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Secretaria Municipal de Educação organiza

a entrega dos materiais aos alunos
A Secretaria Municipal de Educação organizou a entrega dos materiais SET Brasil para a
próxima semana, com
o objetivo principal de
aprimorar o atendimento
educacional não presencial e minimizar os prejuízos nas relações de
ensino e aprendizagem.
A entrega ocorrerá
entre os dias 04 e 08
de maio, seguindo à
risca todos os protocolos

exigidos pela Secretaria
da Saúde do Estado de
São Paulo e do Comitê
Administrativo Extraordinário Covid-19, no que
tange ao distanciamento
social. A entrega deverá
seguir um cronograma
específico, organizado
com o objetivo de reduzir o fluxo diário de
familiares nos locais de
entrega, evitando assim
aglomerações de pessoas.Serão organizadas

filas com distanciamento
de 1,5 metros, em locais
amplos das unidades
escolares, como refeitórios e pátios. Todos
os materiais serão higienizados com álcool
em gel no momento da
entrega e haverá limite
para a entrada de familiares nos ambientes
das escolas (no máximo
10 pessoas).Continua
na página -03

Blitz Sanitária impede a entrada de grupos
de turistas que c aus am a g l o me ra ç õ e s
Guararema foi a única cidade do Alto Tietê que implantou e levou a sério a blitz
sanitária para impedir a circulação de moradores de outros municípios

Por: Darwin Valente.Jornal
O Diario de Mogi
Mais uma vez, Guararema
diferencia-se por trilhar caminhos próprios em defesa dos
interesses de sua coletividade. Foi a única cidade do Alto

Tietê que implantou e levou a
sério a barreira sanitária para
impedir a circulação de moradores de outros municípios e
blindar o território municipal
do novo coronavírus.
Ainda que se leve em

consideração o porte do lugarejo banhado pelas águas
do Rio Paraíba do Sul, os
resultados parecem indicar
o acerto da decisão tomada
pelo prefeito Adriano Leite, do
PL. Apenas um caso da Co-

vid-19 havia sido registrado
até o final de semana passado. Mesmo com a situação
epidemiológica controlada
até o momento, o governo
reforçou os recursos na área
da Saúde especificamente
para lidar com a crise atual.
Ao restringir o recebimento apenas de residentes na
cidade e pedir que os turistas

posterguem as visitas para
depois da pandemia, o cerco
sanitário apresenta os primeiros resultados.
Claro que alguns fatores
contam para o sucesso da
medida, como as facilidades de fiscalizar as rotas de
entrada e saída dos motoristas – diferente de Mogi

das Cruzes, onde além das
rodovias, muitas estradinhas
rurais garantem o acesso aos
limites dos distritos e, dali, a
toda a cidade.
Guararema agiu em defesa da saúde dos moradores
e deverá continuar contabilizando créditos gerados pela
gestão diferenciada.
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Horóscopo

De 01 e 0 2 d e M a i o d e 2 0 2 0
Por: Omar Santos
ÁRIES - Faça de tudo para
melhorar suas condições sociais, amorosas profissionais
e financeiras. Mas tudo dentro de um sentido honesto e
inteligente. Os passeios estão favorecidos, bem como
os contatos pessoais. Novos
projetos com relação a sua
vida particular podem acontecer.
TOURO - Vida tranquila e
feliz ao lado dos familiares
e da pessoa amada você
terá hoje. O trabalho lhe trará
satisfação e os negócios tendem a render bons lucros.
Favorável para poupar o seu
dinheiro.
GÊMEOS - Gastos excessivos de dinheiro o perturbarão
nos próximos dias. Saiba,
pois, que devido à influência
de Vênus você estará predisposto para isso. Ótimo para
tratar de seu casamento e do
trabalho.
CÂNCER - Não é conveniente aventurar- se em novos negócios. Cuidado com
o excesso de gastos. Tudo
isso se deve a magnífica
influência da lua. Portanto,
haverá paz em todos os setores de sua vida.
LEÃO - O lado financeiro
ainda estará indo muito bem,
o que o deixará com uma incrível segurança neste sentido. Mas, será na família e
nos amigos que você estará
mais ligado. Você poderá receber ajuda de uma pessoa
mais velha. Dificuldades familiares.
VIRGEM - Pessoas amigas
estão propensas a colaborar
com seus projetos e aprimorar suas ideias. Receberá
informações úteis e promissoras. Dia feliz para a vida
amorosa. O momento é bom
para expor seus projetos.
LIBRA - Neste período, altamente positivo astrologicamente, você encontrará em
uma pessoa da sua família
todo o apoio necessário para
concluir seus mais audaciosos planos de vida. Preparese, tudo leva a crer que será
seduzido inesperadamente

por uma pessoa do seu círculo de amizades.
ESCORPIÃO- Hoje, você
corre perigo de romper com
alguma pessoa de sua amizade. Evite a pressa, ao
realizar negócios, e não se
precipite, em seu campo
profissional. Êxito amoroso e
sentimental.
SAGITÁRIO - Muito bom
fluxo astral as transações
relacionadas com terras,
propriedades, mudanças e
a compra e venda de metais,
joias e pedras preciosas.
Contudo não descuide de
seus familiares e seja mais
arrojado.
CAPRICÓRNIO - Momento em que haverá disputas,
dificuldades, que só serão
abatidas com muito otimismo
e força de vontade. Evite os
perigos de acidentes de trânsito, a precipitação nos negócios e discussões, no campo
profissional.
AQUÁRIO - O dia é indicador de êxito em questão financeira e em tudo que está
relacionado com o seu progresso de um modo geral.
Pode solicitar a colaboração
alheia, que será prontamente atendido. Êxito amoroso e
boa saúde.
PEIXES - Pessoas benquistas socialmente, muito deverão contribuir para a sua
elevação geral neste dia.
Contudo, não se mostre demasiadamente orgulhoso e
dê mais atenção às pessoas
queridas. Não descuide da
saúde e não se precipite em
nada.
DIA 02 DE MAIO DE 2020
ÁRIES - Hoje é um dia que
terá, certamente, algumas
perturbações, inclusive o
cônjuge estará descontente com você. Tome cuidado
se realizar negócios e se lidar com fogo e eletricidade.
Amanhã será um dia melhor.
TOURO - Se ainda não têm
a sua casa própria, saiba que
esta é a fase mais favorável
para conseguir uma. Aproveite. Por outro lado, terá
sucesso no comércio, na
indústria e nos negócios rela-

cionados com terras.
GÊMEOS - Você agora terá
maiores chances de lucrar
inesperadamente através de
jogos, sorteios e da loteria.
Felicidade amorosa, conjugal e familiar. Ainda sua vida
amorosa e sexual estará recebendo influências astrais
positivas.
CÂNCER - Felicidade amorosa sentimental e bastante
sucesso em diversões e nas
festividades onde comparecer, estão previstos para
você. Bom relacionamento
com os familiares e amigos.
Hoje é um dia favorável para
jogar na loto.
LEÃO - Fale pouco e escute mais hoje. Seja cauteloso
no campo dos negócios, e
não revele suas ideias a ninguém. Bom, contudo, para
tratar de questões legais e
de escritos de modo geral.
Procure descansar mais,
principalmente dormindo as
horas suficientes.
VIRGEM - Alguma prudência será bastante aconselhável, uma vez que afastará a
possibilidade de se perder
em pequenos negócios ou
outros assuntos. Influências
benéficas. Saúde, dinheiro
e amor com bons fluxos astrais.
LIBRA - Indicações de que
conseguirá obter os mais
propícios resultados, no trabalho, no setor financeiro,
social e amoroso. Aproveite.
Paz íntima. O convívio com
novos amigos deverá fazer
você mudar alguns de seus
hábitos para melhor.
ESCORPIÃO- Faça o que
puder para aumentar suas
amizades ou então, conservar as que você já fez no
passado. Evite atritos com
quem quer que seja a fim de
não criar inimigos, declarados ou ocultos. Fluxo favorável para o romance, o trabalho, o amor, o lar e a família.
SAGITÁRIO - Acautele- se
um pouco diante das notícias
que ouvir falsas ou favoráveis. Momento excepcional
para a vida amorosa e conjugal. Fator de benefício real.
Controle suas despesas e
cuidado com as viagens.
CAPRICÓRNIO - Período
feliz com muitas novidades
e atrações, principalmente
nos assuntos sentimentais
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Saúde e Fitness >>>

Por: Jose Marcos - Educador Físico
TREINAMENTO FÍSICO INFANTIL

José Marcos
As crianças podem e devem fazer atividade física regularmente porque os exercícios melhoram seu desenvolvimento intelectual, deixando-as
mais espertas e inteligentes
e o desenvolvimento motor,
pelo fortalecimento dos ossos
e aumento da elasticidade.
Além disso, as crianças tem
menor capacidade de produzir
lactato e por isso, tendem a
não ficar doloridas e nem com
os músculos exauridos após a
práticas de exercícios adequados. Em casos específicos
como rinite, sinusite, doenças
cardíacas, sobrepeso, etc, é
recomendado que o pediatra

seja consultado para que sejam feitas algumas avaliações
para verificar se é necessário
algum cuidado especial para
a realização do exercício. A
atividade física favorece o
crescimento infantil, ou seja,
crianças ativas tendem a se
desenvolver melhor, quando
comparadas com aquelas que
não fazem nenhum tipo de
exercício físico. A criança que
aprende a praticar exercícios
desde cedo, seja fazendo
aulas de natação, dança ou
na escolinha de futebol, tem
menos chances de se tornar
um adulto sedentário, melhorando assim sua qualidade
de vida, diminuindo o risco
de problemas cardíacos e
eventos como infarto ou AVC
na vida adulta. As crianças
que se exercitam tem maior
auto-estima, são mais felizes
e confiantes e também gostam
mais de compartilhar suas
conquistas e sentimentos, o
que também pode ser refletido
na vida adulta, se tornando
adultos mais saudáveis. A
facilidade com que elas demostram o que sentem durante
as aulas também ajuda pais

e professores a compreender
suas emoções e expressões,
facilitando o trato diário. Praticar exercícios desde a infância
ajuda na manutenção do peso
ideal, e cria uma afinidade
com a atividade física que
será levado para a vida adulta.
Óbvio que para isso ocorrer,
as experiências esportivas na
infância devem ser prazerosas, não traumáticas tanto por
pressão da própria atividade
como por parte da família
e principalmente, dentro de
um limite saudável. Atletas
campeões mirins, sob uma
carga de pressão desde cedo,
não se mantém em treinamento quando adultos. Não
é o fato de ser campeão de
alguma modalidade na infância que atrapalha. É o modo
que se chega a esse estágio,
as expectativas criadas e a
necessidade artificial de se
manter num nível de excelência que a maturidade ou a falta
dela não suporta. Resumindo,
treinamento físico infantil saudável estimula a afinidade
entre a criança e o exercício
físico para que seja uma ótima
parceria para o resto da vida.

José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e
Professor da Acqua Boya Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br
Rua José Ramires, 312 - Bairro Ipiranga - Guaraema . Cel: 97593-8151- fone: 4693- 6422

e pessoais. O seu trabalho
trará bons resultados bem
como os negócios e novas
amizades.
AQUÁRIO - Indícios de êxito
nas questões que demandem jogos, esportes e casamento. Momento excelente
para resolver um problema
financeiro. A badalação deve
continuar neste período.
Aguarde um convite de uma
pessoa influente em sua
área profissional.
PEIXES - Sentimentalmente, este será um grande dia.
Procure aproveitar do melhor
modo possível. Vida afetiva e
conjugal, favorecida. No que
tange aos negócios, alguma
melhora. Evite ações judiciais
e discussões por dívidas ou
créditos.

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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Secretaria Municipal de Educação organiza
a entrega dos materiais aos alunos
A Secretaria Municipal de Educação organizou a entrega
dos materiais SET Brasil para a próxima semana, com o
objetivo principal de aprimorar o atendimento educacional
não presencial e minimizar os prejuízos nas relações de
ensino e aprendizagem.
A entrega ocorrerá entre os dias 04 e 08 de maio, seguindo à risca todos os protocolos exigidos pela Secretaria da
Saúde do Estado de São Paulo e do Comitê Administrativo
Extraordinário Covid-19, no que tange ao distanciamento
social. A entrega deverá seguir um cronograma específico,
organizado com o objetivo de reduzir o fluxo diário de familiares nos locais de entrega, evitando assim aglomerações
de pessoas.
Serão organizadas filas com distanciamento de 1,5
metros, em locais amplos das unidades escolares, como
refeitórios e pátios. Todos os materiais serão higienizados
com álcool em gel no momento da entrega e haverá limite
para a entrada de familiares nos ambientes das escolas (no
máximo 10 pessoas).
Com o desenvolvimento desta ação, a Rede Municipal de
Ensino contará com uma ferramenta de grande importância
para o aprendizado dos estudantes: os livros SET Brasil, do
aluno e da família, além do acesso à Plataforma da Editora
Moderna, com a utilização de logins e senhas individuais
para cada criança, que serão distribuídas pelos gestores
escolares e professores de cada turma. Na Plataforma, as
crianças terão a oportunidade de aprimorar os conhecimentos explorados nos livros, utilizando-se de jogos, leituras
entre outros conteúdos bem interessantes.
Para a condução das aulas, gestores e professores continuarão a utilizar os mais variados recursos de tecnologia
e informação, como whatsApp, youtube, facebook etc., por
meio dos quais explicarão aos estudantes e familiares as
lições diárias, sempre de acordo com o Planejamento Semanal de cada turma.
Segue o calendário de entrega dos materiais em cada
Unidade Escolar:

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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Resumos dos capítulos das novelas
De 04/05 A 09/05/2020
Malhação
Globo – 17h35
Segunda – Keyla conta para as amigas sobre
sua tentativa frustrada de
ficar com Tato. Josefina
faz uma aposta com Roney. Mitsuko não deixa
Anderson falar com Tina.
Ellen aceita o trabalho no
colégio particular. Marta
avisa a Lica que Luís e
Clara irão jantar com elas.
Roney flagra Keyla e Tato
juntos. Ellen, Benê e Lica
chegam para tomar conta
de Tonico. Fio cobra sua
aposta de Ellen. Keyla e
Tato não conseguem ficar
juntos.
Terça – Keyla tenta
acalmar Tonico. Juca leva
um fora de Benê. Benê
convence Guto a continuar com as aulas de piano.
Josefina tenta ensinar
Roney a dançar forró. Jota
se incomoda ao ver Ellen
dançar com Fio. Keyla e
Tato se amam. Juca aconselha Jota a não mentir
sobre seus sentimentos
por Ellen. Lica convida MB
para jantar, e se surpreende ao encontrar Felipe em
sua casa. Anderson pede
para a irmã entregar um
pendrive para Tina. Clara
provoca Lica. Tato pergunta por que Keyla quer
manter segredo sobre seu
namoro.
Quarta – Tato se irrita
com Keyla. Telma implica
com Tina. Ellen desiste
de ir ao cinema com Fio.
Roney sonha com Josefina. Mitsuko é rude com
Ellen. Keyla faz as pazes
com Tato. Guto perde a
paciência com Benê, e
os dois discutem. Julinho
repara na discussão entre
Roney e Josefina. Benê
não deixa de tocar piano
para atender ao chamado
de Josefina. Telma tenta
falar com Tina, que expulsa a irmã de seu quarto.
Ellen conta para Anderson
que foi destratada na casa
de Tina.
Quinta – Ellen estranha ao saber que Anderson saiu cedo de casa.
Tato dispensa K2. Fio
reclama de Ellen não cumprir sua aposta. Clara
agride Lica ao vê-la com
Felipe. Tato e Keyla conversam sobre seus trabalhos. Keyla decide fazer
dieta, e Ellen a recrimina.
Tina fica arrasada ao falar
com Ellen sobre sua mãe.
Ellen e Jota tentam criar
um novo esquema para
a distribuição dos livros.
Bóris sugere que Malu
e Marta façam terapia.
Juca implica com Jota por
causa de Ellen. Anderson chega para falar com
Mitsuko e Tina percebe o
comportamento de Telma.

Sexta – Anderson
confronta Mitsuko. Marta
e Malu discutem na sala
de Bóris. Josefina decide cozinhar para Roney.
Anderson discute com
Ellen por causa de Tina.
Benê, Lica e Keyla vão
ao encontro de Tina. Lica
sugere que Marta ofenda
Malu. Tato critica Keyla
por querer emagrecer.
Tina arruma sua mochila,
e Telma desconfia. Anderson sofre com a falta
de Tina. Dóris promete
defender Ellen de Edgar.
Keyla se recusa a ficar sozinha com Tato enquanto
ela não emagrecer.

Totalmente
Demais
Globo – 19h15
Segunda – Rafael comenta com Charles que
não entendeu por que o
bandido que esteve no
estúdio roubou a foto de
Sofia. Lili sonda Fabinho
sobre os amigos de Sofia. Jacaré vai até o bar
onde esteve com Nina
e questiona o proprietário sobre o paradeiro da
menina. Rafael e Lu têm
uma recaída. Carolina se
surpreende ao encontrar
Eliza na casa de Arthur.
Terça – Carolina não
gosta de saber que Eliza
mora na casa de Arthur.
Jacaré diz a Braço que
Rafael é a pessoa que
pode lhe dizer onde Nina
está. Jacaré manda Riscado vigiar Rafael. Leila
consegue um estágio na
revista Totalmente Demais. Jonatas critica Rosângela por aceitar as
investidas de Florisval e
lembra à mãe que o ex-padrasto está com outra
mulher. Leila consegue
encontrar o endereço do
Bar Boca da Mata. Lili
descobre informações
sobre o passado de Sofia.
Quarta – Bené revela
a Lili e Germano que sua
filha andava na companhia de um rapaz. Fabinho
comenta com Leila que se
sente preterido por Germano. Jonatas e Florisval
saem à procura de Bola.
Jojô promete fazer com
que Arthur se envolva com
Eliza. Carolina pede a Lu
que registre o passeio de
barco de Eliza e Jonatas.
Jacaré diz a Braço que
foi Nina quem o levou
para a bandidagem. Eliza
fica desolada ao saber
que Jonatas não poderá
acompanhá-la na viagem
de barco. Arthur insinua
que Eliza pode fazer o
passeio com outra pessoa.
Quinta – Leila avisa a
Lu que não poderá registrar o passeio de Eliza,

pois fará uma reportagem
sobre o acidente do morro Tamanduá. Zé Pedro
avisa aos moradores da
comunidade que a Bastille
os indenizará por suas
perdas. Leila elogia Jonatas para Socorro. Sob
pressão de Hugo e Dorinha, Carolina assume que
namorou o dono do bar
em sua juventude. Com a
intenção de aproximar os
dois, Jojô empurra Eliza
para o mar, e Arthur a resgata. Carol se entristece
ao ver a divulgação de
um vídeo de Eliza, Arthur
e Jojô juntos.
Sexta – Carol comenta
com Dorinha que precisa
afastar Eliza. Fabinho
não gosta de saber que
Leila está com Jonatas.
Arthur se surpreende com
Jojô, quando a filha o incentiva a namorar Eliza.
Jeniffer mostra a Jonatas
o vídeo de Eliza e Arthur
que Jojô divulgou na internet. Jonatas vai à casa
de Arthur e discute com
Eliza. Aparecida afirma
a Jonatas que Eliza não
está envolvida com Arthur.
Carolina confessa a Arthur
que acredita estar grávida.
Sábado – Arthur afirma
a Carolina que é impossível que ela esteja grávida
de um filho dele. Arthur
revela a Max que não
pode mais ter filhos. Jonatas pede a Mirthes para
trabalhar como garçom
na festa da Totalmente
Demais. Carolina ameaça
Cassandra para provocar
a expulsão de Eliza do
concurso. Fabinho orienta
Jonatas a inventar uma
desculpa quando Leila lhe
chamar para ir ao Tamanduá. Eliza faz as pazes
com Jonatas. Natasha
aconselha Arthur a contar
a verdade sobre sua condição para Carolina.

As Aventuras
de Poliana
SBT – 20h50
Segunda – Mário conta para Lorena que seu
pai está trabalhando com
Pendleton, Filipa escuta
a conversa. Guilherme
marca sua despedida no
bar. Verônica muda-se
para a casa de Gleyce
por um tempo. Guilherme
e Raquel decidem se irão
manter o relacionamento
a distância. Filipa conta
para Roger que Sérgio
está trabalhando para
Pendleton, e desconfiado
decide demitir Joana da
O11O. Débora fica enjoada e Durval pensa que
ela pode estar grávida.
Jeff vê Violeta saindo do
bar e pergunta se ela faz
parte do grupo secreto. Zóio aparece no bar,
conta toda a verdade em
frente a todos, e pede

para Mirela tomar cuidado com Luca. Após as
férias, começa um novo
semestre na Escola Ruth
Goulart, e Roger anuncia
as novidades e parceria
com a O11O. Pendleton e
Sérgio lançam o aplicativo
do “Jogo do Contente”, da
Starship. O CLP consegue finalmente inaugurar
sua nova sede e Mosquito passa a trabalhar
no local. Guilherme viaja
para Austrália e passa a
conversar com os amigos
por videochamada.
Terça – Ester é a nova
vítima do canal “Vou Te
Zuar”. Nancy conta para
a avó que Waldisney é
filho da chefe do crime
do Jd. Bem Te Vi. Mirela
pede para Raquel ajuda-la com a rádio da escola.
A lanchonete da escola é
substituída por máquinas
de lanches automatizadas. A professora Sophie
é substituída por um avatar virtual para as aulas
de música. Roger implementa o uso do O11O VR
nas aulas da Ruth Goulart.
Ruth começa a se incomodar com a implementação da tecnologia na
escola. Mirela tenta fazer
as pazes com Vini. Ester
peita Filipa e Iure flagra
a cena. Mosquito tenta
resgatar Zóio do mundo
do crime. Yasmin começa as sessões de terapia
com Helô. Mário e Benício
armam um plano para
Gael e Lorena fazerem as
pazes. Jeff descobre que
Brenda está ficando com
outro garoto.
Quarta – Zóio e Falcão vão até a casa de
Lindomar para cobrar
o dinheiro. Trancados
na rádio da escola por
Benício e Mário, Lorena
começa a passar mal e
Gael fica desesperado.
Jeff vai tirar satisfação
com Brenda. João tenta
convencer Bento a ir atrás
de Cássio, seu pai. Filipa,
Eric e Hugo começam a
usar o aplicativo do Jogo
do Contente, mas utilizam
algumas palavras ofensivas com os usuários. João
e Bento aparecem no ensaio da suposta banda de
Cássio, e fazem algumas
perguntas ao homem.
Quinta – Helô repreende Mário e Benício por
terem prendido Lorena
e Gael. Glória chama a
atenção de Roger devido
a situação do filho com
a esposa. Waldisney invade a casa de Branca a
procura de Nancy. Após
conversar com Cássio,
o musico topou fazer o
teste de DNA com Bento
para checar se são de fato
parentes. Começa a exposição de arte de Luisa.
Nancy inventa uma desculpa para se afastar de

Waldisney. Gleyce inicia
as aulas na faculdade. Na
exposição de Luisa, Marcelo vê Pendleton e Glória
tendo uma conversa e estranha a aproximação dos
dois. Benício flagra uma
cena chocante de Ester e
fica assustado.
Sexta – Eufórico, Benício conta aos amigos
sobre Ester. Antônio pede
para Violeta cumprir as regras da mansão de Luisa.
Roger e Verônica se encontram na exposição de
Luisa. Benício tenta convencer os amigos sobre
o que viu. Antônio pede
Branca em casamento.
Nancy pergunta para Violeta o que ela sabe sobre
Waldisney. Marcelo conta
para Luisa que ouviu Pendleton e Glória conversando sobre o colar que ela
estava usando. Devido
ao incidente com Ester,
Pendleton chama Poliana
e decide voltar imediatamente para casa. Em seu
laboratório, Pendleton
verifica o que houve com
Ester. Antônio conta para
Violeta que pediu Branca
em casamento, e ela não
aceita. Marcelo fica intrigado quanto ao colar de
sua mãe.

Fina Estampa
Globo – 21h15
Segunda – Teodora
aceita a proposta de Griselda. Griselda divide seu
dinheiro entre os filhos, e
Antenor fica inconformado. Renê sugere que Tereza Cristina visite Patrícia
na pousada. Quinzé avisa
a Guaracy que deixará
o Tupinambar. Wallace
sente-se mal durante o
treino, e Teodora o ajuda.
Antenor enfrenta Tereza
Cristina. Griselda conversa com Amália sobre a
loja que abrirá para ela.
Um barco se aproxima
da costa com um homem
misterioso. Esther escolhe
os doadores para sua
inseminação. Ferdinand
comenta que o barco se
aproximando da costa
pertence a Pereirinha.
Terça – Pereirinha é
resgatado pelos bombeiros, e Celeste tenta
acalmar Griselda. Vilma
liga para Quinzé e Antenor
e avisa que o pai está de
volta. Tereza Cristina diz
que promoverá uma festa
no dia em que Griselda
for morar no condomínio.
Griselda fala para Pereirinha que Guaracy é seu
noivo. Juan Guilherme
diz a Fábio que deixará
de sair com diversas mulheres. Griselda mostra
para Pereirinha a certidão
provando que ela é viúva.
Quinzé, Antenor e Amália
decidem se o pai fica ou
vai embora de casa.

Quarta – Quinzé e Antenor mandam o pai ir embora, mas Amália contraria os irmãos. Pereirinha
desmaia, e é levado para
o hospital. Marcela liga
para Paulo, que disfarça
na frente de Esther. Griselda confessa a Guaracy
que mentiu quando disse
que era sua noiva. Luana
sente que Patrícia está
grávida. Tereza Cristina
expulsa Marcela de sua
casa. Ferdinand descobre
por que Pereirinha voltou
e tenta fazer um acordo
com ele. Guaracy é hostil
com Griselda. Griselda
avisa a Pereirinha que ele
não se mudará com ela
para sua nova casa.
Quinta – Pereirinha convence Griselda a deixá-lo
em sua antiga casa. Danielle
leva Pedro Jorge para a
audiência de tutela. Danielle
confirma que Beatriz tinha
um relacionamento com
Guilherme. Antenor tenta
convencer Griselda a contratar Íris. Carol fica nervosa
quando Vilma pergunta para
Letícia por que ela procurou
Juan Guilherme. Patrícia
anuncia a Antenor que está
grávida e se decepciona com
a reação do namorado. Patrícia procura Renê. Renê e
Patrícia descobrem que Crô
dopou Tereza Cristina.
Sexta – Tereza Cristina
afirma a Patrícia que ela não
terá seu filho com Antenor.
Renê ameaça sair de casa
com Patrícia se Tereza Cristina fizer algo contra a filha.
Wallace implica com Teodora
por causa de Quinzinho.
Tereza Cristina conta para
Griselda que Patrícia está
grávida e que Antenor quer
impedi-la de ter o bebê. Danielle perde a guarda de Pedro Jorge. Griselda conversa
com Antenor. Wallace vai à
Fashion Moto para vender
sua motocicleta. Renê conversa com Griselda sobre a
gravidez de Patrícia.
Sábado – Pereirinha
acredita que Renê está interessado no dinheiro de Griselda. Renê Junior e Carolina
marcam um encontro entre
Letícia e Juan Guilherme.
Griselda chama Patrícia para
morar com ela durante a gravidez. Rafael dispensa Zuleika, que conta para Amália
todas as falcatruas do rapaz.
Íris afirma a Alice que conseguirá enganar Griselda.
Juan Guilherme chega para
seu encontro com Letícia,
mas ela o destrata. Amália
termina com Rafael. Luana
tem um pressentimento com
Antenor.
Os resumos dos capítulos das novelas são de
responsabilidade de cada
emissora – Os capítulos que
vão ao ar estão sujeitos a
eventuais reedições.
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Farmácias podem fazer testes rápidos para o coronavírus
A medida visa diminuir aglomeração de pessoas em hospitais
Por :Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil - Brasília

A diretoria da
Agência Nacional de
Vigilância Sanitária
(Anvisa) aprovou hoje
(28) a aplicação de
testes rápidos para a
detecção do novo coronavírus (covid-19)
em farmácias. Com a
decisão, a realização
deixará de ser feita
apenas em ambiente
hospitalar e clínicas
das redes públicas e
privadas.
“O aumento [dos
testes] será uma es-

tratégia útil para diminuir a aglomeração de indivíduos [em
hospitais] e também
reduzir a procura dos
serviços médicos em
estabelecimento das
redes públicas”, disse
o diretor presidente
substituto da Anvisa,
Antonio Barra Torres.
As farmácias não
serão obrigadas a
disponibilizar o teste.
O estabelecimento
que optar pelo procedimento deverá ter

profissional qualificado para realizar do
exame.
A realização dos
exames não servirá
para a contagem de
casos do coronavírus
no país. Em seu voto,
Barra Torres, que foi o
relator do processo,
destacou ainda que
o teste não terá efeito
de confirmação do
diagnóstico para o
coronavírus, uma vez
que há a possibilidade de o teste apontar o chamado “falso
negativo”, quando o
paciente é testado
ainda nos primeiros
dias de sintomas.
“Os testes imunocromatográficos
não possuem eficácia confirmatória, são
auxiliares. Os testes
com resultados negativos não excluem

a possibilidade de infecção e os positivos
não devem ser usados como evidência
absoluta de infecção,
devendo ser realizados outros exames
laboratoriais confirmatórios”, disse.
A liberação dos
testes rápidos em

farmácias enfrentava
resistências, devido a
questões sanitárias e
ligadas também à eficácia dos exames. Ao
comentar a aprovação da realização dos
testes em farmácias,
Barra Torres lembrou
que esses testes vêm
sendo feitos por de-

terminação de alguns
governos locais.
A liberação desses
testes será temporária e deve permanecer no período de
emergência de saúde
pública nacional decretado pelo Ministério da Saúde em 4 de
fevereiro deste ano.
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SILENE
Visite o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social
Fone: (1
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br
Completar 30,40,50,60 anos de casado é
um presente de Deus, cultivado todos os dias
com muito amor e cumplicidade, exigindo uma
entrega de si mesmo ao bem estar do outro.
Evidente que durante toda a caminhada muitos desafios são superados, mas sempre
caminhando lado a lado e na mesma direção.
Confira alguns exemplos de casais com relacionamento duradouro que nos inspiram a acreditar
que vale muito a pena investir no amor e que a
família é um dos pilares mais importante da vida.
Que Deus derrame bençãos sem medida sobre cada
casal, hoje e sempre, fortalecendo cada vez mais essa
união. Parabéns; um brinde !

Ricardo Luis de Magalhães e Elza Arantes de Magalhães:
casaram em Belo Horizonte em 13/09/1975.

Gouw Siok Benítez e Homero Benítez Moreno: casaram
na Igreja Presbiteriana Independente de Guararema em
31/01/1987

Adelaide Yvone Campagnoli e Odair Pereira de Souza
(Vermelho): casaram na Capela D’Ajuda em 18/10/1975

Maria Aparecida Xavier de Siqueira e João Adolfo de
Siqueira Filho (Sr Oliveira): casaram na Igreja Matriz São
Benedito em 17/12/1960

Cleide Aparecida Moreira Franco e Paulo Roberto Moreira
Franco: casaram na Igreja Nossa Senhora do Carmo de
Sabaúna em 19/09/1987

Anselmo Geraldo de Melo Bonini e Ruth Onodera Bonini:
casaram em São Paulo em 19/12/1970.

Guilhermina Gonçalves de Campos e Artur José de Campos: casaram na Igreja Matriz São Benedito em 24/04/1976
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e-mail: sileneoliveira2017@outlook.com

Carlos Gustavo Mantilla Vargas e Léo Mantilla Vargas:
casaram na Bolivia em 13/12/1970
Laila Daher Ferraraz e Cláudio Ferraraz: casaram na Igreja
Matriz São Benedito em 08/12/1968

Geraldo de Paula Carraça e Rosana Aparecida de Souza Carraça: casaram na Igreja Matriz São Benedito em 16/01/1988

Maria Cristina do Prado Ramos e Olavides de Almeida Ramos: casaram na Igreja Matriz São Benedito em 18/12/1982.

Nelson Rufino Gomes e Neuza Cruz Gomes: casaram na
Igreja Matriz São Benedito em 12/07/1975.

Lúcia Maria Barbosa e João Oliveira Barbosa: casaram no
civil em 11/08/1984

Helena de Souza Dias e José Dias Filho: casaram na Igreja
Matriz São Benedito em 19/12/1964

Geraldo Donizete dos Santos e Miraneia de Oliveira dos Santos: casaram na Igreja Matriz São Benedito em 02/06/1979
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Ace sso d e n ovo s us uários ao
aplicativo do Sicredi cresce 90%
Com as restrições de movimentação nas agências, associados da instituição financeira cooperativa estão acessando mais os canais online
Aplicativo Sicredi Conecta auxilia vendas de
comerciantes a potenciais
clientes
Outra plataforma digital
que tem feito sucesso em
meio à pandemia é o recém-lançado Sicredi Conecta,
aplicativo que permite que
os associados anunciem e
vendam produtos e serviços
entre si. Desenvolvido pela
startup Hallo, a ferramenta
tem sido uma alternativa
para manter a operação de
empresas em andamento e
para pessoas que querem
adquirir e comercializar produtos e serviços sem sair
de casa, de forma segura e
por meio das facilidades de
pagamento oferecidas pelo
Sicredi.
“Trouxemos opções que
facilitam a vida de empreendedores e potenciais clientes, conectando as pessoas
e fazendo a economia girar
de forma segura, num momento em que a orientação
principal é evitar contato
direto. A tecnologia é nossa
aliada e estamos dando
todo o suporte para que
os associados não fiquem
desamparados neste período”, destaca o gerente de

Comunicação e Marketing
da Central Sicredi PR/SP/
RJ, Rogerio Leal.
Desde que o Sicredi
Conecta foi implantado, em
2019, o app contabiliza mais
de 11 mil usuários e 3,5 mil
publicações. É, atualmente,
utilizado por cooperativas
de crédito do Sicredi em
13 estados: Ceará, Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba,
Paraná, Pernambuco, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.
Sobre o Sicredi
A Sicredi Progresso PR/
SP, que em São Paulo atua
no Alto Tietê, conta atualmente com cinco agências
na região. Em Mogi das
Cruzes, a agência está localizada na Avenida Vereador
Narciso Yague Guimarães,
990, no bairro Vila Partênio.
O contato pode ser feito pelo
telefone (11) 4793-9020.
A unidade de Suzano
fica na Rua General Francisco Glicério, 1189, no
Centro. O endereço em
Itaquaquecetuba é Avenida
Vereador João Fernandes
da Silva, 193, na Vila Virgínia, ao lado da Prefeitura
de Itaquaquecetuba. Já a

agência em Guararema
atende na Rua Francisco
Freire, 25. A agência de
Ferraz de Vasconcelos,
por sua vez, está na Rua
Getúlio Vargas, 130, Vila
Romanópolis.
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 valoriza
a participação dos mais de
4 milhões de associados,
os quais exercem um papel
de dono do negócio. Com
presença nacional, o Sicredi
está em 22 estados* e no
Distrito Federal, com mais
de 1,7 mil agências, e oferece mais de 300 produtos
e serviços financeiros. Mais
informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.
*Acre, Alagoas, 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.

Agência Sicredi de Guararema

Contra Filé
Bife ou Peça

45dias
para
pagar

Linguiça Toscana
Nobre

28,20
Kg

11,98
Kg

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05 e 06/05/2020 OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES
Queijo Mussarela
Aurora
500g
fa ada

Presunto
Seara

Coxinha Assa
Fácil 1kg
Perdigão

11,20
Pct.

17,90
Kg.

12,40
Pct.

Cerveja Subzero
269ml

Suco de Uva
Aurora Tinto
1,5L

Caixa de Bombom
Garoto

7,90
Und.
Sabão em Pó OMO
Lavagem Perfeita
1,6kg

13,69
Und.
ENTREGAMOS EM DOMICÍLIO
Veriﬁque condições na loja

Arroz
Namorado
5kg

5,98
Und.

12,98
Und.

6,98
Und.

6,99
Und.

3,45
Und.

Pão de Forma
Viscon Trad.

3,75
Und.
Feijão Fantás co 1kg

Água Sanitária
Daclor 2L

Cerveja Skol
269ml

1,95
Und.
Óleo Soja
Soya
900ml

1,45
Und.

Energe co
Red Bull
Energy Drink
250ml

Desinfetante Ufenol
Lata

4,29
Und.

Suco Maguary
200ml

10,98
Und.

1,49
Und.

Requeijão Tradicional
Scala
200g

4,29
Und.
Farinha de Trigo
Buquê
1kg

1,99
Und.

Desengordurante
Cif 500ml
Reﬁl

8,98
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

Sabão em Pasta
Cristal 500g

2,98
Und.

*Promoção válida para os dias 01, 02, 03, 04, 05 e 06/05/2020 ou até durarem os estoques.

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 01,02 e 03/05/2020

Até
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Poupe pensando
em cuidar do
seu futuro.

Poupe pelo
aplicativo
sem sair da
sua casa.

Ac
cada
ada
ad
a
100,0
R$ 100,00
ganhe u
um
núm
número
so
da sorte.

Acesse,
saiba mais
e participe!
Promoção válida de 02/03/2020 a 21/12/2020. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais em www.poupareganharsemparar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU
CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.900504/2019-55. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. Ouvidoria Icatu - 0800 286 0047.
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Artistas em destaque no Gazeta de 03/05/ A 09/05/2020
Com o fim de “Avenida Brasil”, “Êta Mundo Bom!” passa
a ocupar integralmente a faixa do “Vale a Pena Ver de Novo”.
A novela escrita por Walcyr Carrasco narra a trajetória do
otimista Candinho, de Sergio Guizé. Após ser abandonado
pela mãe, Candinho se tornou um caipira típico e vive em
uma fazenda como empregado, mas acaba expulso de lá por
se apaixonar pela primogênita do casal, Filomena, papel de
Débora Nascimento. Ele decide ir para a capital em busca de
sua mãe, e vai viver muitas dificuldades e aventuras junto de
seu inseparável burro e do novo amigo Pirulito, de JP Rufino.
Marco Nanini, Flavia Alessandra, Bianca Bin e Eriberto Leão
integram o elenco.

Mistério no ar

(GLOBO, TER, DIA 5, ÀS 23H25)

Último treino

(CANAL OFF, SEG, 4, ÀS 21H30)
Quinzinho:

Editor

de

A trama de “Manifest – O Mistério do Voo 828”
gera muitas perguntas, mas poucas respostas. Diversas histórias se desenrolam para aqueles que
foram deixados para trás após os acontecimentos
do voo 828. No novo episódio da série, Cal leva
Ben para uma aventura misteriosa.

Imagens

por Caroline Borges

Duelo de risadas
(GLOBO, DOM, DIA 03, ÀS 12H30)

História de vida

(CANAL BRASIL, SEX, DIA 8, ÀS 22H30)

O humor é destaque no “Tamanho Família” deste domingo. A Globo reprisa a participação dos humoristas Fabiana
Karla e Tom Cavalcante. A pernambucana formou seu time
com as filhas, Laura e Beatriz, e o primo Francisco, enquanto
Tom completou o sofá com a mulher Patricia, a filha Maria
Antonia e o sobrinho Igor, que também mora com o casal. O
programa é comandado por Marcio Garcia.

O Canal OFF encerra a temporada de “Burle, Me Treina!”.
No episódio final, Lucas Chumbo, que participou da 20ª
edição do “Big Brother Brasil”, é um dos convidados para a
triagem do Tahiti Pro. Ele mostra muita performance em seus
treinos já em Teahupoo e muita empolgação com o lugar e
o campeonato. Em uma retrospectiva, Carlos Burle conta
toda sua jornada com Chumbo e aproveita pra falar de um
desempenho espiritual na Aldeia do Sol.

Viagem perigosa
(GLOBO, TER, DIA 5, ÀS 22H35)

Vitória brasileira
(BAND, DOM, DIA 3, ÀS 14H)

O futebol ganha espaço na programação da Band.
O programa “Você Torceu Aqui” exibe o embate entre
São Paulo e Milan na final do Mundial de Clubes de
1993. A partida é narrada por Luciano do Valle com
comentários de Juarez Soares. O jogo, disputado em
Tóquio, consagrou o time brasileiro como bicampeão em
uma vitória apertada por 3 a 2. Os gols foram marcados
por Palhinha, Toninho Cerezo e Müller para o Tricolor,
enquanto Massaro e Papin marcaram pelo time italiano.

Em “Aldo – Mais forte que o Mundo”, Aldo e Vivi começam
a namorar e se mudam para o Vidigal, no Rio de Janeiro. Ele
consegue uma luta em Manaus para visitar o pai doente. Seu
José volta a adoecer, mas Aldo não vai visitá-lo. A série é
protagonizada por José Loreto. A produção narra a trajetória
de José Aldo, um dos maiores esportistas brasileiros da
atualidade.

Marcado na memória

Luiza, Natalie, Verônica e Clara seguem firmes
em seus ideais. No segundo episódio de “Aruanas”,
as ativistas vão ao Amazonas para investigar ações
ilegais da KM. Clara e Luiza invadem a mineradora e
coletam água para descobrir contaminação. A série é
protagonizada por Leandra Lea, Débora Falabella, Taís
Araújo e Thainá Duarte.

Gostinho de lembrança
(BAND, TER, DIA 5, ÀS 22H45)

Sozinho na faixa
(GLOBO, SEG, DIA 4, ÀS 16H45)

Por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus, a
próxima temporada do “Masterchef Brasil” ainda é uma dúvida
nos corredores da Band. O público, no entanto, poderá rever
a primeira edição de “Masterchef Profissionais”. A produção
mostrará novamente o desempenho de 14 “chefs” profissionais que marcaram a história do programa, como a campeã
Dayse Paparoto. Ao longo de 10 episódios, os cozinheiros
enfrentarão provas ainda mais difíceis e longas. Cada uma
delas tem, em média, uma hora e meia, podendo chegar a
até quatro horas. O programa é apresentado por Ana Paula
Padrão. Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella
integram o time de jurados.

O trabalho em “Avenida Brasil”, atualmente no ar no “Vale
a Pena Ver de Novo”, segue impactando a vida de Adriana
Esteves, que vive Carminha. Quase uma década após a
exibição original da novela, a atriz experimenta uma intensa
repercussão do público. “Fiquei impressionada como, depois
de oito anos, a novela ainda mexe com as pessoas. Mesmo
quem assistiu antes, consegue se divertir e se animar com a
trama”, afirma Adriana, que tem bastante orgulho de ter integrado o elenco da história escrita por João Emanuel Carneiro.
“Voltei a receber as mensagens de carinho e animação que
as pessoas me mandavam na época da primeira exibição.
É realmente uma novela fantástica! Sinto muito orgulho de
ter feito parte dela”, completa. Enquanto aguarda o retorno
das gravações de “Amor de Mãe”, a atriz assiste aos últimos
momentos da trajetória da vilã no “Vale a Pena Ver de Novo”.
Em março, as gravações de “Amor de Mãe” foram paralisadas por conta das medidas de combate ao avanço do novo
coronavírus. Na próxima sexta, dia 1º, “Avenida Brasil” chega
ao fim. “Acho perfeita a escolha de João Emanuel para o final da
personagem, a redenção. Nada nessa novela eu quis hora nenhuma
que fosse diferente. Sou só aplausos a todos os envolvidos. Momento
de enorme criatividade e talento de João e de toda equipe envolvida.
Grande elenco, direção e equipe. Um enorme gol da televisão brasileira. Tenho orgulho máster”, defende.

Produção: Carta Z Notícias
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