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Prefeitura prorroga quarentena
e recomenda uso de máscaras
Seguindo as orientações do Governo do Estado e da
Organização Mundial da Saúde no combate à disseminação do Coronavírus e após análise da equipe técnica da
Prefeitura de Guararema, além dos demais 11 prefeitos dos
municípios da região que compõem o Condemat, o prefeito
Adriano Leite anunciou a prorrogação da quarentena até
o dia 10 de maio. Com a prorrogação, continua sendo
permitido apenas o funcionamento dos serviços essenciais.
O anúncio foi feito no final da tarde de sexta-feira
(17/04) em vídeo do prefeito Adriano Leite divulgado
nas redes sociais. O prefeito também recomendou o
uso de máscaras faciais como medida de prevenção ao
Coronavírus. A recomendação vale principalmente para
as pessoas que precisam sair às ruas.
Até o último levantamento divulgado pelo Ministério da
Saúde, o Estado de São Paulo havia registrado 11.568
casos oficiais e 853 óbitos por Coronavírus. Em Guararema, até o dia 17 de abril foram registradas 27 notificações,
sendo que 2 casos foram confirmados e em um destes
casos a paciente já está recuperada da doença.
Para reforçar o atendimento aos moradores, nesta semana teve início o funcionamento do Centro Dedicado de Atendimento – Covid 19 no prédio da Escola Profissionalizante
“Prefeito Sebastião Alvino de Souza”. Quem apresentar os
sintomas mais latentes da Covid-19, que são, tosse, febre
e falta de ar, deve procurar esta unidade onde será feito o
primeiro atendimento de triagem e onde podem ser realizados
exames laboratoriais e Raio-X. O local conta ainda com dois
leitos de estabilização e 15 leitos de observação.
Os pacientes com sintomas leves também podem
optar por realizar o teleatendimento por videochamada
por meio do telefone: 4693-5506.
Com esta medida, a Santa Casa de Guararema continuará o atendimento de rotina e servirá de retaguarda
para receber os casos mais graves da doença com a
disponibilização de dois leitos de UTI com respiradores.
Além dos dois leitos da Santa Casa, a Prefeitura de Guararema firmou contrato com o Hospital Particular Santa Maria
para a reserva de nove leitos de UTI a serem disponibilizadas
caso o município registre algum caso grave da doença.
O prefeito destacou que o crescimento de casos
constatados em toda Grande São Paulo é fundamental
que as medidas para evitar aglomerações sigam sendo
adotadas. Adriano Leite também reforçou a preocupação
com relação à questão socioeconômica e declarou que
a Prefeitura está elaborando um conjunto de medidas.
“Estamos elaborando um conjunto de medidas para, após
a pandemia, ajudar nossa economia a se reerguer, com
geração de empregos e reaquecimento dos negócios,
bem como reforçar a proteção social às famílias com
maior vulnerabilidade”, disse.
O Centro Dedicado de Atendimento e do teleatendimento médico funciona de segunda a sexta, das 7h às 19h.
Novas Medidas Anunciadas pela Prefeitura
Prorrogação da quarentena até 10 de maio;
Início do funcionamento do Centro Dedicado deAtendimento;
Início do teleatendimento médico por videochamada;
Recomentação do uso de máscaras faciais.

Prefeito de Guararema Adriano Leite prorroga a quarentena até 10 de maio
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No fim de semana
No fim de semana passado,
João e outros dois homens
saíram para se divertir acompanhados de pessoas diferentes. Considerando as dicas,
descubra o nome de cada homem, onde cada um foi no fim
de semana e sua companhia.

3. Guilherme saiu
com um amigo.
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cipite e não se deixe influenciar por maus pensamentos.
Controle sua ansiedade em
conquistar as coisas muito
rapidamente, dê o tempo necessário para que tudo aconteça de modo mais natural.
PEIXES - Uma visita inesperada poderá modificar os
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participar de fuxicas, intrigas
e rivalidades com quem quer
que seja. Felicidade no amor
e nas diversões.
AQUÁRIO - Sua indecisão
neste dia, poderá prejudicar
você. Portanto seja decidido
para que tudo possa sair bem.
Cuide da saúde, não se pre-
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ÁRIES - Dia positivo que
vai beneficiar muito você e
de modo decisivo. Notícias
agradáveis. Não dê crédito
a rumores e boatos que possam surgir. Invista mais no
seu potencial criativo neste
período, que assim você sairá ganhando.
TOURO - Propício no plano profissional, financeiro e
amoroso. Momento favorável para jogos, loteria sorteios e casamento. Aproveite
para organizar os trabalhos
mais difíceis e ordenar planos e metas para projetos
audaciosos de futuro.
GÊMEOS - Alguma prudência é aconselhável, uma vez
que vai afastar a possibilidade que você possa se perder
em algum pequeno negócio.
Influências benéficas. Saúde, dinheiro e amor sob bons
fluxo astral.
CÂNCER - Aproveite uma
oportunidade para mudar,
fazer novas amizades e arquitetar novos planos para
ganhar dinheiro, assim, você
vai mostrar experiência.
Tudo estará bem neste dia e
até depois de amanhã. Alguma coisa boa vai acontecer.
LEÃO - Momento em que estará predisposto a cometer
excessos. Evite- os, pois. Por
outro lado, o fluxo é propício
ao comércio de roupas feitas
e artigos de couro. Bom para
o amor e o casamento.
VIRGEM - Uma difícil fase se
inicia para você. O dia pode
lhe causar fraudes, roubos,
enganos, queda do crédito,
dos perigos de acidentes
e de frágil saúde. Procure
precaver- se. Bom para as
investigações.
LIBRA - Raciocínio rápido,
excelente intuição e mente
voltada somente para o bem,
é o que lhe pressagia o fluxo astral deste dia. Contudo,
evite excesso de velocidade
ao dirigir e seja mais constante em seus projetos.
ESCORPIÃO- Não assuma
compromissos ou responsabilidade sem antes estudar
suas reais condições. Mais
energia otimismo e determinação são recomendadas.
Agora, provavelmente os
problemas que você teve
no período anterior já terão
terminado e você estará em
plena harmonia no seu trabalho.
SAGITÁRIO - Bom fluxo astral para novas empresas e
empreendimentos, mas um
tanto quanto negativo para
novas amizades e entrar
com recursos na justiça. Procure, também, compreender
melhor os familiares e a pessoa amada.
CAPRICÓRNIO - Não entre

em disputa com a justiça.
Não realize novos negócios,
tome muito cuidado com os
perigos de acidentes e procure precaver- se contra os
inimigos ocultos. Todavia,
êxito no ocultismo.
AQUÁRIO - É um dia negativo para assumir compromissos importantes, as assinaturas de papéis que possam
comprometer. Cuidado com
os inimigos. Cuide da sua
saúde. Fique atento aos documentos que for assinar,
assim como nas atitudes que
sustenta em seu ambiente
de trabalho.
PEIXES - Conte consigo
mesmo em todas as empresas, por mais árduas que
possam parecer. Os outros
irão notar sua tenacidade
e persistência podendo lhe
tributar o dobro de crédito a
partir deste dia.
HORÓSCOPOS PARA O
DIA 12 DE ABRIL DE 2020
ÁRIES - E’ bom que você
busque uma compreensão
mais profunda sobre o seu
psiquismo e sobre a maneira como se relaciona com as
pessoas. Compreendendo
melhor a si mesmo, você poderá adquirir mais segurança
emocional.
TOURO - Sua criatividade
pessoal e participação de
outras pessoas favorecerão
o desenvolvimento da carreira profissional. Início de uma
fase de mudanças nas suas
emoções e na maneira de se
relacionar com as pessoas.
GÊMEOS - Boas indicações.
Com prudência e reserva,
você chegará onde deseja.
Influência favorável para as
finanças. Contudo, se as coisas não correrem bem pela
manhã, esteja certo de que a
tarde ou pelo menos a noite,
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serão mais favorecidos.
CÂNCER - Os planos para os
próximos dias já começam
a se definir na sua cabeça
nesta fase de aspecto positivo, em que estará buscando
nas pessoas mais velhas a
experiência necessária para
organizar de maneira clara
seus objetivos.
LEÃO - A sua promoção e
elevação social, poderá ser
efetivada por algum colega
do trabalho. Não abuse da
velocidade ao dirigir. Procure tranquilizar- se em alguns
setores ou faça uma viagem
curta para distrair- se.
VIRGEM - Estímulo para mudanças na vida financeira.
Alguns prejuízos poderão se
alternar com novas formas
de ganhar dinheiro. Seu intelecto se dirigirá para ideias
elevadas e filosóficas que
poderão fazer mudanças
profundas na sua maneira
de ser.
LIBRA - Fase em que receberá boas sugestões para
solucionar de vez suas dificuldades financeiras. E bom
também para iniciar negócios imobiliários e para solicitar a casa própria. Harmonia
amorosa e familiar.
ESCORPIÃO- Período que
promete muito êxito material, e profissional, devido ao
bom aspecto astral em seu
horóscopo. Todavia, para
que tudo saia conforme suas
pretensões, aja com otimismo, confiança em si e mais
entusiasmo. Felicidade amorosa e sentimental.
SAGITÁRIO - Todos os assuntos importantes, particularmente os de ordem financeira,
se tratados com interesse e
inteligência, obterão os mais
excelentes resultados. Você
poderá estar um tanto quanto
sonhador e agindo sem o domínio da razão.
CAPRICÓRNIO - Viver em
paz e sem perturbação será
muito importante agora. Para
que tudo isso aconteça, evite

Henrique
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seus planos, na parte da tarde. Boa influência aos seus
interesses econômicos e
também no que se refere ao
trabalho e a vida sentimental e amorosa. Em relação a
saúde, procure fazer caminhadas matinais.

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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Escola Profissionalizante “Prefeito Sebastião Alvino de Souza”

SEGUNDA A SÁBADO,
DAS 7h ÀS 19h
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Doria anuncia extensão de quarentena até 10 de maio
Governo de SP estende fechamento de comércio e serviços não essenciais para reforçar isolamento social em 645 municípios do estado
O Governador João
Doria anunciou nesta sexta-feira (17) a extensão da
quarentena em todos os
645 municípios do estado
de São Paulo até o dia
10 de maio. A medida
mantém o fechamento de
comércio e serviços não
essenciais para reforçar o
isolamento social e reduzir
a circulação de pessoas
ante o crescimento de
casos e de mortes pela
COVID-19.
“A atitude responsável
do Governo do Estado de
São Paulo é pela prorrogação desta quarentena e
evitar o colapso no atendimento da saúde pública e privada. São Paulo
acredita na ciência e nos
médicos”, afirmou Doria.
“Para reabrir o comércio
e os serviços, nós precisamos controlar melhor a
contaminação e ter o sistema de saúde em condições de atendimento para
salvar vidas”, completou.
No período de um mês
desde o primeiro registro de morte provocada
pelo coronavírus em São
Paulo, o estado registrou
11.568 casos confirmados de COVID-19 e 853
mortos pela doença. São
Paulo é o epicentro das

contaminações por coronavírus no Brasil – o
país registrava 30.425
infectados e 1.924 mortes
até quinta (16).
A restrição de acesso
a estabelecimentos comerciais e o veto a eventos públicos ou privados
com aglomerações está
em vigor desde o dia 24
de março. Esta é a segunda vez que o Governo
de São Paulo determina
a prorrogação da quarentena para reduzir a
velocidade de contágio
do coronavírus e permitir
que o sistema de saúde
mantenha a capacidade
de atendimento nas redes
pública e privada.
De acordo como o
Coordenador do Centro
de Contingência do coronavírus em São Paulo,
o médico infectologista
David Uip, a decisão do
grupo de 15 especialistas
em medicina e ciência foi
unânime pela prorrogação da quarentena.
“Esta manutenção é
absolutamente fundamental tanto do ponto de
vista da área metropolitana da capital como os
da Baixada Santista e
do interior. Há a falsa impressão que a doença se

limita à Grande São Paulo”, disse Uip. “As medidas
atuais são efetivas e estão
adequadas para este momento”, acrescentou.
Nos últimos dias, o número de casos de contaminação pelo coronavírus
aumentou a pressão sobre os hospitais públicos
e privados, principalmente
na rede privada. A taxa
de ocupação de leitos de
UTI já alcança 60% nas
regiões metropolitanas
da capital, litoral e interior. Algumas unidades
da Grande São Paulo já
atuam perto do limite de
atendimento.
Outro sinal de alerta
para a extensão da quarentena foi a queda do índice de isolamento social
tanto na média estadual
como na medição espe-

cífica da capital. Na última
quinta (16), o Sistema de
Monitoramento Inteligente
(SIMI-SP), operado em
parceria entre operadoras de telefonia móvel e
o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) da

USP, ambos os índices
atingiram apenas 49% - a
taxa considerada ideal é
de 70%. O Governo de
São Paulo também vai
intensificar as orientações
educativas da Vigilância
Sanitária do Estado, com

apoio da Polícia Militar
e de agentes municipais
de fiscalização. Ao longo
desta semana, a fiscalização de estabelecimentos
que descumpriam a quarentena foi concentrada
na Grande São Paulo

Vereadores doam produtos de higiene e limpeza ao Fundo Social de Solidariedade
Em apoio à Corrente do
Bem, os vereadores da Câmara Municipal de Guararema,
uniram-se e realizaram uma
doação de produtos de higiene
e limpeza ao Fundo Social de
Solidariedade do município.
O material será devidamente
encaminhado às famílias mais

necessitadas.
Quem puder colaborar
com a Corrente do Bem, realizando doações, entre em
contato pelo telefone (11)
4693-1286. O Fundo Social
de Guararema agendará e
fará a retirada das doações
nas residências.

Vereadores da Câmara Municipal de Guararema, uniram-se e realizaram uma doação
de produtos de higiene e limpeza ao Fundo Social de Solidariedade do município.
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Brasileiros reforçam reserva financeira e investimentos na poupança
Em todo o Sistema Sicredi, os investimentos na poupança somaram mais de R$ 850 milhões, maior incremento dos últimos três anos
Mogi das Cruzes, Ferraz de
Vasconcelos, Guararema e
Itaquaquecetuba.
Enquanto outros investimentos apresentam instabilidade, principalmente devido
ao impacto econômico do coronavírus, a poupança está
rendendo cerca de 2,625%
em 2020, com a atual fórmula
de rendimento - considerando a redução da Selic para
3,75% ao ano. “A modalidade
é uma boa opção para quem
não quer correr riscos, por
oferecer uma remuneração
garantida, com disponibilidade de resgate imediato
em casos de emergência”,
explica Adriana.
Outro fator que contribuiu
para o crescimento nos depósitos da poupança do Sicredi,
de acordo com o diretor, é a
confiança dos associados
na instituição financeira. “Os
brasileiros precisam guardar e investir o seu dinheiro
em uma instituição sólida e
que coloque o investidor no
controle do seu patrimônio.
Além disso, com o modelo
de negócio que adotamos,
transparente e participativo,
as pessoas se sentem ainda
mais seguras”, destaca.
Com mais de 4,4 milhões
de associados, 28 mil colaboradores e cerca de 1.800
agências, o Sicredi possui
a maior rede bancária dos
estados do Rio Grande do
Sul, Paraná, Mato Grosso e

Mato Grosso do Sul, além
de ser a única instituição financeira presente em mais
de 100 municípios do Brasil.
A instituição fechou o ano de
2019 com R$ 111 bilhões de
ativos totais, R$ 17,5 bilhões
em patrimônio líquido e R$ 3
bilhões de resultado líquido. O
salto na carteira de crédito total
foi de aproximadamente R$ 71
bilhões, com depósitos totais
na casa dos R$ 70 bilhões.
Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa
comprometida com o crescimento dos seus associados e
com o desenvolvimento das
regiões onde atua. O modelo
de gestão do Sicredi valoriza
a participação dos mais de
4,5 milhões de associados,
os quais exercem papel de
donos do negócio. Com
presença nacional, o Sicredi
está em 22 estados* e no
Distrito Federal, com mais
de 1.800 agências, e oferece mais de 300 produtos e
serviços financeiros (www.
sicredi.com.br).
*Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná,
Pernambuco, Piauí, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul, Rondônia,
Santa Catarina, São Paulo,
Sergipe e Tocantins.

Gracieli Medin, Gerente da Agência Sicredi em Guararema/SP

#PARTIUCHURRASCOMONTEIRO
Costelinha Suína
Coxinha da Asa

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 18, 20 e 21/04/2020

Contra Filé Bife ou Peça Maminha Frigol

28,50
Kg

Picanha Frigol

Cupim Frigol

19,90
Kg

35,50
Kg

21,50
Kg

10,50
Kg

8,28
Kg

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 18, 20, 21 e 22/04/2020 OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES

Cerveja Heineken
lata 350ml

Coca-Cola
lata 350ml

Água de
Coco Mais
Coco 1L

1,99
Und.

4,79
Und.

3,49
Und.
Cerveja Skol 269ml lata
Cx/ 15 unid.

29,80
Cx.
Óleo Soja
Coamo

Maionese
Soya
500g

3,69
Und.

2,59
Und.

14,98
Und.
Alvejante sem cloro
Vanish Reﬁl
Sachê 500ml

6,49
Und.
ENTREGAMOS EM DOMICÍLIO
Veriﬁque condições na loja

4,95
Und.

2,15
Und.

Margarina
Claybom
1kg

7,50
Kg

5,50
Und.

Leite Comevap
fermentad0
900ml

4,98
Und.
Feijão
Talismã
1kg

Arroz
Camil
5kg Tp 1

6,99
Und.

13,99
Und.

Molho 340g
Salsare�
Sachê Trad.

Açúcar Ref.
Pateko
1kg

Farinha de
Trigo 1kg
Buquê

Leite UHT
Cooper
Rita Int.

1,25
Und.

1,98
Und.

1,99
Und.

3,29
Und.

Álcool em Gel
Carmesim
500ml

8,99
Und.

Desinfetante
Búfalo
2L

Sabão Pasta
Ufe 500g

3,99
Und.

4,48
Und.

11,98
Und.

Sabão em Pó Omo 400g Amaciante
Fofo 2L
Lavagem
Perfeita

3,99
Und.

Suco Conc.
Dafruta Caju
500ml

Mortadela
Marba
Defumada

Café Meli�a
500g Trad.
Vacuo

Azeite Carbonell
Extra Virgem
500ml

Smirnoﬀ Ice
Lata

7,79
Und.

Lava Roupas
Brilhante
1L

6,95
Und.

Loja 1: Rua Capitão Alberto A. Weissohn, 131 - Centro - Guararema-SP Tel: 011 4693-3434
Loja 2: Rua Maria José Ramos Leite , 89 - Bairro Nogueira - Guararema-SP Tel: 011 4693-1925
Loja 3: Av. Adhemar de Barros, 441 - Itapema - Guararema-SP Tel: 011 4693-2033

Papel Hig. Fofopel
Lv 12
Pg 11.

10,98
Und.

*Promoção válida para os dias 18, 20, 21 e 22/04/2020 ou até durarem os estoques.

Investimento tradicional
dos brasileiros, a caderneta
de poupança registrou o melhor desempenho do ano no
último mês. Segundo dados
do Banco Central, os depósitos superaram as retiradas
em mais de R$ 12 bilhões,
demonstrando que os brasileiros estão mais cautelosos
em meio à pandemia do
coronavírus, redescobrindo
a importância de fazer uma
reserva financeira.
Em todo o Sistema Sicredi, a poupança registrou um
incremento de mais de R$
850 milhões, o maior desempenho dos últimos três anos
na instituição financeira cooperativa, que está presente
em mais de 22 estados e no
Distrito Federal. Só na Central
Sicredi PR/SP/RJ, houve
um incremento de quase
R$ 450 milhões. “O cenário
econômico atual tem exigido
investimentos mais seguros
por parte dos brasileiros, o
que impactou positivamente
nos resultados da poupança.
Neste momento, é importante
fazer uma reserva para lidar
com possíveis imprevistos ou
planejar com mais segurança
os investimentos futuros”,
afirma a gerente da Agência
de Guararema Gracieli Medin.
O Sicredi Progresso PR/
SP, também está presente
em cinco municípios do Alto
Tietê, com agências físicas
nos municípios de Suzano,
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Colunista Social e-mail: sileneoliveira2017@outlook.com

SILENE

OLIVEIRA

Fone: (1 1 ) 4 6 9 3 . 4 7 7 1 - Cel: (11) 97217.0673

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br
Em virtude do isolamento social, relembraremos alguns
eventos. Confira algumas fotos do delicioso jantar
promovido pelo Fundo Social, no requintado
restaurante do Guararema Parque Hotel
(outubro/2019).

Silene e Edson

Linda e Dr. Paulo Suguimoto

Celso, Andréia, Camila e Cledson

Rogério, Adriana, Solange, Evanir, Márcia e Antônio

Thomaz, Edilene, André, Carlos e Lourdinha

Feliz Aniversário

Marcos Antônio Custódio, completa hoje mais um ano
de vida. Parabéns Marquinhos, que seu dia seja regado com muitas bençãos de Deus, saúde e paz.

Jorge Marques também comemora aniversário hoje.
Desejamos que sua luz interior brilhe cada vez mais
e que Deus na sua infinita misericórdia e poder lhe
conceda muitos momentos felizes. Parabéns !

O jovem Felipe Gaspar, filho do casal Fernando e
Mônica, completou mais um ano de vida (10/04) e
recebeu várias mensagens de parentes e amigos,
em especial da namorada Samara (foto).

Muitas felicidades!

De 13/04 a 18/04/2
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DESTAQUES DAS PRINCIPAIS CENAS DAS NOVELAS DE 20/04/20 A 25/04/20
Primeiros passos
“MALHAÇÃO” – GLOBO – 17H40 - DAPHNE BOZASKI/D

Em “Malhação”, a doce e inocente relação entre Benê e
Guto começa a ganhar formar. A jovem percebe que está
com ciúmes do amigo. Talentosa, Benê pede para Tina
gravar sua performance ao piano e envia para Guto.
Ela, inclusive, convida Guto para jantar na lanchonete.

De olhos bem abertos
“TOTALMENTE DEMAIS” – GLOBO – 19H20

Vida nova, casa nova
GLOBO – 21H20

Tudo mudou rapidamente na vida de Griselda.
Nos próximos capítulos de “Fina Estampa”, Renê e
Guaracy convidam Griselda para jantar. Porém, os
dois se surpreendem com o novo visual da mãe de
Antenor. Griselda confessa a Celeste que gostaria de
morar em uma casa em frente à de Tereza Cristina. No
entanto, a perua não irá facilitar a vida da rival e tenta
impedir Griselda de comprar o imóvel em frente ao seu.

Paternidade confirmada
“AS AVENTURAS DE POLIANA” – SBT – 20H50

Em “Totalmente Demais”, Lili não admite que Rafael seja
demitido. A empresária comenta com Carolina que talvez
tenha se precipitado em elogiar Eliza. Fabinho fica surpreso
ao ver Germano e Lili se beijando. Lili pede a Rafael que
vigie Germano e Carolina.

Alerta importante

Marcelo e Luisa vão atrás da cigana para descobrir a
verdade sobre o pai de Poliana. Nos próximos
capítulos de As Aventuras de Poliana”, a menina
pergunta para Pendleton se os testes de DNA
eram realmente verdadeiros. Pendleton compra
a ex-mansão de Luisa de volta e coloca no nome da
filha. Por meio das anotações de Alice, Luisa descobre que Poliana é mesmo filha de Pendleton.

LEONA CAVALLI, A GILDA DE “TOTALMENTE DEMAIS”, DA GLOBO
A trama de “Totalmente Demais” é pautada por uma história
central leve e romântica. Ainda assim, o folhetim também consegue discutir assuntos densos e sérios. Através da batalhadora
Gilda, papel de Leona Cavalli, a produção aborda a questão
dos relacionamentos abusivos. Na história, Gilda sofre com os
abusos do marido Dino, de Paulo Rocha. Logo nos primeiros
capítulos, Dino assediou a enteada Eliza, vivida por Marina Ruy
Barbosa. “Tenho muitas lembranças felizes da novela, porque
adorávamos fazer. Mas uma lembrança me marcou muito, por
envolver uma questão muito séria. Durante a preparação, a
produção fez uma pesquisa sobre a questão do abuso dentro
das famílias, e, infelizmente, o resultado deu que muitas famílias
brasileiras passam por situação semelhante. Ficamos chocados.
Mas foi muito tocante ver como as pessoas receberam bem
este tema, e como tivemos um retorno de que, ao ser exposta
essa questão na novela, acabou ajudando muita gente”, explica.
No ano passado, Leona esteve no ar em “Órfãos da Terra”. De
folga da tevê, ela celebra a oportunidade de rever seu trabalho
na novela das sete. “É uma alegria rever essa história, todo
elenco e equipe amava fazer e a receptividade do público
era imensa. Ouvi várias vezes pessoas pedindo que tivesse
reprise”, vibra a atriz, que tem se mantido produtiva durante a
quarentena. “Tenho aproveitando para colocar a leitura em dia,
ver filmes, descansar e escrever. Inclusive, estou escrevendo
um segundo livro”, completa. Além de “Totalmente Demais”,
Leona também poderá ser vista na reprise de “Apocalipse”, da
Record, em que viveu a ambiciosa Ariela. A produção volta ao
ar na próxima terça, dia 21.

Prefeitura estabelece regras para funcionamento
de supermercados, mercados e mini mercados
estabelecimento para no
máximo cinco pessoas
para cada caixa em funcio-

Supermercados, mercados e mini mercados
devem adotar regras de
restrição de público e cuidados com higienização
e não poderão funcionar
aos domingos, de acordo
com Decreto Municipal nº
3861/2020.
A medida tem como ob-

jetivo evitar aglomerações
nos locais, bem como preservar a saúde de clientes
e funcionários.
Confira as regras para
o funcionamento dos supermercados, mercados e
mini mercados:
- Limitar o número de
pessoas no interior do

namento;
- Limitar o acesso a apenas uma pessoa por grupo/
família;
- Organizar os espaços
internos e externos mantendo as pessoas distantes
umas das outras;
- Reforçar as medidas
de higiene aos usuários e
carrinhos de compras;
- Reforçar o uso de
Equipamentos de Proteção
Individual as aos funcionários;
- Intensificar o atendimento prioritário a idosos
e gestantes;
- Reforçar a comunicação interna do estabelecimento sobre os cuidados
a serem tomados, bem
como a importância dessas
ações.

Gazeta de Guararema visite o site:

www.gazetadeguararema.com.br

10

Jornal Gazeta de Guararema Sábado, 18 de Abril de 2020

Jornal Gazeta de Guararema

MotoMundo
Regra de três

Nova Piaggio MP3 300 HPE ganha em potência e
mantém altos níveis de segurança e versatilidade
POR MATTEO POZZI
INFOMOTORI.COM/ITÁLIA
Na linha de scooter de três
rodas da Piaggio, as versões
de 350 cm³ e a 500 cm³ já
haviam passado por atualizações em 2018. A última a
receber as modernizações foi
exatamente o scooter mais importante da linha, pelo menos
em termos comerciais: a MP3
300. Em meados de 2019, ela
perdeu a designação Yourban
e ganhou o motor da linha
HPE, com 26,2 cv de potência.
Com os ajustes necessários,
a mecânica é a mesma que
equipa a Vespa GTS. Além de
oferecer um consumo de combustível mais baixo, de cerca
de 31,2 km/l no ciclo WMTC,
é o modelo mais acessível,
por cerca de 6.699 euros na
versão padrão e 6.899 euros
na versão Sport – respectivamente, R$ 38 mil e R$ 39,2
mil. A MP3 350 custa 2 mil
euros a mais – ou R$ 11.400.
A melhora no desempenho
repete o que aconteceu com
toda a gama e deixou a MP3
com uma característica mais
Gran Turismo, no sentido que
está mais apta a extrapolar o
uso puramente urbano. Tanto
que perdeu a denominação
Yourban e até a estética a
torna mais versátil, com um
para-brisa defumado integrado, o conjunto ótico dianteiro
ficou mais poderoso, ganhou
luz diurna em led e saiu do
guidão foi para o escudo. O
banco ganhou um degrau,
que funciona como suporte
lombar, e é capaz de sustentar
o piloto em longas viagens. No
entanto, o modelo manteve
um visual mais leve, se comparado aos modelos maiores
da gama, dos quais continua
a se diferenciar bastante. A
entrada de ar no escudo é
mais discreta e o escudo não
é tão grande, o que deixa o
mecanismo da suspensão em
trapézio mais visível.
Apesar do desenho
bem equilibrado e agradável, a
MP3 300 não é uma vítima do
design. Ela não perdeu nada

em funcionalidade e praticidade. Pelo contrário, apresenta
soluções muito interessantes,
como o compartimento prático
para recarregar o celular com
uma tomada USB, localizada atrás do para-brisa, mas
também um compartimento
inferior, sob o assento, que
pode acomodar dois capacetes médios (sem tamanho
integral nem muito generoso),
com uma mola que permite
manter o banco aberto. A versão Sport ganha para-lamas
dianteiros maiores e molas de
suspensão vermelhas. Traz
ainda numerosos detalhes
estéticos, com acabamento
esportivo preto fosco e discos
do freio dianteiro com ondas.
Também traz de série o sistema multimídia Piaggio MIA,
que permite ampliar a instrumentação graças à interação
com smartphones.
A painel é clássico, com
dois elementos circulares e
uma tela central, capaz de reunir uma grande quantidade de
dados, incluindo os relativos
ao consumo médio e instantâneo, autonomia, temperatura
ambiente e muito mais. No
punho direito, fica a trava da
suspensão, que evita qualquer
oscilação lateral quando se
está parado, o interruptor do
motor, o botão de partida e o
botão Mode, para as configurações no computador de bordo. Atrás do guidão, no escudo
do lado esquerdo, há o botão
para desabilitar o controle de
tração e o interruptor da luz de
neblina. No punho, o controle
do facho alto, o pisca-alerta,
a buzina e a seta. o assento
e a tampa do depósito de
combustível se abrem a partir
da trava da ignição.
As novidades estéticas
podem até chamar atenção,
mas o que fez a diferença no
modelo foi mesmo a nova motorização HPE, que é de fato
o elemento central do projeto.
Na base, é o conhecido motor
monocilíndrico de 278 cm³, 4
tempos, 4 válvulas, com arrefecimento líquido e injeção
eletrônica. HPE significa High

Performance Engine, precisamente por seu desempenho,
que apresenta um aumento
de potência de 24%, passando de 21 para 26,2 cavalos
de potência a 7.750 rpm. A
elevação do torque de 15%,
que passou de 2,34 para 2,65
kgfm, entregues a 6.500 rpm,
também se mostrou bem efetiva. É o mesmo propulsor que
tornou a Vespa GTS 300 HPE
a Vespa mais poderosa de
todos os tempos. Aqui ele traz
algumas modificações, como
a maior potência – na Vespa
são 23,8 cv , além de outras
intervenções orientadas para
o conforto sonoro, a eficiência
e a dirigibilidade.
Foram revisados a cabeça, as válvulas de admissão
e escape, a geometria e o
diâmetro dos dutos, o pistão,
os balancins, que passam a
ser roletados, e o comando
de válvulas. Com tudo isso,
a vida útil do motor aumentou
e o intervalo entre as para reduzir o ruído, enquanto o novo
sistema eletrônico deixa tudo
pronto para quando o Euro 5
entrar em vigor.
Impressões ao pilotar
Scooter multiuso
A nova 300 HPE dá
a sensação clássica de segurança em que toda MP3 oferece desde 2006. Logicamente,
antes de ficar à vontade é preciso entender como funciona e
reage o conjunto dianteiro do
veículo de três rodas italiano.
A scooter da Piaggio manteve
um bom compromisso entre
estabilidade e agilidade, com
uma direção leve. As duas
rodas dianteiras de 13 polegadas são independentes e
inclináveis, com uma pegada
importante no chão. O peso do
300 HPE, de 206 kg a seco, a
deixa 16 kg mais leve que a
antiga Yourban, o que a torna
mais gerenciável e mais leve
no trânsito da cidade.
As suspensões são
bastante firmes e nem sempre
filtram todas as irregularidades
do piso. O banco é macio e
generoso, capaz de sustentar
em trajetos mais longos, mas

a proteção aerodinâmica é
limitada. Um para-brisa maior
seria mais indicado no caso
de uso frequente em estradas. Nada disso enfraquece
o maior diferencial do modelo,
que é justamente o prazer de
dirigir associado à presença
da terceira roda. Não é à toa
que a MP3 convence facilmente aqueles que têm pouca experiência com duas rodas ou
os querem se concentrar em
usá-la de forma mais ortodoxa, sem maiores acrobacias.
O novo motor é bem convincente. É bem ágil para o

uso na cidade e tem vigor para
enfrentar estradas ou no vias
expressas que levam aos subúrbios. A velocidade máxima
é superior a 140 km/h e a relação peso/potência é razoável.
Nas saídas de semáforos, fica
entre as melhores scooters do
mesmo tamanho, apesar do
peso aumentado pela terceira
roda. A entrega é fluida e o
nível de silêncio do novo motor
e transmissão também é alto.
Aceleração da MP3 300 HPE
é muito progressiva e tem uma
fluidez impecável.
A MP3 é o produto mais

versátil de uma gama de produtos que conseguiu superar
as hesitações iniciais do mercado em relação a scooters
de três rodas. Em 2006, elas
eram tratadas quase como
uma piada por muitos motociclistas, mas hoje representam
uma referência em termos de
segurança, principalmente
para quem usa scooter 12
meses por ano, independentemente do clima. Na gama
MP3, ela é certamente a que
tem mais versatilidade para
um uso 360º.

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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Artistas em destaque no Gazeta de 19/04 A 25/04/2020
Volta gradual

(GLOBO, SEG, DIA 20, ÀS 10H45)

Quinzinho:

Editor

de

Tempos de adaptação
(GNT, TER, 21, ÀS 22H30)

Imagens

por Caroline Borges

Últimos momentos
(GLOBO, DOM, DIA 19, ÀS 12H45)

Após um mês fora do ar, o “Encontro com Fátima
Bernardes” voltará à grade da Globo. No matinal, a
apresentadora fala sobre as novas dinâmicas e comportamentos, as mudanças nas relações, as curiosidades e
o que mudou após o início da pandemia no Brasil. Com
cuidados redobrados, equipe reduzida e sem plateia, o
programa terá Fátima Bernardes ao vivo, conversando
com convidados por vídeo. Além disso, Ana Maria Braga
fará participações especiais diárias pelo telão do programa para relembrar receitas práticas do “Mais Você”.

Por conta das medidas de combate ao novo coronavírus, Fábio Porchat precisou suspender as gravações
da atual temporada do programa “Que História é Essa,
Porchat?”. Por isso, o GNT lançou o especial “Que Quarentena é Essa, Porchat?”. A produção apresenta histórias
inéditas e outras já exibidas em um recorte temático. Esta
semana, o público se diverte com as participações de Dani
Calabresa, Joaquim Lopes, Ellen Roche, Marcos Veras e
Maria Clara Gueiros, falando de amor e sexo.

Beleza consciente

(GNT, QUA, DIA 22, ÀS 23H)

Doce trama

(CANAL VIVA, SEG, DIA 20, ÀS 15H30)

O “The Voice Kids” exibe a última edição dos melhores
momentos da atual temporada. Em virtude dos desdobramentos do Covid-19, o “reality show” terá sua fase final
temporariamente adiada. A medida segue de acordo com
os cuidados da Globo para conter o avanço da pandemia
e reforça a preocupação da emissora com a segurança
de todos: da equipe e de todas as pessoas envolvidas no
programa, incluindo os jovens talentos da competição de
diversas partes do Brasil. O “The Voice Kids” conta com
Claudia Leitte, Carlinhos Brown e Simone & Simaria no
time de jurados. A apresentação é de André Marques.

Eterno rival

(GLOBO, DOM, DIA 19, ÀS 16H)

Alice Wegmann fala sobre sua relação com a beleza no
novo episódio do “Superbonita”. Consumir com consciência
e afeto faz parte de um movimento minimalista mundial, que
também passa pela beleza. Ao lado de Camila Pitanga, Alice
debate sobre o consumo consciente, econômico, leve e natural.

Surfe de asfalto
Walcyr Carrasco retorna ao vídeo com a estreia da
reprise de “Chocolate com Pimenta”. Originalmente
exibida em 2003, a novela é protagonizada por Mariana
Ximenes e Murilo Benício. A história gira em torno da
doce Ana Francisca. A jovem humilde é ridicularizada por
todos em sua pequena cidade, mas, alguns anos depois,
ela se transforma em uma linda milionária ao se casar
com um grande e generoso amigo. A obra é inspirada
na opereta “A Viúva Alegre”, de Franz Lehár. Além do
casal principal, o folhetim conta com Ary Fontoura, Laura
Cardoso, Priscila Fantin e Elizabeth Savalla no elenco.

(CANAL OFF, QUI, DIA 23, ÀS 21H30)

Cardápio matinal
(GNT, SEG, DIA 20, ÀS 21H30)

Sem futebol inédito para exibir, a Globo segue resgatando
jogos relevantes nas tardes de domingo. A emissora leva
ao ar, com narração original de Galvão Bueno, a vitória do
Brasil sobre a Argentina na final da Copa das Confederações
de 2005. Antes, a partida contará com um pré-jogo inédito
c o m a n d a d o p o r G u s t a v o Vi l l a n i e R o g e r F l o r e s .
Os ex-jogadores Kaká e Roque Júnior participarão
através de chamadas de vídeo.

Integrante do “Saia Justa”, Gaby Amarantos fará
uma participação em outra produção do GNT. A cantora
é a convidada de Rodrigo Hilbert no novo episódio de
“Tempero de Família – Café da Manhã”. Gaby conta
como gosta de dormir e o que come quando acorda.
Juntos, eles preparam tapioca de açaí na crosta de
coalho e bolo invertido de mandioca.

O Canal OFF estreia uma nova temporada de “Luan
Oliveira: Além do Skate”. Luan Oliveira é o líder de uma
geração de sucesso quando o assunto é a modalidade
street. De origem humilde, saiu das ruas de Porto Alegre,
cresceu sem os pais e foi descoberto através de um
vídeo na internet. Em 2007, ele fez as malas para viver
nos Estados Unidos e passou a colecionar conquistas e a
cativar o público com manobras mirabolantes, tornandose uma referência mundial. Na nova leva de episódios,
o skatista mostra seu treino e dia a dia e dá voltas com
amigos nos principais picos do país e do mundo, além
de mostrar bastidores dos campeonatos. O atleta mostra
todo o seu talento no esporte em locais como São Paulo,
Los Angeles, Tampa, Paris e Londres.

Produção:
Carta Z Notícias

Visite o site:

www.gazetadeguararema.com.br
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