A informação ao alcance de todos
Jornal Gazeta de Guararema, Sábado, 21 de Março de 2020 <> ano 09 - nº 445 <> Distribuição gratuita

Edição de Imagens - Editor Quinzinho - Tiragem: 5 mil exemplares

Prefeito de Guararema edita Decreto e comunica
importantes medidas contra Coronavírus

Até o momento, Guararema tem quatro notificações suspeitas da doença.
O Prefeito de Guararema
Adriano Leite, (foto), que muito bem vem administrando o
nosso Município, e buscando
conter a disseminação do Coronavírus, preservar a saúde
pública e o bem-estar da população adotou as seguintes
medidas que foram editadas
em Decreto Municipal de
nº 3844 expedido em 16/03
(segunda feira), confiras as
medidas:

em casos de urgência e, se
possível, sem acompanhante;
* Todas as atividades de
grupos das UBSs e CAPS
estão suspensas a partir de
terça-feira (17/03);

Secretaria de Educação:

Escola Profissionalizante:

* As aulas nas escolas
municipais de Ensino Infantil
Parcial e Educação Fundamental I serão gradualmente
suspensas a partir de terça-feira (17/03) sendo que até
sexta-feira (20/03) não haverá
registro de faltas para os
alunos. A partir do dia 23 de
março as aulas serão suspensas por tempo indeterminado;
* As Escolas de Educação Infantil que atendem em
período integral manterão o
seu funcionamento, porém
a recomendação aos pais é
de que mantenham os filhos
em casa;

* Todos os cursos em andamento e cursos agendados
para início a partir de 17/03
estão suspensos;

Secretaria de Saúde:
* Unidades Básicas de
Saúde mantém o funcionamento, porém é recomendável que a população procure
o serviço de saúde somente

* É recomendável que
as unidades de saúde sejam
procuradas apenas nos casos de sintomas de alerta do
Coronavírus que são febre e
falta de ar;

Secretaria Assistência Social,
Habitação e Cidadania:
* Todas as oficinas, cursos, eventos e atividades
estão suspensos a partir de
terça-feira (17/03) por tempo
indeterminado;
Secretaria de Cultura,
Esportes e Lazer:
* Todas as oficinas, cursos, eventos, campeonatos
e atividades estão suspensos
a partir de terça-feira (17/03)
por tempo indeterminado;
Secretaria Obras, Planejamento, Meio Ambiente e
Serviços Públicos:

* Todas as oficinas, cursos, eventos e atividades
estão suspensos a partir de
terça-feira (17/03) por tempo
indeterminado;
Fundo Social de Solidariedade
* Todas as oficinas, cursos, eventos e atividades
estão suspensos a partir de
terça-feira (17/03) por tempo
indeterminado;
Equipamentos Públicos
fechados por tempo indeterminado:
* A partir de terça-feira
(17/03) estarão fechados
os seguintes equipamentos
públicos: Estação Literária
“Professora Maria de Lourdes
Évora Camargo”, Casa da
Memória “Antônia Guilherme
Franco”, Parque Municipal
da Pedra Montada, Centro
Cultural “Nelson da Silva Braga”, Espaço de Exposições
“Engenheiro Luís Carlos” e
Espaço de Esportes;
Recomendação às entidades e setor privado:
* A Prefeitura de Guararema recomenda às entidades
e instituições privadas que
evitem eventos e reuniões
com aglomeração de pessoas;

Casos em Guararema
Até o momento Guararema
tem quatro notificações suspeitas da doença. Em ambos os
casos os pacientes estão bem
e permanecem em isolamento
domiciliar. A Secretaria de Saú-

de aguarda os resultados dos
exames que levam em média
quatro dias.
Pedimos a compreensão
da população neste momento
delicado que todo o Brasil está
passando e reforçamos o apelo

de que sejam seguidos os
hábitos de higiene e etiqueta
respiratória e alertamos para
que a população evite locais
com grande aglomeração de
pessoas e saia de casa somente em casos de necessidade.
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Unna Excelência em Saúde
A Unna é uma empresa jovem e dinâmica, que já
pode ser considerada veterana. Nascida da união
de profissionais com vasta experiência na área da
Saúde, sempre objetivando proporcionar a todos
os seus clientes saúde e bem - estar com qualidade e
conforto, assegurados pela excelência no atendimento
e tratamento personalizado. Rua 23 de Maio,
398 Guararema

Nós temos a Solução par a a sua
Saúde nas seguintes áreas

Carboxiterapia
Depilação a Laser
Heccus Turbo
Hidrolipoclasia
Limpesa de Pele
Lipo de Papada
Massagens
Mesoterapia
Microagulhamento
Peelings Mêcanicos
Peelings Quimicos
Peim
Toxina Botulínica
Preenchimento
Ácido Hialurônico

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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Prefeitura decreta situação de Emergência em Saúde
e adota novas medidas de combate ao Coronavírus
Município conta com quatro casos suspeitos e segue no aguardo de exames
A Prefeitura de Guararema decretou situação
de Emergência em Saúde
Pública e estabeleceu novas medidas preventivas
ao Coronavírus. Durante a
semana diversas medidas
foram tomadas para diminuir a circulação de pessoas nas ruas e, com isso,
conter a disseminação do
vírus. Até esta sexta-feira
(20/03) o município havia
registrado quatro casos
suspeitos que estão em
investigação.
A partir da próxima
segunda-feira (23/03) estarão suspensas as aulas de todas as escolas
regulares e creches da
rede municipal de ensino.
Todos os cursos, oficinas
culturais e esportivas e
eventos foram suspensos
por tempo indeterminado,
equipamentos públicos de
visitação foram fechados
e os procedimentos de
rotina de saúde passaram
por mudanças para garantir que nas unidades só
tenham pessoas que necessitem de atendimento
urgente.
Além das medidas
tomadas nos serviços
públicos, a Prefeitura ainda recomendou ao setor
privado e entidades o
cancelamento de eventos
e restrição do horário de
funcionamento.
As medidas anunciadas nesta sexta-feira
(23/03) também preveem
a proibição da entrada
e circulação de veículos

coletivos transportando
turistas e a redução dos
horários de transporte
público municipal a partir
da próxima semana.
“Estamos adotando
diversas medidas em
consonância com as providências do Governo
Federal, Governo do Estado e os municípios do
Alto Tietê para proteger
a nossa população. Este
é um momento delicado
pelo qual todo o país está
passando, porém com
a união e conscientização de todos quanto aos
cuidados necessários,
vamos sair ainda mais fortalecidos”, disse o prefeito
Adriano Leite.
Confira as principais
medidas adotadas:
• Suspensão das aulas
na rede pública municipal;
• Suspensão de eventos, cursos e oficinas;
• Fechamento de equipamentos públicos;
• Proibição da entrada
de veículos coletivos com
turistas no município;
•Redução do atendimento presencial nos prédios públicos;
•Remanejo da coleta
seletiva
•Restrição nos horários e público do velório
municipal;
•Dispensa de funcionários públicos com idade superior a 60 anos e
portadores de doenças
crônicas;
•Redução do transporte público municipal a
partir da próxima semana;

Governador antecipa férias de 150 mil professores da rede estadual
Recessos e férias têm
início a partir de segunda
(23) para prevenir o contágio pelo coronavírus

O Governador João Doria anunciou nesta quinta-feira (19) a antecipação
das férias e recesso escolar
de 150 mil professores da
rede estadual. Além das
duas semanas de férias
que estavam previstas para
o mês de julho, terão início
na próxima segunda (23) as
duas semanas de recesso
que aconteceriam em abril
e outubro definidas no novo
calendário.
A medida ocorre em
prevenção ao contágio
e à transmissão do novo
coronavírus e deverá ser
publicada em Diário Oficial
desta sexta-feira (20).
“Estamos antecipando
as férias para 150 mil professores e auxiliares e para
os 15 mil profissionais do
Centro Paula Souza em
todo o estado. Mais infor-

mações serão repassadas
aos profissionais pelos
diretores de ensino”, disse
Doria.
A Secretaria da Educação já havia autorizado
o trabalho remoto para
servidores com 60 anos ou
mais, gestantes e portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias,
diabetes não controlada,
hipertensão, pessoas em
tratamento oncológico, lúpus e HIV que atuem nas
escolas, diretorias de ensino e órgãos centrais.

segunda (16). As unidades
permanecem abertas até
esta sexta (20).

celebrações com público
em espaços religiosos da
Grande SP

mendação não se estende
a espaços religiosos do
interior e do litoral.

A partir da semana que
vem, 100% das aulas ficam
suspensas por tempo indeterminado e não haverá
atendimento ao público
nesse período. Para garantir rotinas administrativas
essenciais, como preservação do patrimônio, limpeza,
pequenos reparos e gestão
de financeira, serão mantidos funcionários e equipe
gestora nas escolas.

Medida entra em vigor
no dia 23 e valerá por 2
meses; igrejas e templos
poderão continuar abertos
para orações individuais ou
eventos sem plateia

A recomendação do
Governo do Estado não
impede que igrejas e templos permaneçam abertos
durante a crise provocada
pela pandemia da COVID-19. Os espaços poderão continuar a receber fiéis
para orações e orientação
religiosa individual, mas
segundo regras específicas
para mitigar a circulação
do vírus.

Entre abril e maio, a
Secretaria da Fazenda e
Planejamento deve efetuar
o pagamento das férias a
150 mil professores da rede
estadual. Estima-se a destinação de R$ 130 milhões
para efetivar o pagamento.
Aulas suspensas

A Secretaria da Educação estuda parcerias
com empresas de tecnologia para disponibilizar
conteúdos por meio de
ensino a distância durante
o período de suspensão. A
pasta analisa a questão do
fornecimento de merenda
para os estudantes mais
vulneráveis.
[15:04, 19/03/2020]
Julia Secretaria do Governo do Estado: Estado
recomenda suspensão de

Também como medida
de segurança, as aulas na
rede estadual começaram
a ser suspensas gradualmente desde a última

O Governador João
Doria recomendou nesta
quinta-feira (19) a suspensão de celebrações com
público em todos os espaços religiosos da Região
Metropolitana de São Paulo
por 60 dias. A expectativa
é que templos e igrejas
cumpram a medida a partir
da próxima segunda (23)
como forma de evitar a propagação do coronavírus.
“A prioridade absoluta
do Governo de São Paulo é
a proteção de vidas”, disse
o Governador. “A recomendação é para que templos
e igrejas evitem missas,
cultos, aglomerações ou
celebrações”, afirmou Doria. Por enquanto, a reco-

“A medida não significa
o fechamento de templos
ou espaços de orações”,
reforçou o Governador.
Doria disse que uma das
medidas recomendadas a
líderes religiosos é que os
fiéis mantenham distância
mínima de três metros entre si durante as orações
individuais.
Até domingo, as lideranças de cada espaço
religioso deverão orientar
as pessoas sobre a im-

possibilidade de manutenção dos eventos em
grupo pelos próximos dois
meses. Segundo Doria, a
recomendação do Estado
não sofreu objeção das
diferentes denominações
religiosas afetadas pela
medida.
“Todos têm sido extremamente solidários com as
decisões da Prefeitura [de
São Paulo] e do Governo
do Estado. É por isso que
estamos no âmbito da recomendação. É um momento
de convergência e bom entendimento solidário”, frisou
o Governador.
Diversas denominações
religiosas já vêm adotando
espontaneamente a suspensão das celebrações
presenciais por todo o mundo devido à pandemia do
coronavírus. Os eventos
continuam sendo realizados normalmente, mas sem
a presença de público, que
acompanha as celebrações
via TV ou internet.
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A experiência do ex-atleta da Seleção Brasileira
e professor de canoagem em Guararema
João Vitor Machado coleciona inúmeras conquistas no esporte e é Destaque Técnico
Aos 35 anos o professor de Canoagem, João
Vitor Machado acumula
anos de experiência no
esporte, tendo atuado
por 12 anos como atleta
da Seleção Brasileira de
Canoagem. Por todas as
suas conquistas no esporte, em fevereiro deste ano
João recebeu o prêmio de
Destaque Técnico do prêmio “Medalha de Honra ao
Mérito Esportivo 2019”.
João Vitor cresceu nas
corredeiras do Rio Cinzas,
no município de Tomazina, no Paraná. Foi na
infância que ele adquiriu
o prazer pelos esportes
aquáticos se tornando
mais tarde Campeão Brasileiro e Pan-americano
de Canoagem.
Graduado em Fisioterapia e Educação Física e
Pós Graduado em Docência do Ensino Superior,
João Vitor Machado foi
atleta da seleção Brasileira por 12 anos e resolveu
encerrar a carreira como

atleta em 2014, passando
a atuar como treinador.
Atualmente, em paralelo
às aulas na Prefeitura
de Guararema, por meio
da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, ele
participa de um projeto de
identificação de talentos
junto à Federação Internacional, cujo trabalho é
desenvolver a Canoagem
Slalom pelo mundo em
países sem muita tradição
na modalidade.
Durante poucos anos
treinando jovens em Guararema, João Vitor já vê
muito progresso dos alunos e até mesmo joias
que já são vistas como
promessas da modalidade.
“Em poucos anos,
nossos atletas já se destacam por onde passam,
já tivemos muitas conquistas estaduais e nacionais e colocamos um
atleta na Seleção Brasileira de Caiaque Polo, uma
modalidade que também

Vende-se Loja
Motivo mudança

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

praticamos em nosso projeto”, disse.
Segundo João, os benefícios da prática da Canoagem são muitos, além
do privilégio de ser praticada em meio à natureza.
“Nosso esporte desenvolve habilidades físicas,
mentais, muita consciência corporal, raciocínios
rápidos, temos que decidir
estratégias para quais
caminhos serão os mais
rápidos, memorização,
muita concentração, sem
falar dos aspectos sociais
e culturais envolvidos”,
disse.
João Vitor citou ainda
suas realizações pessoais
desde que começou a
praticar a modalidade.
“Graças a Canoagem
eu pude conhecer o mundo, outros idiomas, pude
estudar, trabalhar e conhecer pessoas que hoje
são fundamentais em minha vida”, finalizou.

Sabesp irá suspender a cobrança da tarifa social de
água para 506 mil famílias carentes em todo o estado
O Governador João

mia popular.

unifamiliares, desempre-

Doria anunciou nesta

“São as famílias de

gados, habitações coleti-

quinta-feira (19) que a

menor renda, as mais

vas ou remoção de área

Sabesp irá suspender a

prejudicadas pela crise

de risco que atendam

cobrança da tarifa social

econômica. Esta tarifa

aos critérios definidos

de água para 506 mil fa-

não será cobrada em abril,

pelo comunicado tarifário.

mílias carentes em todo

maio e junho, exatamente

Para usufruir do benefício,

o estado. A medida, que

das famílias mais vulne-

o cliente atende a uma

vale a partir de 1º de abril,

ráveis no estado de São

série de critérios: possuir

tem o objetivo de comba-

Paulo”, disse Doria. A

renda familiar de até três

ter o impacto econômico

Tarifa Social Residencial

salários mínimos; morar

do coronavírus na econo-

é destinada a residências

em habitação subnormal

com área útil de até 60
m²; consumo de energia
de até 170 kWh mensais;
não haver débitos para
o imóvel; comprovar o
enquadramento na tarifa
social a cada 24 meses;
consumo máximo de 15
metros cúbicos; demissão
não tenha ocorrido por justa
causa.
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Governo de SP dobra linha emergencial de crédito
para proteger empresas durante pandemia do coronavírus

Comissão Econômica anuncia R$ 500 milhões para beneficiar microempreendedores paulistas
O Governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (18) a liberação de R$
500 milhões para aquecer a
economia do Estado no enfrentamento ao coronavírus
(COVID-19). Além disso, haverá um pacote especial para
as empresas dos setores de
Turismo, Viagens, Economia
Criativa e Comércio.
A nova linha emergencial
será aplicada para incentivar
o empreendedorismo e a
geração de emprego e renda.
Na última sexta-feira (13), o
Governador João Doria já havia anunciado a concessão
de R$ 225 milhões para auxiliar os microempreendedores
paulistas, por meio do Banco
do Povo e Desenvolve SP –
O Banco do Empreendedor.
“Estamos destinando R$
500 milhões. Já havíamos
anunciado R$ 225 milhões
e hoje anunciamos mais R$
275 milhões para conter os
efeitos nocivos na economia
do Estado de São Paulo pelo
coronavírus”, disse o Governador Doria. “Com essa decisão, estamos atingindo meio
bilhão de reais destinados,
sobretudo, a micro e pequenas empresas”, ressaltou.
A medida foi elaborada
pela comissão de monitoramento dos impactos econômicos do coronavírus em
São Paulo. O grupo é formado pelo Vice-Governador Rodrigo Garcia – que também

é Secretário de Governo –,
os Secretários de Estado
Henrique Meirelles (Fazenda
e Planejamento) e Patricia Ellen (Desenvolvimento
Econômico), o Presidente
da Desenvolve SP, Nelson
de Souza, e o Presidente da
InvestSP, Wilson Mello.
A comissão acompanha
áreas estratégicas, como
crescimento econômico e
produtividade; financiamento; trabalho e empreendedorismo; estratégia de abastecimento; e gestão pública e
orçamentária.
“As medidas de controle
de fluxo de circulação de
pessoas vem juntamente
com as medidas econômicas. Temos três setores
impactados de forma muito
mais forte, que são os setores de turismo, economia
criativa e comércio”, comentou Patricia Ellen, Secretária
de Desenvolvimento Econômico. “Estamos oferecendo
meio bilhão de reais como
forma de financiamento em
condições especiais”, disse.
Serão R$ 275 milhões
em crédito pela Desenvolve
SP para Turismo, Viagens,
Economia Criativa e Comércio, para promover maior
liquidez para as empresas.
O Banco Empreendedor reduziu a taxa de juros da linha
de capital de giro de 1,43%
para 1,20% ao mês. O prazo
do financiamento subiu de 36

para 60 meses, e a carência
foi de três para 12 meses. Os
financiamentos de capital de
giro estão disponíveis para
empresas paulistas com
faturamento anual entre R$
81 mil e R$ 90 milhões.
Condições especiais do
Banco do Povo
Na última sexta-feira
(13), o governo estadual
anunciou que o Banco do
Povo está concedendo R$
25 milhões para micro e
pequenos empreendedores.
A linha de microcrédito, que
já é competitiva, está com
redução da taxa de juros
de 1% para 0,35% ao mês.
O prazo para pagamento
passou de 24 para 36 meses, já incluindo o prazo de
carência, que aumentou de
60 para 90 dias. Pedidos de
concessão de crédito sem
avalista passam de R$ 1 mil
para R$ 3 mil.
Além disso, haverá prorrogação do prazo de vencimento das parcelas de dívidas, de
30 para 90 dias, de clientes
com contratos vigentes em
dia e limitados aos valores já
utilizados. Haverá o prazo de
prorrogação dos vencimentos
das parcelas das dívidas, de
30 para 90 dias, de clientes
com contratos vigentes em
dia e limitados aos valores já
utilizados.
Mediante análise de
crédito e comprovação de
endereço, o Banco do Povo

financia micros e pequenos
negócios formais (MEIs,
MEs, LTDAs e EIRELIs) e
também microempreendedores urbanos e rurais, inclusive os do setor informal. As

linhas de crédito vão de R$
200 até R$ 20 mil.
O atendimento do Banco do Povo na capital será
realizado nas unidades do
Centro (Rua Boa Vista, 170)

e de Paraisópolis (Rua Ernest
Renan, 1.366). Nos demais
municípios, os interessados
devem se informar nas agências conveniadas. As condições são válidas até 30 de
abril, podendo ser prorrogado

Estado faz acordo com supermercados para Estado recomenda suspensão de celebrações
oferta de álcool em gel a preço de custo com público em espaços religiosos da Grande SP
O Governador João
Doria anunciou nesta
quinta-feira (19) um acordo com supermercados
para oferta de álcool em
gel a preço de custo em
todas as regiões do Estado. O produto é um dos
principais itens recomendados por autoridades de
saúde para prevenção e
combate ao novo coronavírus.
“A partir de 23 de março, os supermercados
venderão o produto com
margem zero. Nenhum
valor adicional”, afirmou
Doria. “Isso certamente
vai impor uma redução
no preço para o consumidor”, acrescentou o
Governador.
A medida ainda não
abrange o álcool em gel
vendido em farmácias,
mesmo aquelas que funcionam dentro de supermercados. A decisão foi

viabilizada por um comitê
executivo sob coordenação da Secretária de
Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, e formado por representantes
do Estado e empresários.
O setor supermercadista foi representado pela
Associação Paulista de
Supermercados (Apas).
Valor
Segundo o Governador, o preço promocional
deve começar a valer a
partir da próxima segunda-feira (23). Os lojistas se
comprometeram a praticar
no varejo o valor que os
produtores cobrarem no
atacado pelo álcool em gel.
Doria também afirmou
que o acordo foi facilitado
por uma decisão do Ministério da Saúde. A Agência
Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) permitiu
alteração nos protocolos
de produção do álcool

em gel para aumentá-la
na escala exigida pela
pandemia.
“Ao Ministério da Saúde e à Anvisa, os nossos
cumprimentos por terem
entendido o caráter emergencial em que estamos
neste momento. O Ministro Luiz Henrique Mandetta tem sido correto nas
relações com o Governo
de São Paulo”, disse o
Governador.
A procura pelo álcool
em gel em São Paulo
aumentou a ponto de provocar desabastecimento
em praticamente todas
as regiões do Estado.
Especialistas em saúde
recomendam o uso frequente do produto para
higiene das mãos e também de objetos, móveis e
superfícies que possam
ter sido contaminados
pelo coronavírus.

Medida entra em vigor no
dia 23 e valerá por 2 meses;
igrejas e templos poderão
continuar abertos para orações individuais ou eventos
sem plateia
O Governador João Doria
recomendou nesta quinta-feira (19) a suspensão de
celebrações com público em
todos os espaços religiosos
da Região Metropolitana de
São Paulo por 60 dias. A
expectativa é que templos e
igrejas cumpram a medida
a partir da próxima segunda
(23) como forma de evitar a
propagação do coronavírus.
“A prioridade absoluta
do Governo de São Paulo é
a proteção de vidas”, disse
o Governador. “A recomendação é para que templos e
igrejas evitem missas, cultos,
aglomerações ou celebrações”, afirmou Doria. Por
enquanto, a recomendação
não se estende a espaços re-

ligiosos do interior e do litoral.
A recomendação do Governo do Estado não impede
que igrejas e templos permaneçam abertos durante a crise provocada pela pandemia
da COVID-19. Os espaços
poderão continuar a receber
fiéis para orações e orientação religiosa individual, mas
segundo regras específicas
para mitigar a circulação do
vírus.
“A medida não significa
o fechamento de templos
ou espaços de orações”,
reforçou o Governador. Doria
disse que uma das medidas
recomendadas a líderes
religiosos é que os fiéis mantenham distância mínima de
três metros entre si durante
as orações individuais.
Até domingo, as lideranças de cada espaço religioso
deverão orientar as pessoas
sobre a impossibilidade de

manutenção dos eventos em
grupo pelos próximos dois
meses. Segundo Doria, a recomendação do Estado não
sofreu objeção das diferentes
denominações religiosas
afetadas pela medida.
“Todos têm sido extremamente solidários com as
decisões da Prefeitura [de
São Paulo] e do Governo
do Estado. É por isso que
estamos no âmbito da recomendação. É um momento
de convergência e bom entendimento solidário”, frisou
o Governador.
Diversas denominações
religiosas já vêm adotando
espontaneamente a suspensão das celebrações
presenciais por todo o mundo devido à pandemia do
coronavírus. Os eventos
continuam sendo realizados
normalmente, mas sem a
presença de público, que
acompanha as celebrações
via TV ou internet.
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No dia 14 de março foi celebrada pelo Padre Ubirajara a
cerimonia de Bodas de Ouro do casal Antonio Luque Domingues
e Elza Martins Luque. A emoção tomou conta dos familiares
e amigos durante a celebração.Completar 50 anos juntos é a
prova de que o amor não se esgota com o tempo, mas se multiplica com o passar dos anos. Que Deus continue abençoando
esta união e a linda família que construíram. Parabéns!
No lugar dos presentes, o casal sugeriu aos convidados a
doação de leite e fralda para o Asilo São Vicente de Paula que
será entregue no dia 26/03.

Após a cerimónia o casal recebeu os cumprimentos do
Padre Ubirajara

Da esquerda para a direita: Gabriel, Andréa, Edilaine, Matheus (colo), Éder, Elza, Padre Ubirajara, Antônio, Valéria, Lucas,
Fabrício e Moacir.

O casal ladeado pelas filhas Edilaine, Andréa e Valéria.

Representando todas as filhas, Edilaine prestou uma homenagem ao casal.

Finalmente, a hora do beijo.
O casal brinda o especial momento

P a r a b é n s

A animação da festa ficou por conta da Banda Musical Flávio
Oliveira.

Larissa, Thalita, Camila, Fernando, Isabelle, Vicentina(Tina),
Luis Martins (irmão da noiva), Graziele, Thiago e o vereador Irineu também prestigiaram as Bodas de Ouro do casal
Antônio e Elza.

L u í s

M a r t i n s !

O vereador Irineu e o prefeito Adriano foram cumprimentar
o amigo Luís Martins pela comemoração de seus 70
anos (16/03). Que Deus continue abençoando imensamente
sua vida e que nos anos vindouros possa prosseguir
confiante, compartilhando alegrias e colhendo prosperidade,
amor, saúde e paz. Parabéns!
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Resumos dos capítulos das novelas

De 16/03 a 21/03/2020

Globo – 17h35
Segunda – Marco se esquiva dos questionamentos de
Madureira. Guga sofre para
se acostumar a paternidade.
Lígia entrega Nina para Leila,
que convida Filipe para passar a tarde com ela e a criança. Marco afirma a Rugieri
que teme que a participação
de Rui prejudique o esquema
dos dois. Raíssa confessa a

Resumo: Éramos Seis
Globo – 18h15 Segunda

Globo – 19h15
Segunda – Gabi diz a
Juan e Mário que sentirá falta
dos dois. Verônica comenta
com Gael que sabotou a distribuição dos convites para a
inauguração do restaurante
de Micaela a mando de Hugo.
Helena diz a Micaela que desconfia que Bruno possa ser
disléxico. Verônica se revolta
ao ver o restaurante de Micaela repleto de celebridades.
Ermelinda impede que Alexia
e Zezinho namorem dentro de
casa. Luna pergunta a Alexia
se ela tem certeza de que Renzo não a reconheceu. Renzo
confirma a Lúcia que irá ao psi-

As Aventuras de Poliana
SBT – 20h50
Segunda – Luigi tenta

conversar com Mário sobre

o vício do irmão no jogo
Vetherna. Poliana fica chateada com o pai por proibi-la de ver sua tia. Glória
diz a Luisa que irá tentar
convencer Pendleton a
mudar de ideia. Marcelo
verifica as finanças de sua
mãe e descobre algumas
movimentações estranhas
na conta da empresa. Kessya e Filipa começam a ensaiar para a apresentação
de dança. Falcão aparece
na casa de Lindomar para
cobrar dinheiro. Mosquito
diz a Zóio que não está

Quinta – Marco garante a
Carla que não está envolvido em crimes e pede que a
esposa confie nele. Camelo
revela a Anjinha, Jaqueline e
Raíssa que Rui é traficante de
drogas. Ramila conta a Dia-

na que Andressa não é mais
virgem. Carla confronta Rui.
Henrique rejeita Andressa,
que pede ajuda a Diana. Anjinha, Jaqueline e Raíssa defendem Andressa. Nanda cobra uma atitude de Henrique.
Marco confessa a Rugieri que
teme perder seu casamento.
Nanda e Andressa pressionam Fafi. Milena e Jaqueline
flagram Vânia e César se beijando. Anjinha ouve uma conversa entre Marco e Peixoto,
e questiona o caráter do pai.
Carla pede que Marco deixe
sua casa.
Sexta – Carla afirma a Marco
que Anjinha ficará com ela.
Beto e Serginho conversam
com Filipe sobre Rita. Mar-

co deixa a casa de Carla, e
Anjinha sofre ao deduzir que
seu pai é um bandido. Fafi garante a Nanda que não foi ela
quem espalhou que Andressa
não era mais virgem. Nanda e
Raíssa confrontam Diana por
suas atitudes com Andressa.
Jaqueline alerta Neide e Celso sobre o bullying contra Andressa. Filipe desabafa com
Lígia que não tem mais forças
para procurar Rita. Carla sofre
ao pensar em Marco. Raíssa,
Nanda e Jaqueline apoiam
Andressa. Filipe visita Meg e
Zé Rafael. Anjinha revela à
família de Carla que Marco é
um policial corrupto. Durante
audiência sobre a guarda de
Nina, Rui afirma que a adoção
da criança por Lígia é ilegal.

penham em libertar Lúcio.
Soraia convence Julinho
a pedir que Isabel receba
Lola em sua casa. Soraia
humilha Lola, e Julinho
fica constrangido diante
da mãe. Lola parte para
São Paulo. Lúcio é libertado. Zeca é ovacionado
pelo povo de Itapetininga.
Olga se emociona quando

Zeca a convida para viajar.
Lola conhece Madre Joana
na porta de um asilo. Lola
chega à casa de Isabel.
Terça – Isabel comemora a presença de Lola.
Inês teme a proximidade
de Lola e Leon. Olga e
Zeca se preparam para
sua viagem de navio. Lola

se sente desconfortável na
casa de Isabel e Felício, e
comunica à filha que se
mudará para a casa de
repouso de Madre Joana.
Afonso parte para o Rio de
Janeiro em busca de Lola.
Olga e Zeca encontram-se
com Adelaide e Justina no
navio que viajará para a

Europa. Candoca convida
Emília para ir a Itapetininga. Assad alerta Julinho
sobre sua submissão a
Soraia. Madre Joana recebe Lola.
A emissora não divulgará o resumo dos últimos
capítulos.

quiatra que ela recomendou.
Kyra diz a Alexia que teme que
a atriz se apaixone por Renzo
novamente. Dominique flagra
Renzo com o anel de Alexia.
Agnes resolve acompanhar
Bia na aula de balé. Helena
descobre que Téo passou a
noite no Rio de Janeiro com
Luna/Fiona.
Terça – Helena diz a Téo
que não quer Luna/Fiona em
sua casa, mas volta atrás
quando o enteado ameaça
se mudar. Téo pede a Helena
que prepare um jantar em família para receber Luna/Fiona.
Alexia/Josimara promete fazer
outra suposta sessão espiritual
com Kyra para Rafael. Bia
finge que faz balé com a prima
de Dionice, e Agnes acredita.
Isaac pede a Tarantino para
convencer Bia a competir. Kyra
se culpa por se sentir atraída

por Alan. Helena acredita que
Luna/Fiona está manipulando
Téo. Renatinha vê quando Alexia/Josimara chega à Labrador
acompanhada de uma mulher
e decide investigar.
Quarta – Bia entra para
a equipe de Isaac, e Dionice
não gosta. Os filhos de Alan
zombam da atuação de Petra
na novela. Helena incentiva
Micaela a viver a paixão que
sente por Bruno. Gabi decide
ajudar Juan e Mário com a viagem deles para o Brasil. Luna
teme que Zezinho descubra
que o novo sócio da Labrador
é Renzo. Bel finge para Ermelinda que Edgar está passando
mal, com a intenção de atraí-la até a sua casa. Renatinha
descobre que Kyra está viva.
Quinta – Kyra inventa para
Renatinha que se fingiu de
morta porque sentiu um pavor

repentino de se casar. Zezinho
não gosta de saber que Edgar
preparou uma surpresa para
Ermelinda. Dulce se interessa
por Zezinho. Gabi liga para a
avó, Dulce, acertando a ida de
Juan e Mário para morar com
ela em São Paulo. Renatinha
obriga Kyra a escrever uma
carta de despedida para Rafael, pedindo ao ex-noivo que
fique com a secretária. Renzo
se convence de que Josimara
não pode ser Alexia. Alexia
decide investigar Renzo por
conta própria para tentar agilizar a saída do Programa de
Proteção. Renzo flagra Alexia/
Josimara mexendo em seus
pertences.
Sexta – Alexia/Josimara
consegue despistar Renzo.
Kyra teme que Renatinha
conte para Rafael que ela está
viva. Rafael mostra a carta de

Kyra que Alexia/Josimara teria
psicografado. Verônica não
gosta de saber que Micaela
está apaixonada por Bruno.
Os filhos de Alan percebem
que Kyra/Cleyde está triste
e a consolam. Micaela diz a
Bruno que quer ajudá-lo e
revela que está gostando dele.
Bruno receia que Micaela deixe
de se interessar por ele, caso
não seja diagnosticado com
dislexia. Helena visita Úrsula
na casa de Neusa, avó da jovem, e constata que ela voltou
a ficar dependente de medicação. Renzo convida Alexia/
Josimara para jantar. Petra
observa Alan abraçando Kyra/
Cleyde. Téo pede Luna/Fiona
em namoro durante o jantar em
família, provocando Helena.
Sábado – Helena acusa
Luna/Fiona de causar desentendimento entre os membros

de sua família. Mário comenta
com Gabi que, ao abandonar
a filha, Helena provou que o
amor de sua vida é o dinheiro.
Luna/Fiona deixa claro para
Helena que não está interessada no dinheiro de Téo. Rafael
mostra a carta ‘psicografada’
de Kyra para Júnior. Durante
o jantar, Renzo diz a Alexia/
Josimara que a secretária o faz
lembrar de uma pessoa especial. Téo exige que Helena trate
Luna/Fiona com respeito. Helena faz uma ligação misteriosa.
Bruno pede informações a
Solange sobre dislexia. Alexia/
Josimara fica surpresa quando
Renzo lhe pede para ter um
encontro espiritual com uma
pessoa que morreu. Renzo comenta com Lúcia que está interessado em Alexia/Josimara.
Hugo desconfia das saídas de
Helena. Zezinho flagra Alexia
com seus disfarces.

feliz por ter voltado para
o crime. Nancy sugere
que a avó convide Violeta
para um jantar em casa.
Pressionado por Falcão,
Lindomar cede sua casa
no Jardim Bem Te Vi ao
bandido. Pendleton leva
Poliana ao seu laboratório
e tira algumas dúvidas
da filha. Benício, Gael e
Lorena vão até a casa de
Pendleton em busca de
informações. Pendleton
pede para Poliana manter
o laboratório em segredo.
Terça – Vini vai até a
casa de Mirela e os dois
ensaiam para a apresentação de teatro do colégio.
Luisa começa a ficar com
ciúmes de Violeta. Gael,
Benício e Lorena começam
procuram a passagem secreta para o laboratório no
quarto de Estela. Marcelo
questiona o irmão quanto
as transações suspeitas
que encontrou enquanto

analisava as ações da
mãe. Um investigador da
polícia vai até a casa de
Luca para interroga-lo. Sérgio é assaltado enquanto
realiza suas entregas. A
mãe de Waldisney conhece
Gleyce e se apresenta a
mulher como Waldineusa.
Pendleton oferece uma
proposta de emprego a
Fernanda. Bento e João
vão até a casa de Glória
para entregar uma carta
de Poliana à Luisa. Fernanda perde o encanto por
Pendleton. Waldisney pede
que sua mãe se passe
por sua tia novamente e o
acompanhe em um jantar
organizado por Branca.
Quarta – Lorena e Raquel ficam com ciúmes da
mãe por seu encontro com
Pendleton. Zóio invade o
Sarau do CLP. Eric se recupera da lesão e é escalado
novamente para dançar
com Kessya, que fica res-

ponsável pela escolha da
dupla. No colégio, Zóio se
passa por outra pessoa
flerta com Mirela. Gabriela
e Luca se desentendem
durante sua apresentação
no Sarau. João e Bento
dedicam sua apresentação
musical a Ruth, que fica
emocionada. Filipa fica
chateada com o pai por ele
não ter comparecido para
assistir sua apresentação
no colégio. Raquel diz a
Guilherme que irá sentir
sua falta durante a viagem,
e o casal se beija.
Quinta – João encontra
Zóio disfarçado na escola
e o denuncia para Helô.
Luisa sugere um acordo
a Pendleton para ver sua
sobrinha. Lindomar acorda
rouco e sua apresentação
no Sarau é cancelada. A
notícia de que Sara tem a
habilidade de ficar invisível
se espalha pela a imprensa, e pais e alunos se revol-

tam com Pendleton no Sarau do colégio. Sem saber
da verdadeira identidade
de Zóio, Mirela fica interessada pelo menino. Furioso,
Pendleton acha que Luisa
foi a responsável por espalhar a notícia de Sara para
a imprensa. Ruth solicita o
desligamento imediato de
todos os robôs do colégio.
Guilherme pergunta para
o pai sobre a possibilidade
de adiar sua viagem para
o final do ano. Waldineusa
pede para Gleyce emprestar uma roupa para ela
comparecer ao jantar de
Branca. Lindomar fala para
Arlete que a família terá
que mudar-se novamente
para a comunidade. Luisa
fala para Pendleton que
não tem nada a ver com o
vazamento da notícia sobre
Sara, e pede que ele não a
afaste de sua sobrinha.

Nadine de ter espalhado a
notícia sobre Sara. Yasmin
sugere que Luigi faça um
curta metragem sobre a
Dark Lady. Mirela insiste
em procurar “Leandro”,
seu novo crush que conheceu no Sarau do colégio.
Waldisney aparece para o
jantar na casa de Branca,
e se depara com Violeta,
que já conhecia de longa
data. Uma “pane” no sistema de Ester faz a menina
ficar paralisada e Poliana,
assustada, pede a ajuda
de Pendleton. Usando o
tênis como pista, Raquel e
Mirela iniciam uma busca
por “Leandro” nas redes sociais. Nancy desconfia da
relação entre Waldisney e
Violeta. Pendleton permite
que Poliana tenha contato
com seus tios. Sophie vai
até a casa de Pendleton, e
encontra Ester encubada
seu laboratório secreto.

Nanda que não aprova seu
namoro com Marquinhos.
Jaqueline e Anjinha pensam
em Rita. Cléber ajuda Thiago a pintar o Baixadas. Carla
sofre com a falta de notícias
sobre Rita, e Marco a conforta. Carla parabeniza Tatoo
por seu grafite no novo Baixadas. Fafi beija Henrique, que
afirma que os dois precisam
se afastar. Carla diz a Marco
que ele parece estar levando
uma vida dupla. Filipe garante
a Lígia que não desistirá de
encontrar Rita.
Terça – Filipe discute com Lígia. Cléber sugere ir com Anjinha a um motel. Carla insiste
em saber quais os assuntos
que Marco trata com Rugieri.
Guga, Serginho e Meg cuidam
de Zé Rafael. Anjinha discute
com Marco por conta de seu

namoro com Cléber. Diana
comemora o sucesso de sua
campanha pela abstinência
sexual. Nanda e Fafi pressionam para que Andressa conte
a verdade a Henrique sobre
sua sexualidade. Ramila descobre que Andressa não é
mais virgem. Max nega a ajuda de Guga em seu novo negócio com Serginho, e Regina
confronta o ex-marido. Todos
comemoram o aniversário de
Madureira. Marco e Anjinha
se encontram na saída do
motel. Filipe questiona se os
amigos esqueceram Rita.
Quarta – Todos confortam Filipe, que se desculpa com os
amigos. Marco inventa para
Anjinha que é sócio de Rui no
motel, e pede segredo. Regina garante a Serginho e Guga
que Max não quer trabalhar

– Lola acredita que não
voltará a ver Alfredo. Genu
e Inês se desesperam com
a prisão de Lúcio. Soraia
e Karine destratam Lola.
Virgulino e Afonso confrontam Gusmões sobre
a situação de Lúcio. Há
uma passagem de tempo.
Inês dá à luz Leon. Genu,
Virgulino e Afonso se em-

com eles por preconceito. Madureira faz uma homenagem
a Rita em sua festa, e Filipe,
Carla e Lígia se emocionam.
Vânia e César se aproximam.
Filipe tem uma alucinação
com Rita, que afirma ao rapaz
que é melhor não aparecer
mais. Max decide mudar seu
comportamento e aceita ser
sócio de Guga e Serginho.
Marco conta a Carla sua parceria com Rui, e a empresária
desconfia que o marido esteja
escondendo algo.

Sexta – Marcelo acusa

Carta Z Notícias
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Horóscopo

De 21/03 a 24/03/2020
Por: Omar Santos
Á I.O.C - HORÓSCOPO
PARA O DIA 21 DE MARÇO
DE 2020
ÁRIES - A lua na posição em
que está, vai estimulá-lo ainda
mais. Dê assim, vazão ao seu
otimismo. Tome as iniciativas
que julgar indispensáveis. Evite
intrigas e ainda será preciso alternar os períodos de atividade
com momentos de descanso.
TOURO - Dia muito bom
para você. Tendência a se entender perfeitamente com sua
família e com seus superiores
e colegas de trabalho e lucrará
bastante se poupar seu dinheiro. Pode realizar negócios.
Assuntos ligados a papeis ou
contratos pendentes encontrarão perspectiva de solução.
GÊMEOS - Procure a felicidade no terreno espiritual e tudo
será mais fácil. A posição de Vênus, favorece você em todos os
sentidos. Os obstáculos tendem
a desaparecer diante do período
propício que se inicia agora. Um
acordo ou contrato importante
pode ser firmado.
CÂNCER - Dia em que poderá fazer ou pedir empréstimos
e assinar documentos, ações
ou mesmo pedir aumento de
vencimentos, que será bem
sucedido. A saúde estará boa e
as chances de êxito amoroso e
social. Pratique um esporte para
manter a forma.
LEÃO - Faça tudo dentro de
suas reais possibilidades e não
se deixe influenciar por pessoas
falantes. Fará amizades e progredirá profissionalmente. Terá
que fazer algumas concessões.
Deve procurar associar-se com
pessoas de ideias novas.
VIRGEM - Você vai viver
momentos de tranquilidade se
souber lidar com suas emoções.
Possibilidades enormes de êxito
em quase tudo que estiver relacionado com assunto sigiloso ou
particular. Não revele a ninguém
seus segredos ou pagará um
alto preço por isso.
LIBRA - Tente não deixar
que sentimentos mal resolvidos
se transformem em problemas
físicos. Fase propícia com oportunidades de aprimoramento
pessoal, mental e espiritual.
Evite assumir compromissos.
Bom para um novo romance.
ESCORPIÃO - Boa influência para cuidar dos seus
interesses pessoais e assuntos
sentimentais. Pessoas amigas
procurarão favorecê-lo. Saúde,
dinheiro, amor, jogos, esportes
e loteria sob excelentes influxos.
Se você não se organizar, poderá se atrapalhar e não conseguir
dar conta do que programou
para si.
SAGITÁRIO - Possibilidades de lucro e sucesso no
campo comercial. No terreno

amoroso, perfeita correspondência sentimental. Êxito técnico, intelectual, artístico e
científico. Melhora na saúde. E
evite se indispor com chefes e
superiores.
CAPRICÓRNIO - Tudo o
que disser respeito ao interesse
pessoal e romântico, estará sob
a influência benéfica de Júpiter
e da atual fase da lua. Mantenha-se na mira do desenrolar
dos acontecimentos e espere
sucesso. O período promete
ser mais agitado e corrido para
você.
AQUÁRIO - Bom para novos empreendimentos e aos
negócios ao mesmo tempo.
Habilidade literária e mente fértil, penetrante e influente. Amor
favorecido. Loteria favorecida.
Predisposição a não colaborar
com os outros.
PEIXES - Excelente aspecto astral para iniciar negócios
e empreendimentos de vulto e
para tratar de questões jurídicas que estão em pendência.
Positivo para a vida religiosa e
ao amor. Boas notícias. Deve
procurar o acordo e o entendimento.
I.O.C - HORÓSCOPO
PARA O DIA 22 DE MARÇO
DE 2020
ÁRIES - Será bem sucedido
hoje tiver uma atitude otimista.
Dia favorável para contatos
pessoais. Melhor ainda para
contratar servidores e contar
com favores. As viagens continuam favorecidas, assim como
os cursos, estudos e contatos.
TOURO - Seja mais ativo
na defesa de seus direitos para
não sofrer prejuízos. O fluxo
é dos melhores para tratar de
assuntos legais e para o trabalho. Ótimo para as questões
de dinheiro. No amor, alguns
pontos precisaram ser revistos
e conversados.
GÊMEOS - Seu forte magnetismo pessoal hoje deverá
atrair a simpatia alheia, o que
lhe trará benefícios. Novas e
duradouras amizades, também
estão previstas. Êxito em todos
os meios de comunicação. Hoje,
pode ser difícil você realizar
tudo o que planejou, pois surpresas podem ocorrer.
CÂNCER - Faça novas amizades, arquitete novos planos
para ganhar dinheiro que você
demonstrará ser bastante prático. Tudo estará bem neste dia
e até depois de amanhã. Esteja
atento para uma novidade ou
uma visita. Procure não querer
resolver tudo por si.
LEÃO - Um feliz encontro
pode marcar o início de uma
amizade mais proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias agradáveis que poderão
sugerir a ideia de um passeio.
Conte com a ajuda de pessoas
idosas, educadores e autorida-

des. Romance favorecido.
VIRGEM - Leia, penetre nas
coisas para realmente melhorar
e valorizar o seu intelecto e sua
personalidade. Pela influência
da lua, muitos dos seus planos
ficam favorecidos. Haverá bons
fluxos para estudos, exames,
testes, averiguações, cartas
notícias e correspondência.
LIBRA - Alguém do seu
conhecimento poderá lhe dar
valiosas sugestões ou orientações neste dia ou, o mais
tardar, amanhã. Dia promissor
de felicidade sentimental e harmonia doméstica. Acautele-se
em relação a sua saúde.
ESCORPIÃO - Alguma
chance de êxito financeiro deverá surgir e você poderá aproveitá-la com sua capacidade
de ação e inteligência. Procure
controlar de modo rápido e
objetivo, as oposições e obstáculos que possam surgir. Você
também estará trabalhando
mais ainda para a sua própria
projeção social.
SAGITÁRIO - Nesta fase
do ano, você terá surpresas
agradáveis. Ascensão prevista
durante todo este dia. Amor e
vida conjugal, favorecidos. Em
relação ao amor, não se perca
em intermináveis discussões
inúteis.
CAPRICÓRNIO - Probabilidades de sucesso em questões
relacionadas com vocação, ciência, concurso, testes, empregos, aumento de vencimentos e
rendimento. Bom momento para
realizar pequenas viagens a negócios. Você estará buscando a
autodisciplina.
AQUÁRIO - Para tirar algum
proveito deste dia, será necessário usar toda a sua habilidade
profissional e comercial. Todavia, procure se precaver contra
escândalos, injúrias e acidentes
e não se deixe influenciar por
pessoas muito falantes.
PEIXES - Bom dia para
uma viagem de negócios onde
poderá descobrir uma transação que contenha uma chance
de melhorar sua vida, posição
profissional e financeira, principalmente através de amigos e
irmãos. Relações harmoniosas
com o sexo oposto.
I.O.C - HORÓSCOPO
PARA O DIA 23 DE MARÇO
DE 2020
ÁRIES - Impulsionado em
descobrir suas verdadeiras
aptidões e transformar o próprio
ambiente, sua percepção estará
apurada na conquista de novos
horizontes. Faça cada coisa no
seu devido tempo. Procure ser
mais prático e observador.
TOURO - Evite, neste dia,
questões com vizinhos. Os
amigos leais o ajudarão em
qualquer dificuldade e conseguirá realizar boa parte de seus desejos. Necessidade de explorar
todas as suas potencialidades
e de ampliar seu conhecimento.
Os contatos sociais estarão em
primeiro lugar para você.
GÊMEOS - Dia em que fará
muitas relações, mas poucas
amizades sinceras e leais. Por
outro lado, e bom ir se precavendo, pois a partir de amanhã,

entrará em uma desfavorável
fase do ano. Este período pede
maior organização em seu orçamento, pois, os astros indicam
gastos extras.
CÂNCER - Melhores oportunidades de soluções em assuntos jurídicos. As companhias do
sexo oposto podem lhe trazer
momentos de prazer. Preste
mais atenção às pessoas à sua
volta. As questões financeiras
estão necessitando de um melhor controle de sua parte.
LEÃO - A sua boa vontade
não será suficiente para que
consiga bons resultados no
trabalho. Todo cuidado será
pouco, neste dia. Tome cuidado
com o fogo, com a eletricidade e
com o excesso de velocidade ao
dirigir veículos. Em relação aos
superiores, você vai conseguir
um diálogo mais aberto e mais
objetivo.
VIRGEM - Você está predisposto a ter um episódio amoroso
neste dia, que lhe dará no futuro
muitos aborrecimentos. Evite,
portanto, qualquer coisa neste
sentido. Cuide da saúde, da
reputação, e não faça novos
negócios. Você sentirá uma
forte necessidade de expressar
suas ideias e projetos.
LIBRA - Procure manter seu
estado de ânimo mais calmo e
otimista, neste e nos próximos
dias para que não venha a
sofrer prejuízos e embaraços.
Êxito nos estudos, pesquisas
e exaltação psicológica. Neutro
ao amor.
ESCORPIÃO - Viver em paz
e sem perturbação será muito
importante agora. Para que tudo
isso aconteça, evite participar
de intrigas e rivalidades com
quem quer que seja. Felicidade
no amor e nas diversões. O
intercâmbio social com novas
pessoas poderá fazer com
que consiga atingir tudo o que
deseja.
SAGITÁRIO - Dia em que
sua inteligência se elevará
devido ao bom fluxo de Vênus.
Contudo, procure compreender
melhor seus colegas de trabalho bem como os familiares e
a pessoa querida. Em relação
ao dinheiro, pode aparecer
uma oportunidade há muito
esperada.
CAPRICÓRNIO - Dia excepcional. Aproveite-o para
colocar em dia seus assuntos
pendentes e resolver uma situação com a pessoa amada.
Se ainda não se casou, poderá
ficar noivo ou casar-se agora.
Controle os gastos guardando
algum dinheiro.
AQUÁRIO - Dia em que
deverá enfrentar alguns obstáculos, em seu lar. Mas se usar a
inteligência, conseguirá superá-los com sucesso. Boa fase para
elevar-se no campo profissional.
Evite causar acidentes. Tenha
um pouco de paciência e seja
eficiente para se ver livre dos
problemas.
PEIXES - Esmero e capricho demasiados, poderão resultar em perda de tempo. Cuidado
com o período de escândalo
e até de sedução que terá de
passar. Faça o que tem a fazer
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com brevidade. Cuidado com
acidentes, assaltos ou roubos
nas vias públicas.
I.O.C - HORÓSCOPO
PARA O DIA 24 DE MARÇO
DE 2020
ÁRIES - O otimismo será a
melhor das suas companhias.
Concentre-se e não perca tempo. Se parar um pouco para
pensar, você vai encontrar um
jeito inteligente de sair de uma
situação difícil sem prejudicar
ninguém. Tente compreender
as pequenas frustrações diárias.
TOURO - Negativo fluxo
para mudanças de emprego,
atividades ou residência. As
forças que influem em seu signo
estimulam sua criatividade e
fazem com que você se sinta
com mais energia. Aproveite
esse momento para organizar
um programa diferente.
GÊMEOS - Procure agir de
forma dinâmica e com mais tato,
sem impor sua autoridade. A
pessoa amada está merecendo
maior atenção da sua parte. No
trabalho, aja com mais vontade.
Aguarde notícias inesperadas e
benefícios.
CÂNCER - As pessoas do
seu signo são as mais favorecidas nesta fase astrológica.
Aproveite as próximas horas
para se dedicar a vida sentimental. A posição da lua revela o seu
interesse por todas as coisas
que se refiram a um comportamento mais íntimo em relação
às pessoas da sua convivência.
LEÃO - Conte hoje com a
proteção de pessoas amigas.
Boas influências para revelar
planos para o futuro, fazer amigos, obter resultados positivos
e práticos. Cuidado com discussões. Aproveite o dia para tirar
o máximo proveito de qualquer
situação que se apresente.
VIRGEM - Negativo fluxo
astral mudanças de emprego,
atividades ou de residência.
Tendência à depressão psíquica. Controle-se em todos os
sentidos e cuide de sua saúde

e moral. Este não é o melhor
momento para impor o seu
ponto de vista.
LIBRA - Com a ajuda do
planeta Vênus, o setor mais
favorecido de sua vida será o
amoroso, Há grande possibilidade para aventuras. Deve
aproveitar o dia para uma abordagem mais prática da vida.
ESCORPIÃO - Desde as
primeiras horas do dia procure
evitar atritos com pessoas de
temperamento forte. Sucesso
nas questões financeiras, nos
jogos e na loteria. O dia promete
ser movimentado, com uma
vontade interior de expressar-se
de modo harmonioso, evitando
magoar as pessoas.
SAGITÁRIO - Dia propício
ao sucesso na investigação de
todo e qualquer assunto oculto
e místico. Bom momento para
relações com pessoas conhecidas. No trabalho, você deve
sobrecarregar-se de atividades.
No amor, o seu interesse por
uma aventura e pelo risco, pode
estar evidente.
CAPRICÓRNIO - A lua haverá de favorecê-lo em seu
trabalho. Cuidado com o amor
à primeira vista. Confie em si e
fará associações proveitosas.
Emoções imprevisíveis. Será
bem sucedido nas próximas
horas.
AQUÁRIO - Hoje, você
poderá ter uma ideia brilhante
e promissora. Mas, somente a
coloque em prática quando tiver
certeza de uma boa chance.
Continue cauteloso com seu
dinheiro seu trabalho e com a
saúde. Você deve tomar cuidado para não magoar os outros.
PEIXES - Tudo o que disser
respeito ao interesse pessoal e
romântico, estará sob a influência benéfica da atual fase da
lua Mantenha-se na mira dos
acontecimentos e espere sucesso. Novas perspectivas no setor
profissional estão se abrindo.

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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Destaques da semana, por Caroline Borges
DE 22/03 A 28/03/2020
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Onda gigante

(CANAL OFF, SEG, DIA 23, ÀS 21H30)
O universo do surfe ganha mais destaque no novo
episódio de “Burle, Me Treina!”. Na produção, Lucas
Chumbo é convidado a participar do evento Gigantes
de Nazaré, cujo objetivo é surfar a maior onda e ter a
melhor performance. Ele tem como piloto o Ian Cosenza e, juntos, planejam estratégias de acordo com as
condições dos dois dias do evento. Carlos Burle fica
como apresentador e locutor do evento.

Quinzinho:

Editor

de

Imagens

Recorte da história
(CANAL BRASIL, SEX, 27, ÀS 22H30)
A trama de “Alemão” faz um recorte de um dos momentos mais importantes da história do Rio de Janeiro.
A situação se complica quando os policiais precisam segurar a ex-mulher do Playboy, papel de Cauã Reymond,
para não serem descobertos. Lá fora, o cerco aperta.
A série conta com Otávio Muller, Antonio Fagundes,
Gabriel Braga Nunes e Caio Blat no elenco.

Causos e casos

Melhores momentos
(GLOBO, DOM, DIA 22, ÀS 12H45)
As ações para conter o avanço do Covid-19 também
atingirão o “The Voice Kids”. A Globo vai exibir, durante
os próximos quatro fins de semana, a começar deste
domingo, dia 22, um compacto do “reality”, com os melhores momentos desta quinta temporada. Os espectadores poderão recordar as principais apresentações
das fases de “Audições às Cegas” e das “Batalhas”. O
início da etapa ao vivo do “The Voice Kids” começaria
apenas no dia 29 de março, já que no dia 22 a previsão
era a exibição do GP do Bahrein, também cancelado
por conta da pandemia. A conclusão da fase final da
competição ainda está sendo definida e está prevista
para ir ao ar após o término das edições especiais.

(GNT, TER, DIA 24, ÀS 22H30)
Fabio Porchat reúne anônimos e famosos no palco
do “Que História é Essa, Porchat?”. Em um ambiente
leve e intimista, o programa compartilha experiências
inusitadas, buscando conexões entre convidados e
plateia. Ao longo da atual temporada, uma cabine está
rodando por cidades do Brasil para ouvir novos sotaques.
A primeira parada foi em São Paulo e nos próximos
meses também vai passar por Goiânia, Fortaleza, Belo
Horizonte e Porto Alegre. A produção foi a vencedora do
prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte)
como melhor programa de tevê em 2019.

Fim do sol
(GLOBO, SAB, DIA 28, ÀS 22H40)
A Globo encerra a temporada de verão do “SóTocaTop”. O programa é comandado por Mumuzinho e Ludmilla. Com ares de festival de verão, a produção reúne
vários cantores juntos no palco, em encontros e parcerias
exclusivas. A direção artística é de Raoni Carneiro.

Doce disputa
(GNT, SEG, DIA 23, ÀS 20H)
Felipe Bronze segue no comando da nova temporada de “Que Seja Doce”. Na produção, três duplas de
confeiteiros vão competir pelo título de Confeiteiro Mais
Doce. O “chef” conta com o auxílio dos jurados Carole
Crema, Roberto Strongoli e Lucas Corazza.

Dica de mãe
(RECORD, QUA, DIA 25, ÀS 22H30)
Além do “Hoje em Dia”, Ticiane Pinheiro pode ser
vista à frente do “Troca de Esposas”. Versão brasileira
do “Wife Swap”, que já foi produzida em mais de 20
países, o programa é uma experiência de autoconhecimento. A dinâmica funciona da seguinte maneira: ao
trocar de família, a esposa (ou o marido, como acontece
em alguns episódios) vive metade dos oito dias sob
as regras da dona da casa. Na segunda metade, tudo
muda, e a recém-chegada (ou recém-chegado) terá a
oportunidade de trocar as regras e reorganizar o lar
segundo suas próprias normas.

Novo
cenário
(CANAL OFF, QUI, DIA 26, ÀS 21H)

O Canal OFF estreia a 11ª temporada de “Diários das
Ilhas”. Há 10 anos consecutivos, o surfista profissional Felipe “Gordo” Cesarano é o anfitrião da casa mais famosa
e animada entre os surfistas que seguem para o North
Shore de Oahu, no Havaí. O espectador acompanha o
dia a dia do local que carrega a verdadeira essência do
arquipélago: muitos tubos, ondas grandes, amizades e
sorrisos.

Produção: Carta Ze Nottícias
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Guararema | Vacinação contra a Influenza (Gripe)
1ª etapa da Campanha de Vacinação contra a Influenza (Gripe) tem início na segunda-feira (23/03)
Pelos próximos dias serão
anunciados locais e horários
dos postos volantes da vacinação . A Secretaria de Saúde
de Guararema dá início à
primeira etapa da Campanha
Nacional de Vacinação contra
a Influenza (Gripe) na próxima
segunda-feira (23/03). A campanha será realizada em três
etapas e, por determinação
do Ministério da Saúde, em
decorrência da Pandemia de
Coronavírus, os idosos e os
profissionais da saúde serão
os primeiros a receberem a
vacina nesta primeira etapa
da campanha.
A campanha tem como
meta vacinar, pelo menos,
90% de cada um dos grupos
prioritários. As vacinas ficam
disponíveis nas unidades
de saúde dos bairros Jardim
Dulce, Lambari e no Cesap.
Buscando garantir a segurança das pessoas acima
de 60 anos, que fazem parte
do público mais vulnerável
ao Coronavírus, a Secretaria
de Saúde está traçando estratégias para minimizar os
deslocamentos destes idosos
até as unidades de saúde para
vacinação. Pelos próximos
dias serão anunciados postos
volantes da campanha nas
escolas municipais que estão
fechadas, além do mapeamento dos idosos acima de 80
anos que está sendo realizado
para que nestes casos seja
realizada a vacina domiciliar.
“Está em andamento um
planejamento amplo, mobi-

lizando todos os profissionais para garantir o máximo
de segurança aos nossos
idosos e evitar a aglomeração deles nas unidades de
saúde. Pelos próximos dias
divulgaremos locais e horários dos postos volantes de
vacinação e, para os idosos
acima de 80 anos, pedimos
que entrem em contato com
a unidade de saúde mais
próxima dizendo o nome,
idade, endereço e se está
acamado. Com estas informações faremos uma
mobilização para aplicar as
vacinas em domicílio”, disse a secretária de Saúde,
Adriana Martins. No dia 9 de
maio acontece o dia “D”, o
Dia de Mobilização Nacional,
das 8h às 16h, em todas as
Unidades de Saúde. Confira
os grupos prioritários que
podem receber a vacina
de acordo com o Ministério
da Saúde e os documentos
necessários:
*Portadores de doenças
crônicas não transmissíveis
e outras condições clínicas
especiais (doença respiratória crônica, doença cardíaca
crônica, doença renal crônica, doença hepática crônica,
doença neurológica crônica,
diabetes, obesos, imunossupressão, transplantados
e trissomias). A orientação
é para que população que
está inclusa nos grupos
prioritários, compareça as
Unidades Básicas de Saúde
do município nas datas que

foram estabelecidas pelo Ministério da Saúde, munidas
dos seguintes documentos:
• Trabalhadores da Saúde, Professores (Público ou
Privado) e funcionários do
sistema prisional: RG, Cartão
do SUS, Carteira de Vacina,
Carteira de Trabalho, crachá
ou holerite.
• Indígenas: Documento
de identidade com foto.
• Pessoas com 60 anos
ou mais: RG, Cartão do SUS
e Carteira de Vacina.
•Pessoas com 55 a 59
anos de idade: RG, Cartão
do SUS e Carteira de Vacina.
• Crianças entre 6 meses
e menores de 5 anos da idade: Certidão de nascimento
ou RG, Cartão Nacional do
SUS e Carteira de vacinação.
• Gestantes: RG, Cartão
do SUS, Carteira de Vacina,
Carteira de Gestante.
• Puérperas: Documento
que comprove a gestação
(certidão de nascimento, cartão da gestante, documento
do hospital onde ocorreu
o parto, entre outros), RG,
Carteira de vacinação.
• Pessoas com doenças
crônicas/imunodeprimidos:
Receita do medicamento
usado continuamente com
data não superior a 120 dias
atrás ou prescrição médica
especificando o motivo da
indicação da vacina, RG e
Carteira de vacinação.UBS
Jardim Dulce – 4693-4693UBS Lambari – 4693-3448Cesap – 4693-3558 -

Hoje inauguração de mais um ponto de comércio Pingado Bolos e Doces
O comerciante George
Antonio Jreige Neto estará
hoje (21/03), inaugurando
na Rua Coronel Ramalho,
esquina com a 23 de maio
- Centro, mais um ponto de
comércio Pingado Bolos
e Doces, com o funcionamento de segunda à
domingo, das 9h às 21h.
A matriz do Pingado,
que se localiza na Avenida
Dona Laurinda, ao lado do
açougue do Cenoura.
O ponto forte do novo
empreendimento será marcado também no ramo de
confeitaria, bolos e doces e

o especial café e salgados.
O local é aconchegante, tem espaço kids para
maior conforto .
O comerciante Georges
Antonio Jreige Neto tem
experiência neste ramo de
produção e vai trabalhar
com os produtos da Nestlé,
com Bolos e Doces de qualidade e bom preço.
Em razão do coronavírus (Covid-19), o comércio
Pingado Bolos e Doces,
contará com um sistema
de delivery para melhor
atender os seus clientes .

