve uma 

abstenção de 24,15% 
(cerca de 5.940 eleito-
res não votaram), e teve  
5,05% dos votos em bran-
co, que representa 943 
votos,  e 1.303, votos nu-
los (6,99%), atingindo um 
total de 18.654 eleitores 
votantes.

Prefeito Eleito Zé e Vice Odvane Rodrigues 

Zé e Odvane na carreata da vitória com Prefeito Adriano Leite, Deputado 
Marcio Alvino, Deputado André do Prado e Vice-Prefeito Dirceu 
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José Marcos - Educador Físico

O trabalho muscular 
pode consumir glicose mes-
mo que pouca insulina esteja 
presente. Os músculos em 
exercício podem aumentar 
de 7 a 20 vezes a captação 
de glicose durante os 30 a 40 
minutos iniciais, dependendo 
da intensidade. Em resumo, 
a atividade física é uma das 
principais medidas na pre-
venção do diabetes e para o 
controle glicêmico daqueles 
que já são diabéticos. Com 
o aumento da capacidade 
aeróbica, conquistado pela 
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E X E R C Í C I O  F Í S I C O  E  C O N T R O L E  G L I C Ê M I C O
intensificação da atividade 
física diária, um benefício 
para a saúde é o seu efeito 
sobre o metabolismo dos 
carboidratos. Este benefício 
é potencialmente importan-
te e frequentemente não 
reconhecido. O uso do car-
boidrato é fundamental para 
começar a atividade com um 
depósito adequado de glico-
gênio muscular e impedir a 
fadiga. Durante o exercício 
dinâmico de intensidade 
moderada que atinge gran-
des músculos, o glicogênio 
armazenado no músculo es-
quelético é usado para a pro-
dução de energia e se esgota 
parcialmente. Além desse 
efeito agudo de aumento da 
remoção da glicose, há um 
aumento da sensibilidade 
dos receptores insulínicos 
do músculo esquelético e do 
tecido adiposo e, portanto, 
uma taxa de remoção mais 
eficaz da glicose a qualquer 
nível plasmático de insulina. 
Este efeito poupador de 
insulina do exercício físico 
reduz a produção de insulina, 
podendo reduzir o risco de 
desenvolvimento de diabe-
tes. Durante a realização de 
uma sessão de exercício, 
o consumo de substratos 
energéticos, em especial 

glicose e dos ácidos graxos 
livres, aumenta de maneira 
considerável em relação ao 
repouso. Esses substratos 
são originados de depósitos 
intramusculares, da produ-
ção hepática ou da mobiliza-
ção do tecido adiposo. Para 
que cheguem à célula mus-
cular, esses substratos são 
transportados, dissolvidos na 
corrente sanguínea (glicose) 
ou agregados a proteínas, 
como a albumina (ácidos 
graxos livres). A dieta reduz 
o peso corporal e aumenta a 
tolerância à glicose e a ação 
da insulina. O treinamento 
físico, por sua vez, apesar de 
não alterar o peso corporal 
tanto quanto a dieta hipoca-
lórica, aumenta a tolerância 
à glicose e a sensibilidade à 
ação da insulina de maneira 
mais intensa que a dieta hi-
pocalórica. Esses resultados 
sugerem que a associação 
entre exercício físico e dieta 
hipocalórica pode provocar 
respostas aditivas na sensi-
bilidade à insulina. Fatores 
genéticos estão claramente 
envolvidos nas causas de 
diabetes, principalmente o 
tipo II, que se instala prefe-
rencialmente na maturidade. 
Contudo, as causas também 
estão ligadas ao excesso de 

peso, ao sedentarismo e às 
dietas ricas em gordura e em 
alimentos de alta densidade 

energética. A orientação per-
sonalizada para a prática de 
atividade física deve ser as-

Advocacia Ubirajara Silveira
         Desde 1958

Rua Quintino Bocaiúva, 231    www.aus.com.br          Tel:(11) 3106-2042

  7º andar - Centro                     contato@aus.com.br           (11) 3107-8468

  São Paulo- SP - 01004903 

sociada ao aconselhamento 
dietético para a redução da 
glicemia tanto para homens, 
como para mulheres.
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Escritório Síntese Contabilidade 
Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, Dep. pessoal, Imposto 

de Renda, diversos serviços de Escritório, e conta com uma equipe excelente de 

profissionais pronta para assessorar a sua Empresa, faça uma visita e conprove!

Rua Barão de Jaceguai, nº 627- Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200

5º Avistando Guararema - Seminário de Observação de Aves e Turismo Sustentável
Nos dias 20 e 21 de 

Novembro (sexta e sába-
do), acontece a 5ª edição 
do Avistando Guararema 
- Seminário de Observa-
ção de Aves e Turismo 
Sustentável. Neste ano, 
o evento acontecerá todo 
online e terá abertura com 
a participação da cantora e 
compositora Djane Borba. 
O Seminário, realizado 
desde 2016 pela Prefeitura 
de Guararema em par-
ceria com a SAVE Brasil, 
tem como objetivo tratar a 
atividade de observação 
de aves, sua ligação com 
a preservação ambiental 
e como isso pode atrair 
estudiosos, turistas e pes-
soas interessadas para um 
turismo sustentável.

A Observação de Aves, 
ou Birdwatching, é um 
movimento crescente no 
mundo, responsável pela 
movimentação de bilhões 
de dólares em turismo e 
viagens, reunindo estu-
diosos, conservacionistas 
e praticantes de todas as 
idades. Além de agregar 
conhecimento sobre pre-
servação ambiental, trilha-
-se um caminho para o tu-
rismo sustentável, onde há 

pouco ou nenhum impacto 
na natureza e pode haver 
um incremento considerá-
vel no comércio da cidade.

O principal ator do 5º 
Avistando é, mais uma 
vez, o bicudinho-do-brejo-
-paulista, ave endêmica de 
nossa região, criticamente 
ameaçada de extinção e 
que já atrai a atenção de 
pessoas de outros países 
para nossa cidade. Con-
siderado indicador natural 
da preservação de um 
ecossistema, a presença 
do bicudinho é uma forma 
de medir a qualidade de 
fatores como a água e a ve-
getação, bem como o nível 
de conservação ambiental.

PROGRAMAÇÃO
Sexta feira, 20 de No-

vembro
19h30 Abertura com os 

organizadores seguido de 
música ao vivo

• SAVE Brasil, Avistar e 
Prefeitura de Guararema

• Djane Borba - Apre-
sentação artística

Sábado, 21 de Novem-
bro

09h00 - Palestra – Dra. 
Lilly Briggs (Associação 
Ambiental Finca Cántaros)

“O uso de Ciência Cida-
dã em projetos de conser-
vação de aves e os seus 
habitats”

10h00 - Palestra - Bió-

logo Rodrigo Falcão (Asso-
ciação Mata Ciliar)

“Impactos na fauna de-
correntes de atividades hu-
manas na Mata Atlântica”

Intervalo para almoço
13h30 - Palestra - Ber-

nardo Lacombe (empresá-
rio, brigadista e observador 
de aves)

“Fogo - O Melhor Com-
bate é a Prevenção”

14h30 - Palestra - Elvis 
Japão (guia de observação 
de aves)

“Sítio Macuquinho e a 
conservação do bicudinho” 
15h30 - Café virtual e ex-
posição de fotos dos fotó-
grafos Mario Campagnoli e 
João Paulo Rosa - convite 
para todos que tomem um 
café da tarde juntos online, 
enquanto acontece um 
bate-papo e a sala para 
exposição de fotos virtual.

16h00 - Palestra - Mar-
cos Bornschein (Profes-
sor - UNESP) “Do ovo 
ao bicudinho-do-brejo na 
terceira idade: desafios de 
uma espécie impactada 
pela mudança climática” 
17h00 - Palestra - Dante 
Buzzetti (ornitólogo con-
sultor) “ Uma nova espécie 
de ave nos arredores de 
São Paulo: a história do 
bicudinho-do-brejo-paulista 
18h00 - Jogo de perguntas 
- Os ganhadores receberão 
brindes.

Para participar é preci-
so se conectar no horário 
mencionado em www.linktr.
ee/savebrasil

Inscrições abertas para o Vestibulinho da Etec
Estão abertas as 

inscrições para o Ves-
tibulinho das Escolas 
Técnicas Estaduais 
(Etecs) de São Paulo 
para o primeiro semes-
tre de 2021. A classe 
descentralizada do 
curso de Administra-
ção fica na Escola Pro-
fissionalizante “Prefei-
to Sebastião Alvino de 

Souza”.
Na primeira fase de 

inscrições, para redu-
ção da taxa, é preciso 
enviar digitalmente a 
documentação com-
probatória do dia 19 
de novembro até as 
15h00 do dia 23 de 
novembro.

De 24 de novem-
bro a 14 de dezembro 

seguem abertas para 
o Processo Seletivo 
por meio do histórico 
escolar e com o valor 
de R$19,00 pela ins-
crição, a qual deve ser 
feita no site www.ves-
tibulinhoetec.com.br.

Escola Profissio-
nalizante “Prefeito 
Sebastião Alvino de 
Souza”

Endereço: Rua Dr. 
Armindo, nº 567 – No-
gueira

Horário de Atendi-
mento: de segunda a 
sexta-feira das 8h às 
11h30 e das 13h00 às 
16h30.

Informações: (11) 
4693-5506 / (11) 4693-
4415 / (11) 97105-3324
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COMUNICADO

Após a suspensão da quinta fase do Plano São Paulo pelo
Centro de Contingência do Coronavírus, braço técnico do
Governo de São Paulo para decisões sobre a COVID-19,

bem como o recente aumento dos casos, a Prefeitura de 
Guararema, em conjunto com o Comitê Administrativo
Extraordinário Municipal Covid-19 e em parceria com

os Conselhos Municipais de Saúde, Turismo e Comércio
e Serviços, decidiu pela não realização neste ano de
2020 da “11ª Edição do Guararema Cidade Natal”.

Esta decisão visa preservar a saúde de todos os
guararemenses, uma vez que ainda não há vacina disponível

e não haveria forma de controle nos locais de visitação.

Boas festas e que 2021 traga saúde e progresso!

Prefeitura de Guararema
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SILENE  OLIVEIRA
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social

Elvanira, com seu talento e bom gosto, está inaugurando hoje (21/11) a partir das 15h00,  um aconchegante espaço com lindas peças 
artesanais. Vale muito a pena prestigiar e conferir.  O Atel iê está localizado na Rua Profº Lucas Nogueira Garcez,264 - Centro

A cabeleireira Mônica Fernandes do Salão Sem-
pre Linda (localizado no Boulevard Dona Santa, em 
frente o Mercado da Dinha - bairro Jardim Dulce) 
é a responsável pelo visual  da empresária Dinha.

Comemorar 50 anos de casamento é quase como 
renovar os votos de amor feitos há tantos anos. O 
elegante e simpático casal Cidinha e Anderson é um 
belo exemplo de amor, compreensão, felicidade, que 
através de uma união fortalecida na fé, comemora 
hoje (21/11) a tão esperada Bodas de Ouro. Que 
este matrimônio e a linda família que construíram 
continuem sendo muito abençoados. 

Parabéns e um brinde ao casal!

O sempre sorridente Márcio Gonçalves foi 
prestigiar o amigo Vagner (Drogarema) pelo novo 
empreendimento Ultra Farma, inaugurado recente-
mente em Mogi das Cruzes. Desejamos sucesso.

Foto arquivo Foto arquivo
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SILENE  OLIVEIRA
  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 

Esta coluna não poderia deixar de parabenizar o ZÉ e ODVANE, eleitos pela população com uma 
expressiva votação, o que demonstra credibilidade e confiança por parte de um povo, que sem dúvidas 
acredita que Guararema continuará em boas mãos, avançando ainda mais em qualidade de vida e 
referência. Parabenizamos também os vereadores eleitos e reeleitos. Que Deus seja sempre o centro 
de muitas tomadas de decisões e direcionamento para que se cumpra um excelente mandato.
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A cada 
R$ 100,00
ganhe um
número
da sorte.

Poupe pelo
aplicativo
e concorra!

A c
R$ 1
ganhe u
núme
d

 pelo
vo

orrorror arar !

Processo SUSEP nº 15414.900504/2019-55.
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, 

SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala -  0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. Ouvidoria Icatu - 0800 286 0047.

Fale com um de nossos gerentes e saiba mais.
Ag. Sicredi Guararema, R. Francisco Freire, 25.

(11) 4693-1085
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 Segunda – Roney explica 
seu passado para Keyla e 
afirma que amava sua mãe. 
Malu retorna ao colégio Gru-
po como diretora adminis-
trativa, e Bóris e os alunos 
desconfiam. Clara confessa 
a Lica que se sente insegura 
de aceitar o convite de Fio 
para sair. K2 observa Tato e 
Keyla e garante a K1 que o 

menino não se livrará dela. 
Roney percebe que Valde-
mar está interessado em 
Das Dores. Josefina e Mit-
suko se preocupam com o 
comportamento de Julinho e 
Telma. Jota pressiona Ellen 
sobre o namoro dos dois. K1 
estranha quando K2 prome-
te atender uma cliente grávi-
da de graça no salão. Keyla 
conta sobre Gabriel para as 
amigas. Júlia registra Clara e 
Fio juntos.
 Terça – Fio e Clara se apro-
ximam. Josefina conversa 
com Dóris e Roney sobre 
sua preocupação com o 
vício de Julinho em jogos 
digitais. Tina e Ellen falam 
com as amigas sobre suas 

paixões por Anderson e Jota. 
Ernesto flerta com Nena. K1 
e K2 estranham a felicidade 
de Fio. Keyla, Lica e Benê 
repassam com as amigas 
os acontecimentos de suas 
vidas no último ano. Tonico 
aprende a andar e todas se 
emocionam.
 
Quarta – As meninas pen-
sam no tema da festa de 1 
ano de Tonico. Ellen edita o 
clipe de Fio. Gabriel diz que 
voltará para Caxambu, mas 
promete estar no aniversá-
rio de Tonico. Fio vê o clipe 
editado por Ellen e fica feliz. 
Samantha flagra Clara ven-
do o clipe de Fio e afirma 
que ela está apaixonada por 

ele. Tina mostra a Jaqueta 
que Keyla customizou para 
Anderson. Clara aparece no 
salão em que Fio trabalha 
para fazer as unhas, como 
desculpa para ver o rapaz. 
Malu reprime a filha por cau-
sa de suas unhas pintadas. 
Lica pede ajuda para Felipe 
em um desenho que deseja 
dar de presente para Tonico. 
Tato e Keyla se beijam.
 
Quinta – Josefina permite 
que Juca tente ajudar Julinho 
com seu vício em jogos. Cla-
ra se interessa por roupas 
do brechó, e Keyla estranha. 
Lica e Samantha sentem 
ciúme uma da outra. Malu 
se desespera com o novo 

visual de Clara. Jota e Ellen 
decidem criar um game so-
bre a vida de Tonico. Juca 
convence Julinho a ir para 
a escola, e Josefina agra-
dece o menino. Marta inicia 
seu projeto sobre educação 
pública brasileira, e Luís co-
memora. Dogão afirma a 
Dóris que não quer deixar o 
Cora Coralina. Tina e Benê 
decidem dar o presente de 
aniversário de Tonico juntas. 
Malu e Edgar planejam corte 
de gastos no colégio Grupo. 
Guto diz que sente falta de 
Benê. Tato seduz Keyla.
 
Sexta – Keyla acaba se afas-
tando de Tato. Guto ajuda 
Benê a selecionar músicas 

para Tonico. Benê agradece 
Juca por sua ajuda com Juli-
nho. Fio e Clara discutem so-
bre suas diferenças. Edgar 
afirma a Malu que discutirá 
suas sugestões administrati-
vas com os pais e professo-
res do colégio. Keyla avisa 
aos pais de Deco sobre a 
festa de Tonico. Bóris apoia 
Ellen e Jota para a Game 
Jam. Anderson se anima 
para produzir os clipes de 
Tina. Samantha elogia Lica 
e a convida para sair. Keyla 
produz o aniversário de To-
nico. Samantha beija Lica. 
Jota e Ellen se desenten-
dem. Roney se sensibiliza 
com o estado de Keyla, que 
sofre para dar conta de todas 
as suas tarefas.

Globo – 19h15
Segunda – Apolo insinua 

que Adriana o está asse-
diando, e os dois discutem. 
Adônis despista Nair sobre 
Guto. Bruna se desculpa por 
ter beijado Giovanni. Fedora 
estranha o comportamento 
de Leozinho. Penélope e 
Beto concluem que Tamara 
interrompeu sua medicação. 
Tamara vê o homem que 
atropelou no hospital. Adria-
na tenta impedir Apolo de 
chegar a tempo para o curso 

de noivos com Tancinha. 
Camila tem uma visão do 
passado. Tancinha e Apolo 
discutem na frente do padre. 
Leozinho se desespera ao 
ouvir a explosão do helicóp-
tero provocada por Dinamite.

 
Terça – Leozinho teme 

pela vida de Fedora. Tanci-
nha e Apolo são expulsos da 
igreja. Adriana alerta Beto, 
que confessa a Henrique 
sua paixão por Tancinha. 
Lucrécia chora a morte de 
Teodora, e Leozinho des-
maia ao ver Fedora viva. 
Aparício diz a Fedora que 
não encontraram o corpo 
de sua mãe. Leozinho pede 
que Dinamite desapareça de 
sua vida. Tancinha planeja 
conseguir uma foto de seu 

pai com os Abdalla. Oficiais 
da aeronáutica chegam à 
mansão de Fedora.

 Quarta – Lucrécia e Fe-
dora passam mal ao saber 
que deverão ir ao Instituto 
Médico Legal. Pedro convida 
Rebeca para viajar. Leonora 
faz um procedimento estético 
em uma clínica veterinária. 
Aparício confirma a morte de 
Teodora. Adônis aposta o di-
nheiro de Nair para as contas 
da casa. Giovanni confessa 
a Shirlei que sente falta de 
Camila. Adônis inventa para 
Nair que foi assaltado. Co-
meça o velório de Teodora, 
quando Tancinha chega à 
mansão. 

 

Quinta – Durante o ve-
lório de Teodora, Tancinha 
aproveita para procurar uma 
foto de seu pai. Camila co-
menta com Enéas sua des-
confiança de Leozinho. Cris 
contrata Shirlei como faxinei-
ra. Beto vai até a mansão dos 
Abdalla atrás de Tancinha. 
Fedora chora a morte de 
Teodora. André e Adriana 
descobrem que Tamara se 
destacou no treino. Penélope 
sugere processar o médi-
co que deformou Leonora. 
Rebeca anuncia que casará 
com um milionário. Fedora 
encontra Tancinha escondi-
da em sua casa, e as duas 
discutem. 

Sexta – Fedora avisa 
que chamará a polícia para 

tirar Tancinha de sua casa. 
Adriana repreende Tamara 
por pegar o carro de corrida 
sem avisar. Apolo chega para 
resgatar Tancinha. Leozinho 
e Apolo brigam. A polícia che-
ga à mansão dos Abdalla. 
Beto coloca Tancinha em seu 
carro sem que ninguém veja. 
Apolo procura Tancinha. 
Todos são levados para a 
delegacia. Camila aceita vol-
tar a trabalhar na Peripécia. 
Adriana diz a Tamara que 
sabe que ela visita Fabinho 
constantemente. Agilson 
foge da mansão, e Aparício 
e Ariovaldo o observam. O 
carro de Beto é interceptado 
por dois bandidos, que exige 
que os dois desçam do carro.

 

Segunda – Bibi obser-
va Jeiza, e Aurora teme a 
obsessão da filha pela poli-
cial. Irene manipula Joyce. 
Silvana engana Eurico para 
apostar no jogo. Cibele ga-
rante a Joyce que levará o 
processo contra Ruy até o 
fim. Ruy pede que Caio con-
siga uma medida protetiva 

contra Cibele. Cláudio se 
declara para Ivana e a beija. 
Edinalva convida Ritinha e 
Ruy para assistir à luta de 
Jeiza. Caio questiona Bibi 
sobre seu comportamento 
com Jeiza.

 
Terça – Caio orienta Bibi 

a se afastar de Jeiza. Jeiza 
se irrita com Edinalva por ter 
convidado Ruy e Ritinha para 
sua luta. Heleninha comenta 
com Silvana sobre seu cons-
trangimento com Bibi. Ivana 
sofre com as expectativas 
de Cláudio. Dantas comenta 
com Eurico que a polícia 
acredita que a responsável 
pelo incêndio no restaurante 
seja uma mulher. Ritinha se 
incomoda por não poder ir à 
luta de Jeiza. Cibele recebe 

a notificação do juiz para se 
manter longe de Ruy. Ruy 
flagra Eugênio deixando o 
apartamento de Irene.

 
Quarta – Eugênio tenta 

despistar Ruy e afirma que 
estava na casa de Caio. To-
dos torcem por Jeiza em sua 
luta. Dantas revela a Caio 
que a polícia quer interrogar 
Bibi por conta do incêndio no 
restaurante. Ruy comenta 
com Ivana sua desconfiança 
sobre Eugênio estar tendo 
um caso. Bibi teme que 
seu crime seja descoberto. 
A polícia invade o cassino, 
mas Silvana consegue fugir. 
Cibele aceita a conciliação 
com Ruy. Rubinho pede que 
Bibi lhe consiga um celular. 
O delegado questiona Bibi 

sobre a noite do incêndio.
 
Quinta – Bibi tenta se 

explicar para o delegado, e 
Caio a apoia. Jeiza e Bibi 
se enfrentam. Bibi exige 
que Heleninha confirme seu 
álibi para a polícia. Cibele 
avisa a Dantas e Shirley que 
decidiu viajar. Incentivada 
por Zu, Joyce visita Eugênio 
em seu escritório. Joyce e 
Eugênio combinam de viajar 
juntos, e Mira avisa a Irene. 
Zeca prepara seu ônibus 
com a ajuda de Jeiza. Irene 
sabota o suco de Joyce, que 
sofre uma reação alérgica e 
desmarca sua viagem com 
Eugênio. Passa-se um ano.

 
Sexta – Eugênio afirma a 

Caio que Irene não ameaça 

seu casamento com Joyce. 
Silvana briga com Simone 
por ter bloqueado seus sites 
de jogo. Ritinha confidencia 
a Marilda que trabalhará 
como sereia em um aquário. 
Zeca convida a todos para 
a estreia de seu ônibus de 
festa. Alan conta a Jeiza que 
há possibilidade de ela ser 
convidada para lutar nos Es-
tados Unidos. Ivana afirma à 
psicóloga que quer ficar com 
Cláudio. Bibi visita Rubinho 
na prisão. Mira reconhece 
Otávio, pai de Caio, e avisa 
a Irene.

 
Sábado – Irene pede que 

Mira tente descobrir mais 
sobre Otávio com Heleninha. 
Jeiza se emociona com o 
ônibus de Zeca, que leva seu 

nome. Ritinha inventa para 
Joyce que fará um curso 
de gastronomia. Nonato 
comemora o show de Elis 
Miranda com Biga. Bibi é 
flagrada pela polícia em 
sua visita fora de hora com 
Rubinho. Caio confronta 
Bibi e Rubinho. Jeiza co-
nhece Amílcar, novo namo-
rado de Cândida. Eurico se 
preocupa com um possível 
retorno de Otávio. Rubinho 
anuncia a Bibi que decidiu 
fugir da prisão.

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

Resumos dos capítulos das novelas
 De 23/11 a 28/11/2020

Sábado – Tancinha e 
Beto são deixados na rua 
pelos bandidos. Camila e 
Giovanni se encontram na 
Peripécia e acabam se bei-
jando. Afonso furta dinheiro 
de Cris. Adriana avisa a 
Tamara que ela precisa se 
tratar. Giovanni declara seu 
amor por Camila e decide 
voltar a namorar a fotógrafa. 
Apolo vê Shirlei chorando por 
causa de Adônis e a consola. 
Beto ajuda Tancinha, que 
sofreu uma torção no pé. 
Camila fica intrigada quando 
Giovanni pede a ela que não 
conte a Bruna sobre o namo-
ro deles. Apolo não acredita 
quando vê Tancinha saindo 
de uma caminhonete no colo 
de Beto.

Globo – 18h15 
Segunda – Alberto pro-

voca Cassiano por ter ficado 
com Ester. Cassiano avisa 
para o comandante que 
descobriu uma pista de voo 
clandestina. Guiomar prome-
te ajudar Ester a recuperar a 
casa da ONG. Amaralina não 
gosta do resultado do exame 
que fez na escola. Cassiano 
avisa a Duque que não acei-
ta usar o dinheiro de Dom 
Rafael para comprar a mina. 
Para conseguir um local que 

acolha as crianças da ONG, 
Guiomar propõe a Dionísio 
que compre uma casa para 
ela morar, e promete deixar 
a residência do ex-sogro. 
Juliano conta a Doralice que 
Natália está grávida.

 
Terça – Doralice se sen-

sibiliza com a notícia da 
gravidez de Natália. Guiomar 
consegue que Alberto passe 
para seu nome a casa que 
era da ONG. Olívia conta a 
Cassiano que Chico pode 
perder a visão se não fizer 
uma cirurgia. Rodrigo e Ciro 
constatam que Amadeu e 
Isabel estão juntos e avisam 
ao casal que eles ocuparão 
o mesmo quarto a partir 
de agora. Cassiano e os 

tenentes descobrem que 
Alberto está envolvido com 
a existência da pista de voo 
clandestina.

 
Quarta – Cassiano e os 

tenentes observam a movi-
mentação de Alberto e seus 
capangas. Guiomar passa a 
casa que ganhou de Alberto 
para usufruto da ONG. Du-
que compra a mina e coloca 
no nome de Amaralina. Ester 
e Taís conseguem o emprés-
timo para abrir a empresa 
de turismo. Cassiano revela 
a Duque que sabe que ele 
é avô de Amaralina. Ester 
convida Lindaura para tra-
balhar com ela e Taís na loja 
de turismo. Alberto procura o 
comandante para fazer uma 

denúncia.

 Quinta – Mantovani des-
confia de Alberto quando o 
empresário denuncia a ae-
ronáutica pela existência de 
uma pista de voo clandestina 
em sua propriedade. Juliano 
briga com Hélio, depois que 
o executivo insinua que ele 
engravidou Natália por inte-
resse. Guiomar deixa Alberto 
furioso ao informá-lo que 
doou a casa para a ONG. 
Vanessa avisa a Ester que 
eles receberam uma grande 
encomenda de biquínis e um 
pedido para uma foto de Lino 
para publicidade. Alberto e 
Dionísio admiram as joias 
antigas no esconderijo da 
mansão.

Sexta – Dionísio se diver-
te com a postura de Alberto 
ao denunciar a aeronáutica 
pela pista clandestina que 
eles mesmos construíram. 
Quirino revela a Samuel que 
Lindaura pediu para ele não 
ajudar o marido na investi-
gação contra Dionísio. Ester 
avisa a Samuel que tentará 
encontrar as joias que Dio-
nísio roubou de seus avós. 
Carol tira fotos de Lino, e eles 
se beijam. Ester promete 
a Cassiano que descobrirá 
onde Alberto escondeu as 
caixas e o que tem dentro 
delas.

 
Sábado – Ester conta a 

Cassiano que está procu-
rando provas contra Dionísio. 

Lino pensa em Carol e é 
repreendido por Veridiana. 
Amaralina pede ajuda a Nina 
e Vivi com os turistas. Ester 
encontra o relógio de seu 
avô no quarto de Dionísio. 
Mantovani fica encantado 
com Taís. Juliano comenta 
com Natália sobre o jantar 
que deseja fazer para juntar 
as duas famílias. Ciro sente 
falta de Mila e é ironizado por 
Izabel, Rodrigo e Amadeu. 
Juliano vai à casa de Hélio. 
Quirino se preocupa com 
Doralice. Dadá agradece 
a reforma que Lino fez em 
seus vestidos. Ester devolve 
o relógio de seu avô para 
Samuel.

Produção 
Carta Z Notícias 



Jornal Gazeta de Guararema, Sábado,  21 de Novembro de  2020 10 Jornal Gazeta de Guararema



Jornal Gazeta de Guararema,  Sábado,  21 de  Novembro de  2020 11Jornal Gazeta de Guararema

Quinzinho: Editor de Imagens

Artistas em destaque no Gazeta  de 22/11 A 28/11/2020

Por: Caroline Borges 

         Novos passos
          (GLOBO, DOM, DIA 22, ÀS 18H)

Por conta das inúmeras baixas no elenco, a 
“Dança dos Famosos”, do “Domingão do Faus-
tão”, passará por mudanças. A partir de agora, a 
competição contará com dois grupos, misturando 
homens e mulheres. O grupo 1 será formado por 
Bruno Belutti, Danielle Winits, Guta Stresser, Luiza 
Possi e Marcelo Serrado. Enquanto isso, André 
Gonçalves, Felipe Titto, Giullia Buscacio, Isabeli 
Fontana e Lucy Ramos integram o grupo 2. Além 
disso, as notas serão zeradas. O ritmo desse 
domingo será foxtrote.

       De olho na urna
    (TV CULTURA, SEG, DIA 23, ÀS 22H)

O “Roda Viva” recebe os dois candidatos que 
vão disputar o segundo turno das eleições para 
a prefeitura de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) 
e Guilherme Boulos (PSOL). Apresentado por 
Vera Magalhães, o programa terá dois blocos 
de 25 minutos e outros dois de 20 minutos 
cada. Com tempos iguais de participação, os 
entrevistados ocuparão o centro do jornalístico 
de forma alternada, seguindo a ordem que será 
decidida por sorteio 30 minutos antes do início 
da edição, com a presença de assessores dos 
dois candidatos.

       Comédia no palco
                 (GLOBO, SEG, DIA 23, ÀS 23H)

O “Comedy Central Apresenta” reúne Murilo Couto, 
Thiago Ventura e Arianna Nutt no palco. Com oito epi-
sódios temáticos, o programa conta com os melhores 
comediantes do país, incluindo nomes inéditos no 
canal. A cada episódio, quatro comediantes diferentes 
apresentando textos inéditos levando em conta uma 
mesma temática proposta.

     Passando a limpo
            (TNT, SEG, 23, ÀS 23H30)

Com o final do ano se aproximando, começam 
as enxurradas de retrospectivas. De forma leve e 
descontraída, Leandro Hassum revisitará o ano 
na estreia do “2000 e Vishhh”. Serão quatro pro-
gramas para relembrar, de forma divertida, alguns 
fatos curiosos e os “aprendizados” de 2020. O 
humorista joga uma pitada de humor nos acon-
tecimentos mais inusitados do ano em que todo 
mundo aprendeu a usar álcool gel, máscara, fazer 
pão, cozinhar, entre outras habilidades.

      Últimas histórias
             (GNT, TER, DIA 24, ÀS 22H30)

Fábio Porchat encerra a segunda temporada do 
“Que História é Essa, Porchat?”. Após uma pausa 
por conta da pandemia do novo coronavírus, o pro-
grama retornou aos estúdios em formato remoto. 
Sozinho no palco, o apresentador conversa com 
os convidados através de chamadas de vídeos. O 
último episódio contará com as participações de 
Eliana, Guga Chacra e Christiane Torloni.

    Açúcar na cozinha
            (BAND, TER, DIA 24, ÀS 22H45)

 Os participantes do “Masterchef Brasil” terão 
de encarar a temida confeitaria. Eles irão preparar 
doces clássicos para os “chefs” Paola Carosella, 
Erick Jacquin e Henrique Fogaça. A prova irá gerar 
uma forte tensão na cozinha da competição. Na 
prova final, os cozinheiros irão viajar nos sabores. 
Eles prepararão pratos da culinária asiática. 




