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Guararema: novo prefeito e vice
iniciam a transição de governo
No início desta semana,
o prefeito eleito Zé e vice Odvane começaram a participar
das reuniões com a Comissão
Técnica, designada pelo prefeito Adriano, para conduzir a
transição de Governo.
O objetivo da reunião com
a comissão técnica é levantar informações de todas as
áreas públicas que sirvam de
base para o novo Prefeito.
“A reunião técnica conta
com a participação de todos
os atuais secretários municipais que vem desenvolvendo
um grande trabalho com total

dedicação, transparência,
qualidade e compromisso,
que são marcas do nosso
grupo, sempre com foco em
proporcionar o melhor para
a população guararemense,
explicando para o prefeito eleito sobre como se encontra a
situação de cada Secretária”.
O processo de transição
consiste na apresentação
da situação financeira da
Prefeitura, e também dos
contratos, convênios e projetos que estão em andamento
e podem ser continuados ou,
eventualmente interrompidos.

Governo Federal lança guia para auxiliar prefeitos no
fechamento de gestão e na transição de mandato
O Guia do Prefeito + Brasil é destinado a gestores e equipes municipais, com
foco na correta prestação de contas e na continuidade dos serviços à população

Foi lançado no mês de
setembro pela Secretaria
Especial de Assuntos Federativos da Secretaria de
Governo, junto a ministérios
e vários órgãos públicos, o
“Guia do Prefeito + Brasil
– Como deixar a prefeitura
em dia no último ano de
mandato”. O documento
faz parte de uma série de
conteúdos digitais que têm
o objetivo de dar dicas e
sugestões a prefeitos e suas
equipes sobre boas práticas
de gestão, em especial no
encerramento do mandato
2017-2020.
O guia possui linguagem

simples e didática. Está alinhado com a Constituição
Federal e a Lei das Eleições
e pretende ser uma ferramenta de consulta para que
ações realizadas pelos gestores dos 5.70 municípios
brasileiros sejam documentadas da forma correta, sem
percalços legais, e perpetuadas para uma nova equipe,
dando prosseguimento aos
serviços públicos prestados
à população.
“Guia do Prefeito + Brasil
– Como deixar a prefeitura em
dia no último ano de mandato”.
https://www.gov.br/secretariadegoverno/pt-br/portalfederativo/guiatermino

O prefeito eleito Zé com o vice Odvane, em reunião com a Comissão Técnica, designada pelo prefeito
Adriano, para conduzir a transição de Governo

Campanhas de Multivacinação, Poliomielite e Sarampo seguem até 30 de novembro
A Secretaria de Saúde continua com a mobilização das Campanhas contra Poliomielite
e Sarampo e de Multivacinação para Atualização da Caderneta
de Vacinação. As doses são oferecidas nas
Unidades Básicas de
Saúde do Jardim Dulce
e Lambari e no CESAP,
das 7h às 16h30.
As ações têm como
objetivo reduzir o risco
de reintrodução do poliovírus no país, oportunizar o acesso às
vacinas, atualizar a situ-

ação vacinal, aumentar
as coberturas vacinais
e homogeneidade, diminuir a incidência das
doenças imunopreveníveis e contribuir para o
controle, eliminação e/
ou erradicação dessas
doenças.
A Campanha Nacional de Vacinação contra
a Poliomielite é direcionada às crianças entre
1 e 4 anos de idade.
Já a Campanha
Estadual de Vacinação contra o Sarampo,
para intensificação de
6 meses a 29 anos e

indiscriminada de 30
a 49 anos), frente ao
desafio de interrupção
da circulação do vírus
do sarampo.
Já a Campanha
Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta de
Vacinação tem como
público crianças e adolescentes menores de
15 anos (14 anos, 11
meses e 29 dias) ainda
não vacinados ou com
esquemas de vacinação incompletos.
Documentos necessários:

Procure a Unidade
de Saúde do seu bairro munido de documento de identificação
(RG ou Declaração de
Nascimento), Cartão
Nacional do SUS e Caderneta de vacinação
da criança e/ou adolescente.
Unidades de Saúde
– segunda a sexta:
UBS Jardim Dulce –
4693-4693
UBS Lambari –
4693-3448
C E S A P
–
4693-3558Horários de
vacinação: 7h às 16h30
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D E D I C A Ç Ã O E R E S U LTA D O

José Marcos - Educador Físico

Quando se fala em treinamento físico, já vem a
pergunta quase instantânea: “em quanto tempo
vou ver o resultado?”. Pois
bem. Quem pratica atividade física sistemática
pode ser considerada uma
pessoa diferenciada. O
exercício físico traz inúmeros benefícios à saúde, ao
corpo, à auto estima, mas
gera desconforto e algumas vezes a preguiça quer
atacar e sabotar a rotina de
treinos. É preciso uma cer-

ta dose de disciplina e força
de vontade para não deixar
o sofá vencer. Por isso é
que todos que treinam,
independente da modalidade, idade e condição física,
são diferenciados. Depois
de iniciado, invariavelmente
o treino flui de forma natural
e então percebemos como
foi muito melhor ter treinado
ao invés de se entregar à
tentação da preguiça buscando justificativas vazias
para se convencer da auto
sabotagem. Toda modalidade de treinamento físico
traz resultados a curto,
médio e longo prazo e com
certeza já ouviram falar
muito sobre isso também.
Numa tentativa de definir
em dias, semanas, meses
o que seria cada etapa
de resultados do treinamento físico, curto prazo
fica entre 4 e 8 semanas,
médio prazo entre 8 e 16
semanas e longo prazo
entre 18 e 48 semanas.
Essa avaliação leva em
conta uma sistematização
de treinos respeitando a
periodicidade mínima de

três sessões por semana,
seguindo a programação
de intensidade, carga e
recuperação, objetivos e
modalidade. Ou seja, o
imediatismo por mudanças
principalmente estéticas,
muito comum nessa época
do ano com a chegada do
verão, com praia, piscina, viagem, carnaval, etc,
ainda pode ser alcançado
desde que haja dedicação
e comprometimento com
o objetivo e o treinamento
proposto. Em 4 semanas,
com o treinamento adequado e alimentação equilibrada, resultados significativos
podem ser alcançados. O
processo basicamente vai
provocar mais gasto de
calorias durante o treino
e consequentemente a
mobilização de gordura
corporal durante o repouso
para pagar essa conta. Há
um esgotamento rápido
dos estoques de glicogênio muscular, estimulando
a produção do hormônio
GH que irá contribuir para
a utilização da gordura
como fonte de energia; há

redução da produção de
grelina, hormônio ligado à
fome, reduzindo a vontade
de comer. Toda essa mágica acontece sim, desde que

um mínimo de disciplina e
dedicação existam. Depois
de atingido o primeiro objetivo, miramos outro num
prazo um pouco maior e

assim por diante educando
a mente de forma gradual,
mantendo o exercício físico
como parte integrante e
indispensável da vida.

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

Lugar de criança é na escola

Mesmo diante da pandemia do Coronavírus e com a permanência das aulas remotas em diversos municípios, a Constituição Federal segue valendo: alunos de 4 a
17 anos não podem ficar fora da escola. É deve do pai, mãe ou responsável matricular seu filho(a) na escola mais próxima de sua casa, no município de residência.
Para informações, entre em contato com a Secretaria de Educação, 4693-4848.

EXPEDIENTE
A Diretor Presidente: Joaquim da Silva Constantino. MTB: 0262239
e- mail: quingma@hotmail.com / e-mail: fotografoquinzinho@gmail.com
As colunas e artigos assinados pelos colaboradores não representam
necessariamente a opinião do Jornal Gazeta de Guararema; são inteiramente
de responsabilidade de seus autores. Fundação: 17 de Agosto de 2010Tiragem: 5mil exemplares - site: www.gazetadeguararema.com.br - Jornal
Semanal - Distribuição gratuita nos municípios de Guararema e Santa Branca
Endereço: Rua 23 de Maio nº 337 - Guararema/SP - Telefones: (11) 4693-4771
- (11) 4693- 5600 - (11) 4693- 3913 - Cel. (11) 97217- 0673

Carta Z Notícias Ltda

Advocacia Ubirajara Silveira
Desde 1958
Rua Quintino Bocaiúva, 231
7º andar - Centro
São Paulo- SP - 01004903

www.aus.com.br
contato@aus.com.br

Tel:(11) 3106-2042
(11) 3107-8468
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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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D E D I C A Ç Ã O E R E S U LTA D O

José Marcos - Educador Físico

Quando se fala em treinamento físico, já vem a pergunta quase instantânea:
“em quanto tempo vou ver o
resultado?”. Pois bem. Quem
pratica atividade física sistemática pode ser considerada
uma pessoa diferenciada. O
exercício físico traz inúmeros
benefícios à saúde, ao corpo,

à auto estima, mas gera desconforto e algumas vezes a
preguiça quer atacar e sabotar
a rotina de treinos. É preciso
uma certa dose de disciplina
e força de vontade para não
deixar o sofá vencer. Por
isso é que todos que treinam,
independente da modalidade,
idade e condição física, são
diferenciados. Depois de iniciado, invariavelmente o treino
flui de forma natural e então
percebemos como foi muito
melhor ter treinado ao invés
de se entregar à tentação da
preguiça buscando justificativas vazias para se convencer
da auto sabotagem. Toda modalidade de treinamento físico
traz resultados a curto, médio
e longo prazo e com certeza
já ouviram falar muito sobre
isso também. Numa tentativa
de definir em dias, semanas,
meses o que seria cada etapa
de resultados do treinamento
físico, curto prazo fica entre
4 e 8 semanas, médio prazo
entre 8 e 16 semanas e longo
prazo entre 18 e 48 semanas.

Essa avaliação leva em conta
uma sistematização de treinos
respeitando a periodicidade
mínima de três sessões por
semana, seguindo a programação de intensidade, carga
e recuperação, objetivos e
modalidade. Ou seja, o imediatismo por mudanças principalmente estéticas, muito
comum nessa época do ano
com a chegada do verão,
com praia, piscina, viagem,
carnaval, etc, ainda pode ser
alcançado desde que haja dedicação e comprometimento
com o objetivo e o treinamento
proposto. Em 4 semanas, com
o treinamento adequado e
alimentação equilibrada, resultados significativos podem
ser alcançados. O processo
basicamente vai provocar
mais gasto de calorias durante
o treino e consequentemente
a mobilização de gordura
corporal durante o repouso
para pagar essa conta. Há um
esgotamento rápido dos estoques de glicogênio muscular,
estimulando a produção do

hormônio GH que irá contribuir
para a utilização da gordura
como fonte de energia; há
redução da produção de grelina, hormônio ligado à fome,
reduzindo a vontade de comer.

Toda essa mágica acontece
sim, desde que um mínimo
de disciplina e dedicação
existam. Depois de atingido
o primeiro objetivo, miramos
outro num prazo um pouco

maior e assim por diante
educando a mente de forma
gradual, mantendo o exercício
físico como parte integrante e
indispensável da vida.

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

Homenagem ao ente querido
A família lembra com
tristeza o falecimento
de Maciel Louback de
Lacerda. Ele era filho
de Martinho Rodrigo
de Lacerda e de Ione
Louback, que neste
domingo (29/11) faz 5
anos que se despediu
de seus familiares. “O
último adeus, a última
conversa, o último suspiro; saudades é o que
nos resta de você. Para
sempre será lembrado
em nossos corações”.

Homenagem
da sua família
Louback

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
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Colunista Social

SILENE
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

O

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano bem viv
a pena ser vivida. Aos aniversariantes do mês de novembro (segunda quinzena) desejam
rança e que Deus continue abençoando imensamente sua vida mostrando o melhor camin

Elisabete Gomes de Andrade (28/11)

Lenice Leite (30/11)

Ignêz Rodrigues da Silva (20/11)

Fátima Miski ( 20/11)

Myrna Garcia (21/11)

Maria Mancilha Morais (18/11)
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OLIVEIRA
Fone: (1 1 ) 4 6 9 3 . 4 7 7 1 - Cel: (11) 97217.0673

vido. Fazer aniversário é uma dádiva, é simplesmente dizer que a vida é bela e vale muito
mos que o seu interior alcance a paz, que sua fé nunca se abale, que nunca perca a espenho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns e muitas felicidades!

João Batista Pieri (17/11)

Natalia Monteiro (20/11)

Cláudio Ferraraz Júnior (23/11)

Augusto Castrezana completou 10 anos (25/11).

Rafael Mantilla Rissoni completou 8 anos (26/11)

Calvin Gabriel Castrezana completou 1 aninho (19/11)
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Aconteceu em guararema!
Live com convidados especiais, em uma noite cheia de emoÇÕes!

Com ar�stas que brilham por todo o país, a live que aconteceu
neste úl�mo domingo, 21/11 em Guararema.
Recebeu os ar�stas Henrique & Diego, Maria Cecília & Rodolfo,
Donize�, Ulisses e Nando e Léo & Junior junto com a Cantora
Bruna Garcia ﬁzeram um baita show! Uma noite cheia de
emoção, música boa e muita diversão!
E o resultado? Com toda a certeza, Guararema nunca viu uma
live como essa! Ansiosos pela próxima live?

Eu, Marcelo e família, agradecemos a todos que ﬁzeram parte
deste grande momento que foi muito especial para nós. Sem a
dedicação, empenho, parceria e principalmente ter vivido toda
a organização conosco, nada seria possível. Somos eternamente gratos.

Meus parabéns a Bruna Garcia e a familia Markas por este
evento maravilhoso do qual eu me sinto lisonjeada por ter
par�cipado. A Bruna é uma querida e muito talentosa e sabe
que pode contar sempre com meu apoio e parceria nesta
caminhada de sucesso!

Marcelo Markas

Patricia (Rigazzi)

Guararema é um celeiro de talentos musicais, temos, além da
Bruna Garcia, o Rafael Alves, a Vanessa Mar�ns, Washington
Soul, Celso Porto, Francal, entre outros.
Precisamos cada vez mais valorizar os talentos da nossa terra.
Sou um grande fã e amigo da Bruna Garcia e sei do seu esforço
e potencial. Desejo cada vez mais sucesso!
Ederson Fernandes (Magaiver)

Meus parabéns a Bruna Garcia e toda equipe da Markas
Produções por mais este trabalho, reunindo grandes ar�stas e
levando entretenimento para a população de maneira virtual.
Desejamos todo sucesso a Bruna, que vem conquistando o seu
espaço na música sertaneja e está sempre levando o nome de
Guararema para o Brasil afora.
Tenho certeza que com o seu talento, carisma e com a grande
equipe que atua nos bas�dores, ela alçará voos ainda maiores.
Felicidades e sucesso!
Adriano e Vanessa

Para nós é um grande orgulho poder par�cipar e apoiar a
Bruna Garcia, que nós acompanhamos desde o início de sua
carreira e que hoje é uma grande promessa da música sertaneja, além de ser daqui de Guararema.
Parabéns a toda equipe da Markas Produções por mais esta
inicia�va e contem conosco.
Irineu e Andréia Monteiro

É gra�ﬁcante par�ciparmos de um evento tão valioso como
esse junto a Markas. Nós acreditamos muito nos talentos
musicais de Guararema e o que pudermos fazer para agregar
nós faremos, como a criação da Sala IDC que irá valorizar ainda
mais o trabalho dos talentos que temos em nossa cidade.
Desejamos muito sucesso a Bruna Garcia e que a sua carreira
alcance grandes lugares!
Rocco Armando (IDC Telecom)
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Resumos dos capítulos das novelas
De 30/11 a 05/12/2020

Segunda – Ellen conta para
Anderson que não conseguiu entregar seu jogo para
a competição e afirma que
não está namorando Jota.
Tina recebe o dinheiro que
ganhou com sua música no
Japão, e Noboru sente orgulho da filha. Keyla sofre
para fazer sua prova. Malu
apresenta as novidades ad-

Globo – 19h15
Segunda – Afonso decide tratar seu alcoolismo.
Bruna visita Camila com a
intenção de saber se ela está
com Giovanni. Francesca e
Lucrécia deixam a cadeia.
Os restos mortais de Teodora são enterrados no jardim
da mansão Abdala. Camila
incentiva Aparício a recuperar o tempo perdido e ir atrás
de Rebeca. Camila conta
a Giovanni que Bruna está
sondando sobre o relacio-

Segunda – A tentativa
de fuga de Rubinho e outros presos é descoberta, e
Caio questiona Bibi. Heleninha teme que Bibi aceite
o convite de Caio para seu
casamento. Ruy e Amaro
confrontam Anita. Irene exige que Mira permaneça no
escritório vigiando Eugênio.

Globo – 18h15
Segunda – Samuel se
emociona ao receber de
Ester o relógio de seu pai.
Hélio planeja dar uma festa
para comemorar seu aniversário e diz a Yvete que
não pretende convidar sua
família. Mantovani avisa a
Cassiano que descobriu que
Rafael é o dono do avião que
pousou na pista clandestina
da família Albuquerque. Veridiana sugere aos netos que
peçam ajuda a Carol para

ministrativas do colégio Grupo, e Bóris se revolta. Dóris
lamenta com Josefina a volta de Dogão para sua escola
de origem. Tina pensa em
investir em uma produtora
com Anderson. Tato admira
o comportamento de Keyla.
K2 insinua para K1 que está
grávida. Lica e Samantha se
divertem, e Felipe as observa.
Terça – Samantha e Lica disfarçam a intimidade com a
chegada de Felipe, que percebe o clima. Anderson decide angariar dinheiro para
comprar equipamentos de
produção. K2 trama com Samira para fingir sua gravidez

para K1. Mitsuko afirma que
administrará o dinheiro de
Tina. Lica planeja fazer uma
festa-surpresa para Keyla no
dia da festa de Tonico. Dadá
chega para o aniversário de
Tonico. Julinho promete ajudar Telma a melhorar seu
desempenho no jogo digital.
Tato e Keyla se beijam e
Deco vê. Lica organiza uma
balada para Keyla e Tonico.
Tato elogia as atitudes de
Keyla. K2 inventa para Tato
que está grávida.
Quarta – Tato se desespera
com a falsa revelação de K2.
Todos se divertem na festa
de Tonico e Keyla. Deco afirma a Roney que será um pai

presente para Tonico. Tato
questiona K2 sobre a veracidade da gravidez. Lica pensa em Samantha. Tato desabafa com Anderson sobre a
suposta gravidez de K2. Fio
conta a Anderson e Tato que
passou a noite com Clara.
Ellen conta a Fio que ficou
com Jota. Noboru estranha
a ausência de Tato e questiona Lica e Tina. Tina afirma a
Lica e Mitsuko que irá morar
com Anderson. Tato pressiona K2 a refazer o teste de
gravidez na sua presença.
Quinta – K2 consegue despistar Tato. Tato não conta
para Keyla sobre a suposta gravidez de K2. Lica e

namento dos dois. Penélope
repreende Rebeca por ela
vender a aliança de noivado
que Pedro lhe deu. Penélope
termina seu relacionamento
com Henrique.
Terça – A perícia conclui
que a explosão do helicóptero em que Teodora estava
foi um acidente. Agilson estranha a reação de Leozinho.
Shirlei se emociona ao saber
que Felipe encontrou seu sapato. Bruna ameaça revelar
a Camila por que Giovanni
foi preso.
Quarta – Bruna diz a
Enéas que tem uma ideia
para afastar Giovanni de
Camila. Agilson recebe Rebeca fingindo ser Aparício.
Leozinho avisa a Dinamite
que deseja tirar a vida de

Aparício para herdar o patrimônio dos Abdala. Carmela
instiga Tancinha a ir à boate
em que Apolo está com os
patrocinadores. Aparício fica
arrasado ao saber que Rebeca se casará com Pedro
Bertolucci. Nair confessa a
Larissa que não gosta de
Edu. Aparício comenta com
Agilson que Pedro está envolvido em uma investigação.
Enéas avisa a Bruna que
irá desmascarar Giovanni.
Fedora expulsa Aparício de
casa, em respeito à última
vontade de Teodora. Beto se
sente vitorioso quando Tancinha decide confrontar Apolo.

Ritinha faz sucesso como
sereia. Zeca e Ruy lembram
de seu afogamento e das
previsões do índio. Cândida
pede para assistir ao treino
de Jeiza com Edinalva. Bibi e
Caio se emocionam durante
o casamento.

ce sofre para fazer as fotos
para a revista de moda com
Ritinha, e Ivana se recusa a
participar da sessão. Aurora
pensa em denunciar a fuga
de Rubinho. Alan conta para
Jeiza que Edinalva tentou
seduzi-lo. Silvana engana
Eurico e inventa que Dita
está doente para poder jogar.
Jeiza revela para Zeca a possibilidade de lutar nos Estados Unidos. Bibi se despede
de Aurora e Dedé. Joyce
conversa com Ivana sobre
Cláudio. Rubinho consegue
fugir da prisão, com a ajuda
de Bibi.

de resgate no morro. Bibi
e Rubinho se apavoram
com o tiroteio. Aurora tem
a casa revistada e Silvana
a consola. Durante a perseguição aos traficantes, Bibi
reconhece Jeiza. Dantas e
Eurico pensam em empregar
Bibi e custear seus estudos.
Nonato confunde Ivana com
um rapaz. Ruy desconfia
do suposto curso de gastronomia de Ritinha. Irene
reconhece Ritinha nadando
como sereia e manipula Eugênio para ir a seu encontro.
Zeca conta para Jeiza que
foi abandonado por sua mãe.

Quarta – A polícia descobre a fuga de Rubinho e
outros traficantes e Jeiza
comanda uma operação

Quinta – Eugênio diz a
Ritinha que não revelará que
a viu no aquário, mas teme
que a menina conte sobre

Taís para jantar. Alberto fica
furioso ao receber do oficial
de justiça o pedido de divórcio de Ester. Alberto expulsa
Ester e Samuca de casa.

Isabel e Amadeu para o Rio
de Janeiro a fim de proteger
Cassiano. Cassiano procura
Dom Rafael no quarto do
hotel e fica surpreso ao ser
recepcionado por Cristal.

Terça – Joyce desconfia
de Eugênio ao comentar
sobre a traição do passado
de Bibi. Edinalva provoca
Abel ao mostrar as fotos de
Ruyzinho. Bibi prepara sua
fuga com Rubinho e Aurora
se desespera. O ônibus de
festa de Zeca faz sucesso, e
o rapaz convida Jeiza para
trabalhar com ele. Nonato
comemora o show de Elis
Miranda. Jeiza constata que
Bibi não estava grávida. Joy-

encontrar Maria Adília pela
internet. Cassiano conta para
Mantovani como foi parar na
masmorra de Dom Rafael.
Cassiano pergunta a Duque
se ele avisará a Dom Rafael
que o comandante está à sua
procura.
Terça – Duque dá para
Cassiano o endereço do hotel onde Dom Rafael está no
Rio de Janeiro, mas aconselha o amigo a deixar a procura por conta da aeronáutica.
Carol aceita ajudar Veridiana
a procurar a filha, e sugere
que ela e seus netos gravem
um vídeo para ser divulgado
na internet. Amaralina e Duque vão à casa de Alberto
assinar o contrato da venda
da mina. Mantovani convida

Quinta – Tancinha é humilhada na festa da Mercúrio

Quarta – Alberto humilha
Ester. Cassiano avisa a Taís
que irá viajar, mas não revela
seu destino. Ester diz ao pai
que fará de tudo para destruir
Alberto. Taís e Mantovani se
beijam. Carol grava o vídeo
com o recado de Veridiana
e seus netos para Maria
Adília. Vanessa avisa a Ester que não foi encontrado
nada de errado nas contas
da ONG. Duque avisa a
Mantovani que Cassiano foi
atrás de Dom Rafael. Mantovani manda Rodrigo, Ciro,

e deixa o local para não
atrapalhar Apolo. Aparício
se recusa a sair da mansão. Beto instiga Tancinha a
acreditar que Apolo mentiu
para ela. Jéssica finge para
Felipe que gostou de Shirlei.
Carol pede ajuda à família
de Francesca para encontrar
Afonso. Carmela mostra a
Adônis a foto de Tancinha
com Beto divulgada na mídia,
insinuando que eles são um
casal. A chegada de Rodrigo
à Peripécia desagrada Beto.
Tancinha mostra a Apolo a
foto do noivo com as modelos e ambos reagem com
surpresa ao se verem com
outros pares.
Sexta – Tamara fica indignada com a festa que

Quinta – Cassiano diz a
Cristal que não confia mais
nela. Taís e Ester inauguram a empresa de bugues.
Alberto pede a Gonzalo que
afaste Dom Rafael de seu
caminho. Cassiano pergunta
a Cristal onde Dom Rafael
está escondido. Bibiana,
Donato e os filhos vão à festa
de aniversário de Hélio, e o
executivo fica constrangido
com a presença de sua família. Cassiano e Dom Rafael
se reencontram.

Samantha estranham o
comportamento de Ernesto
e desconfiam de Malu. Ernesto pressiona Bóris para
resolver a situação dos professores no colégio Grupo.
K1 deixa escapar para Keyla
a possibilidade de K2 estar
grávida de Tato. Anderson
anuncia a Moqueca que
conseguiu o dinheiro para
os equipamentos de produção. Clara confidencia a Lica
que ouviu Malu falar sobre
demissão de professores.
K2 pega novos exames com
Samira. Mitsuko oferece dinheiro a Anderson para que
o menino se afaste de Tina.

Sexta – Anderson afirma a
Tina que enfrentará Mitsuko.
Bóris se preocupa com possíveis retaliações de Lica e
Clara em relação aos planos de Malu. K2 simula seu
nome no exame de sangue
de Samira. Das Dores tem
um mau pressentimento com
Anderson e pede que Ellen
encontre o irmão. K2 mostra
seu falso exame para K1,
que acredita no resultado e
repreende a amiga. Lica conversa com Edgar, que decide
abortar a implementação do
plano administrativo de Malu
no Grupo.

Adriana promove para Apolo.
Henrique procura Dinalda
para ajudá-lo a reatar com
Penélope. Camila aceita ler
seu diário com Giovanni.
Tancinha e Apolo brigam.
Adriana avisa a Penélope
que Tamara interrompeu
o tratamento e precisa de
ajuda. Felipe e Shirlei demonstram sentir atração
um pelo outro. Influenciado
por Bruna, Enéas tenta usar
Henrique para desmascarar
Giovanni. Rodrigo discute
com Francesca. Carol procura por Afonso. Giovanni
e Camila se surpreendem
ao ver a reportagem da prisão do rapaz por conta da
explosão do Grand Bazzar.
Penélope busca por Tamara.

Sábado – Camila se desespera com as acusações
de Enéas contra Giovanni.
Giovanni e Enéas brigam.
Rodrigo desabafa com Francesca sobre sua ex-esposa.
Aparício tenta convencer Rebeca a não se casar com Pedro Bertolucci. Camila conta
a Ariovaldo que foi enganada
por Giovanni. Carol encontra
Afonso no hospital. Penélope
constata que Tamara interrompeu seu tratamento médico e descobre que ela visita
Fabinho. Tamara diz à mãe
que só ficará bem depois que
Fabinho melhorar. Giovanni
implora para que Camila
aceite suas explicações.

Irene. Eurico comenta com
Dantas sobre a tendência
de Silvana a jogar. Nonato
é agredido por dois homens
e Biga se desespera. Aurora
vai ao encontro de Bibi e Rubinho. Aurora repreende Bibi
por ficar ao lado de Rubinho
e avisa que Caio deixou o
caso. Ruy descobre que
Ritinha mentiu sobre o curso
de gastronomia.
Sexta – Silvana alerta
Eugênio que Irene tem intenção de acabar com seu
casamento. Ruy procura
Ritinha na casa de Edinalva
e afirma que romperá seu casamento. Simone pede que
Dita não acoberte o vício de
Silvana. Edinalva revela que
Ritinha trabalha no aquário

Sexta – Cassiano pede
que Dom Rafael se una a
ele contra Alberto. Gonçalo
procura por Dom Rafael no
hotel. Dom Rafael afirma a
Cassiano que não tem mais
envolvimento com Alberto.
Natália chama Juliano para ir
ao Flor do Caribe. Donato se
desentende com Hélio. Gonçalo ameaça Cristal e Cassiano tenta resgatá-la. Ester
tem um mau pressentimento.
Juliano discute com Natália.
Mila reclama de Ciro para
Carol. Dom Rafael se alia a
Cassiano. Ester estranha a
atitude de Samuel. Mila seduz Hélio. Ester vê uma foto
de Cassiano e Cristal juntos.
Sábado – Cassiano e os

e conta que Eugênio pode
confirmar. Joyce questiona
Eugênio sobre sua amante.
Ritinha deixa a casa de
Jyce com Ruyzinho.
Sábado – Zeca ajuda
Ritinha e Jeiza se incomoda. Ruy volta para casa e
não percebe que Ritinha
foi embora com o filho.
Zeca cuida de Ruyzinho
e lembra da previsão feita
pelo índio em sua infância.
Edinalva exige que Ritinha
volte para a casa do marido. Jeiza não atende o telefonema de Zeca. Eugênio
evita conversar com Joyce
e Ivana tenta falar com o
pai. Ruy fica desconcertado com a confirmação de
que a esposa trabalha no
aquário.
tenentes comemoram a volta
para casa. Duque chama
Guiomar para cantar no Flor
do Caribe. Taís tenta convencer Ester da inocência de
Cassiano. Mantovani pede
para investigar a coleção de
obras de arte de Dionísio.
Nicole não entende por que
Guiomar decidiu cantar no
Flor do Caribe. Mila e Hélio saem juntos. Amaralina
diz a Duque que Guiomar
gosta dele. Mila se diverte
com Hélio. Ester enfrenta
Alberto. Duque e Guiomar
se beijam. Alberto provoca
Ester. Cassiano encontra
Ester chorando.
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Artistas em destaque no Gazeta de 29/11 a 05/11/2020
Últimas ondas

(CANAL OFF, SEG, DIA 30, ÀS 21H)

Doce disputa

(DISCOVERY HOME & HEALTH, SEX, DIA
4, ÀS 22H20)

Quinzinho: Editor de Imagens

Por: Caroline Borges

Novos passos
(GLOBO, DOM, DIA 29, ÀS 18H)

O Canal Off exibe o último episódio da oitava temporada de “Mundo Medina”. Mesmo com a pandemia de
Covid-19, o programa acompanhou a rotina de treinos
do atleta em casa com foco nos próximos circuitos e
nas Olimpíadas em 2021. A série também mostra a
vida cotidiana do bicampeão mundial Gabriel Medina,
em casa ao lado de sua família e amigos.

Sabor de celebridades
(BAND, TER, DIA 1º, ÀS 22H45)

A “Caixa Misteriosa dos Famosos” já virou uma tradição
da atual temporada do “Masterchef Brasil”. Os competidores irão preparar os pratos favoritos de Preta Gil, Elba
Ramalho, Di Ferrero e Paula Fernandes. Na etapa final, os
participantes farão um galeto recheado. A receita também
deverá contar com um acompanhamento e um molho.
Fausto Silva comanda mais uma rodada da “Dança
dos Famosos”, do “Domingão do Faustão”. O grupo
dois se apresenta ao ritmo do foxtrote. Após enfrentar
diversas baixas no elenco, a competição mistura homens e mulheres e as notas serão zeradas. A grande
final do quadro está prevista para o dia 20 de dezembro.

Bolos cheios de cor e cultura serão destaque no
“Bake Off Brasil - Mão na Massa”. Na “Prova Criativa”,
os confeiteiros farão uma homenagem às tribos com
o “Bolo Indígena”, tendo como referência uma composição trazida pela jurada e “chef” confeiteira Beca
Milano, com bustos representando o índio brasileiro e
o norte-americano. Na “Prova Técnica”, os participantes
colocarão as mãos à obra na construção de uma doce
“Fábrica de Chocolate”. Para executarem o desafio,
eles deverão fazer um bolo composto por oito camadas de massa de açaí, com sete camadas de recheio
de banana com caramelo, coberto com uma ganache
de chocolate meio amargo e decorado com faixas de
chocolate finalizadas em dourado.

Mulheres fortes

(CANAL BRASIL, SEX, DIA 4, ÀS 22H30)

Brinde final

(BAND, QUI, 3, ÀS 23H30)

De volta

(GLOBONEWS, SEG, DIA 30, ÀS 10H)

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a GloboNews tirou do ar uma série de produções, abrindo
espaço para a programação ao vivo. Após o período
de pausa, Andreia Sadi, que está grávida de quatro
meses, retorna ao comando do “Em Foco”. A produção
será exibida dentro do “Edição das dez”, apresentado
por Aline Midlej. O programa será ao vivo.

Marina Person e o premiado bartender Márcio Silva comandam a grande final do “Bar Aberto”, da Band. O “reality show”
celebra o melhor bartender amador do Brasil. Ao longo dos últimos meses, os candidatos se enfrentaram em batalhas criativas.
O grande prêmio será uma viagem para conhecer as casas das
mais importantes marcas da Pernod Ricard com tudo pago: Absolut na Suécia, Beefeater na Inglaterra, Chivas e Ballantine’s na
Escócia. Além disso, o vencedor também ganhará um bar personalizado e 100% equipado, feito exclusivamente para sua casa.

O Canal Brasil exibe o segundo episódio da série
“Os Últimos Dias de Gilda”, protagonizada por Karine
Teles. Criada e dirigida por Gustavo Pizzi, a série
conta a trajetória de Gilda, uma mulher livre, no mais
amplo sentido da palavra. Dona de excelentes dotes
culinários, ela cria porcos e galinhas no quintal de
sua casa para o abate e produz receitas capazes de
encantar seus amigos, familiares e amantes. Sua independência incomoda a vizinhança, principalmente
Cacilda, papel de Julia Stockler, esposa de Ismael,
de Igor Campanaro, que está se candidatando a um
cargo público através de um partido ligado a um grupo
religioso. O elenco também conta com Ana Carbatti e
Erom Cordeiro.

