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Câmara e Senado aprovam ajuda de R$ 125 bi a 
estados e municípios para combate a coronavírus
Os 11 municípios que integram o Alto Tietê receberam um total de mais de 369 milhões e Guararema vai receber um recurso de R$ 3.634.435,49

A Câmara dos depu-
tados e Senado  apro-
varam o Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 
39/20, do Senado, que 
destina ajuda de R$ 
125 bilhões para os 
estados, o Distrito Fed-
eral e os municípios 
em razão da pandemia 
de Covid-19. A versão 
final do texto, aprovada 
nesta quarta-feira (6) 
pelos senadores por 
80 votos a 0, incorpora 
sugestões da Câmara 
dos Deputados onde 
o projeto contou tam-
bém com grande par-
ticipação e atuação 
do deputado federal 
guararemense Marcio 
Alvino, onde  os mu-
nicípios do Alto Tietê 
foram contemplados 
com uma verba no total 
de mais de 369 mil-
hões, e Guararema 
que faz parte da Cidade 
que integra o Alto Tietê 
vai receber uma verba 
de R$ 3.634.435,49, 
do Programa Federa-
tivo de Enfrentamento 
ao Coronavírus para 
combate à pandemia 
da Covid- 19 . O Pre-
feito de Guararema 
Adriano Leite que vem 
trabalhando e combat-
endo semanalmente o 
coronavírus agradece 
ao deputado Federal  
Márcio Alvino , pelo im-
portante recurso desti-
nado para Guararema.
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    Horóscopo
De 09 e  10  de  Maio  de  2020

ÁRIES - Como você não 
aceita derrota dentro de 
um plano mental elevado, 
deverá realizar o máximo 
neste dia a fim de chegar 
ao auge de suas preten-
sões. Pode contar com o 
favor de todos. Excelente 
para uma visita ao dentista 
ou ao médico.
TOURO - A carreira pro-
fissional atingirá um ponto 
culminante de transforma-
ção e você poderá apro-
veitar as circunstâncias fa-
voráveis para dar um salto 
em termos de progresso 
pessoal e material. Você 
vai encontrar um modo in-
teligente de sair de uma 
situação difícil sem prejudi-
car ninguém.
GÊMEOS - Atitudes im-
pulsivas no lar impedirão 
a tranquilidade e acirrarão 
certos desequilíbrios já 
existentes nessa área. Me-
lhor compreensão dos sen-
timentos afetivos, embora 
sejam mínimas as mudan-
ças nessa área.
CÂNCER - Dia indicador de 
êxito e sucesso em todas 
as coisas que empreender 
e, principalmente, no traba-
lho. O amor estará bastan-
te beneficiado, juntamente 
com a saúde e as relações 
sociais e pessoais. Tente 
compreender as pequenas 
frustrações diárias.
LEÃO - Você estará com o 
espírito elevado, traduzin-
do isso em sua disposição 
para ser inteligente e lógi-
co. Aproveite para tratar de 
assuntos que lhe interes-
sam. As forças que influem 
seu signo estimulam sua 
criatividade e fazem com 
que você se sinta com mais 
energia.
VIRGEM - Momento em 
que estará predisposto a 
cometer excessos. Evite-
-os, pois. Por outro lado, o 
fluxo é propício ao comér-
cio de roupas feitas e arti-
gos de couro. Bom para o 
amor e o casamento.
LIBRA - Uma pessoa da 
sua família ou um amigo 
muito íntimo poderá dar 
uma surpreendente notí-
cia, que deixará você muito 
feliz. Neste período, você 
estará buscando conquis-
tar novamente a plena con-

 Saúde e Fitness >>> 
Por: Jose Marcos - Educador Físico 

José Marcos 
A Desenvolver noções 

mesmo que básicas de como 
nadar, muitas vezes é uma 
segurança extra. A Socie-
dade Brasileira de Pediatria 
recomenda que as aulas com-
ecem só a partir dos 6 meses 
de idade. Praticar qualquer 
atividade física já potencializa 
mecanismos de defesa do 
corpo, diminuindo o risco de 
se contrair doenças. Mas, 
além disso, a natação é um 
esporte bastante indicado 
para crianças com problemas 
respiratórios já que estimula a 
criança a fazer uma respiração 
correta. A prática da atividade 
na infância desenvolverá im-
portantes habilidades para 
criança, como flexibilidade, 
agilidade, resistência e força. 

Um estudo feito pela Universi-
dade Norueguesa de Ciência 
e Tecnologia acompanhou 
bebês que nadavam já desde 
os 7 meses até 2 anos e outros 
bebês que não praticavam 
natação. Depois, avaliaram 
essas mesmas crianças  aos 
5 anos e o resultado foi que o 
grupo de bebês que pratica-
vam natação se saiu melhor 
na avaliação motora. Praticar 
atividades físicas é essencial 
para crianças e adultos. E 
a natação entra na lista de 
esportes de alto consumo 
calórico e, mais, não é um 
esporte considerado de alto 
impacto, o que diminui as 
chances de lesões ou proble-
mas associados. As atividades 
e brincadeiras feitas durante 
as aulas de natação costu-
mam ser bastante lúdicas 
para as crianças. Em uma 
aula, ela pode aprender a 
segurar o fôlego embaixo da 
água enquanto é estimulada a 
usar a imaginação de maneira 
bem divertida por exemplo. 
Por isso, ao longo das aulas 
muitas crianças ficam mais 
tranquilas. No Brasil, os afo-
gamentos são a segunda 

maior causa de morte entre 
crianças de 0 a 14 anos. Um 
número alarmante. Por isso, 
uma das recomendações da 
ONG Criança Segura é que 
as crianças aprendam a nadar 
com instrutores qualificados 
ou em escolas de natação. 
E se os pais ou responsáveis 
também não souberem nadar, 
devem também aprender.  
Por outro lado, nas aulas de 
natação infantil, o mais impor-
tante é o feedback da própria 
criança. Pode ocorrer por 
vezes, a criança atingir deter-
minado estágio de desenvolvi-
mento aquático, e por algum 
motivo demonstrado por ela 
própria durante as aulas, ser 
necessário voltar um pouco 
na metodologia ou segurar e 
progressão para que técnica, 
coordenação e principalmente 
a motivação continuem bem 
vivas. Não é regredir. É ap-
enas um ajuste de percurso 
necessário e importante. Mas, 
mesmo que seu pequeno 
saiba nadar, a atenção perto 
de piscinas, lagos, rios ou mar 
deve ser sempre constante! 
Nunca deixe a criança sozinha 
perto da água.

fiança da pessoa amada.
ESCORPIÃO - O fluxo é 
dos melhores as associa-
ções, ao casamento, a vida 
conjugal e para unir-se a 
outra pessoa. Bom na saú-
de. Sua relação com as 
pessoas no ambiente de 
trabalho poderão passar 
por alguns momentos ne-
gativos.
SAGITÁRIO - Continue se 
esforçando no campo pro-
fissional, pois espetacula-
res serão as chances de 
elevação material através 
deste. Você poderá estar 
se sentindo muito acima 
dos colegas de profissão, 
o que ocasionará certo tipo 
de desentendimento.
CAPRICÓRNIO - Com pru-
dência e reserva você che-
gará onde deseja. Dia pro-
pício no plano profissional, 
financeiro e amoroso. Cri-
ses exageradas de ciúmes 
estarão fazendo com que 
seu relacionamento, ainda 
recente, comece a sofrer 
algum tipo de abalo.
AQUÁRIO - Estímulo forte 
e benéfico para o amor e 
as relações sociais. Maior 
facilidade para encantar as 
pessoas e para se encan-
tar com elas. O otimismo 
poderá levar a problemas 
nos estudos e assuntos co-
tidianos.
PEIXES - Novos planos 
para sua elevação de car-
go e de conhecimentos 
profissionais deverão ser 
estudados agora. De resto, 
a influência será ótima para 
a vida amorosa e familiar e 
para tratar com amigos e 
personalidades de nossa 
sociedade.
DIA 10/MAIO/2020
ÁRIES - Procure associar 
seus pensamentos, idealis-
mo e sonhos com sua reali-
dade. Enfrente todas as si-
tuações de frente. Chegou 
à hora de você começar a 
se defender das pessoas 
que estarão difamando sua 
moral.
TOURO - Pessoas ben-
quistas socialmente, muito 
deverão contribuir para a 
sua elevação geral neste 
dia. Contudo, não se mos-
tre demasiadamente orgu-
lhoso e dê mais atenção 
às pessoas queridas. O 
melhor a fazer é agir com 
naturalidade.

GÊMEOS - Os negócios 
deverão dar lucros, bem 
como o setor profissional 
pelos esforços que tem de-
senvolvido. Tudo voltará ao 
normal nesta fase. Você, 
provavelmente já terá su-
perado todos seus proble-
mas pessoais.
CÂNCER - Melhoria das 
condições materiais e fi-
nanceiras, graças ao apoio 
de outras pessoas e de 
conquistas suas diante do 
mundo. Sintonia com os 
aspectos mais desconhe-
cidos da mente e do psi-
quismo humano. O rela-
cionamento com a pessoa 
amada está favorecido.
LEÃO - Momentos de tran-
quilidade, de harmonia e 
de recuperação psíquica 
em seu lar. Segurança in-
terior e aumento de firmeza 
de caráter. Certas dúvidas 
que lhe são peculiares não 
irão perturbá-lo tanto. Sen-
timentos amorosos confun-
didos por situações estra-
nhas e enganosas.
VIRGEM - Momento em 
que receberá boas suges-
tões para solucionar de vez 
suas dificuldades finan-
ceiras. E muito bom tam-
bém para iniciar negócios 
imobiliários e para solicitar 
a casa própria. Harmonia 
amorosa e familiar.
LIBRA - Os novos planos 
que você vem colocando 
em prática na sua vida, 
principalmente os de tra-
balho, já começarão a 
mostrar seus primeiros 
resultados positivos e, ao 
que tudo indica, pessoas 
influentes estarão reconhe-
cendo isso.
ESCORPIÃO - Dia em que 
receberá o amor puro, ver-
dadeiro e desinteressado 
de amigos e entes queri-
dos. Mas, contudo, terá al-
gumas dificuldades com os 
filhos aborrecimento com 
os pais. . Excelente para 
uma visita ao dentista ou 
ao médico.
SAGITÁRIO - Sua vida 
social estará muito favo-
recida. Aguarde convites 
para festas de pessoas 
importantes neste período, 
onde entrará em contato 
com pessoas que poderão 
transformar-se em grandes 
amigos. Algumas dificulda-
des na vida familiar. Este 
período pode ser de muita 
agitação.
CAPRICÓRNIO - Vênus 
e Marte trarão uma dimi-
nuição na autoconfiança 

e alguns conflitos na vida 
amorosa. Tendência a se 
afastar um pouco das pes-
soas para poder refletir me-
lhor a respeito de si mesmo 
e daquilo que necessita ser 
aperfeiçoado.
AQUÁRIO - Pense no seu 
êxito e não dê importância 
a boatos e impressões ne-
gativas. Você atravessa o 
melhor período material do 
ano. Pessoas expansivas 
e comunicativas poderão 
diverti-lo. Bom dia para via-
gens curtas.
PEIXES - Tome cuidado 
com a precipitação. Evite 
o nervosismo, ansiedade e 
a desconfiança em si mes-
mo. Portanto, acautele-se. 
As influências não são pro-
pícias. Lucros inesperados, 
através de jogos, sorteios e 
da loteria.

N A T A Ç Ã O  I N F A N T I L  – 
PEQUENOS NADADORES
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Guararema adere o uso 
obrigatório de máscara

Em Guararema passa 
a ser obrigatório o uso de 
máscara de proteção facial 
em locais abertos e pú-
blicos, conforme Decreto 
Municipal 3873/2020, de 
07 de Maio,  acordo com 
as orientações do Decreto 
Estadual nº 64.959 emitido 
em 04 de maio, como me-
dida necessária para pre-
venir e evitar a propagação 
do Novo Coronavírus.

 Em todos os espaços 
abertos ao público e de 
uso coletivo é obrigatório 
o uso de máscara, como 
vias públicas, pontos de 
ônibus, veículos de trans-
porte coletivo, de táxi, por 
aplicativo e semelhan-
tes, em estabelecimentos 

comerciais, bancários, 
empresas prestadoras de 
serviços, em repartições 
públicas e em outros lo-
cais em que possa haver 
aglomeração de pessoas.

 “É importante que to-
dos estejam conscientes 
da necessidade de usar 
máscara. Temos traba-
lhado para evitar a propa-
gação do Covid-19, mas 
precisamos do apoio de 
todos os munícipes. Se 
possível, fique em casa. 
Mas se precisar sair, use 
máscara para proteger a 
si mesmo e quem você 
gosta”, explica o Prefeito 
Adriano Leite.

 Para entrar nos es-
tabelecimentos do setor 

primário (farmácias, mer-
cados, padarias, petshops, 
depósitos de construção, 
oficinas mecânicas, postos 
de combustíveis e trans-
porte público) também é 
preciso estar protegido. 
O mesmo acontece com 
funcionários de indústria e 
repartição pública.

 Os locais abertos po-
dem impedir a entrada ou 
permanência de pessoas 
no local, sem o uso da 
máscara e devem afixar 
cartazes informativos so-
bre a obrigatoriedade. Em 
caso de não cumprimento, 
o infrator (pessoa física ou 
jurídica) pode ser adverti-
do, multado ou passar por 
interdição total ou parcial.

Governo de SP prorroga quarentena até 31 de maio 
para conter coronavírus e evitar colapso na saúde
Ritmo de contágio acelerado gera aumento crítico em número de infectados e mortes por COVID-19; isolamento social precisa chegar a pelo menos 55%

O Governador 
João Doria confirmou 
nesta sexta-feira (8) 
que a possibilidade 
de flexibilização da 
quarentena em São 
Paulo está suspensa 
em todos os 645 mu-
nicípios paulistas até 
31 de maio. A pror-
rogação se deve ao 
ritmo acelerado de 
contágio do corona-
vírus e o aumento 

crítico no total de in-
fectados e de mortes 
por COVID-19, com 
risco iminente de co-
lapso no sistema de 
saúde. 

Na região metro-
politana da capital, a 
taxa de ocupação de 
leitos para pacien-
tes de coronavírus é 
de 89,6% em UTI e 
74,9% em enferma-
ria, enquanto os índi-

ces estaduais ficam 
em 70,5% e 51,3%, 
respect ivamente. 
Para que São Paulo 
possa sair da qua-
rentena sem colocar 
o sistema de saúde 
em risco, os índices 
de ocupação hospi-
talar por COVID-19 
precisam ficar abaixo 
de 60%.

Quanto maior o 
tempo em que a taxa 

de distanciamento 
ficar abaixo de 55%, 
mais longa será a ne-
cessidade de manu-
tenção da quarentena 
nos 645 municípios 
de São Paulo. Caso 
as taxas subam, a 
flexibilização para re-
abertura de ativida-
des não essenciais 
poderá ser adotada a 
em junho.

Prefeitura prorroga vencimento 
de IPTU e ISS deste  mês

A parcela de maio 
das contribuições de 
IPTU e ISS Men-
sal terá vencimento 
prorrogado para 30 
de maio. A medida 
tomada pela Prefei-
tura de Guararema 
tem o objetivo de 
auxiliar no equilí-

brio econômico dos 
munícipes, empre-
sas e comércio de 
Guararema, diante 
da necessidade de 
evitar aglomerações 
e reduzir o número 
de pessoas em circu-
lação nas ruas.

As mudanças es-

tão de acordo com os 
Decretos Municipais 
3874 e 3875, garan-
tindo a prorrogação 
do pagamento.

O contribuinte 
pode gerar a 2ª via 
da parcela pelo site 
www.guararema.
sp.gov.br.
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Resumos dos capítulos das novelas
De 11/05 a 16/05/2020
     Malhação

Globo – 17h35
Segunda – Anderson 

confronta Mitsuko. Marta 
e Malu discutem na sala 
de Bóris. Josefina deci-
de 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. An-
derson sofre com a falta 
de Tina. Dóris promete 
defender Ellen de Edgar. 
Keyla se recusa a ficar so-
zinha com Tato enquanto 
ela não emagrecer.

 Terça – Tina revela a 
Lica que fugirá de casa. 
Tato flagra Keyla falando 
com K1 e desconfia. Ed-
gar tenta fazer com que 
Clara e Lica se entendam. 
Malu compra uma joia 
para Edgar dar para Clara. 
Fio convence Ellen a ir ao 
cinema com ele. Edgar 
avisa a Bóris que não quer 
mais que Ellen estagie na 
biblioteca. Tato percebe 
Roney sem ação ao ver 
Josefina. Keyla pega um 
frasco de remédio para 
emagrecer com K1. Lica 
ajuda Tina a fugir da es-
cola no momento em que 
Mitsuko chega. Bóris fala 
com Ellen. Tato flagra 
Keyla tomando o remédio 
para emagrecer.

 
Quarta – Tato pressio-

na Keyla. Lica e Tina se 
escondem de Mitsuko. 
Bóris se encanta com o 
trabalho de Ellen e Jota 
na biblioteca. Fio não 
gosta de ver Jota com 
Ellen. Marta exige que 
Tina avise a Mitsuko que 
ficará em sua casa. Tato 
tenta convencer Keyla a 
não tomar remédio. Tina 
avisa a Anderson que está 
na casa de Lica. Bóris 
convence Edgar a manter 
o estágio de Ellen. Ander-
son sugere que ele e Tina 
terminem o namoro. Ro-
ney flagra Keyla comendo 
escondida. Mitsuko chega 
à casa de Lica.

 
Quinta – Tina discute 

com Mitsuko. Ellen dis-
pensa Fio. Keyla toma 
mais um comprimido para 
emagrecer. Lica e Tina 
recebem uma advertência 
de Bóris. Josefina pede 
para Tato avisar a Roney 
que ela irá cozinhar na 
lanchonete. Keyla sente 
um mal-estar e tenta man-
ter a calma. Tato pede a 
Roney para treinar para o 
campeonato de bicicleta. 
Lica se surpreende ao ver 
MB e Samantha juntos. 
Keyla toma mais uma 
dose do remédio para 
emagrecer.

 Sexta – Keyla não 
amamenta Tonico, e Ro-

ney questiona o com-
portamento da filha. Tina 
escreve uma música para 
Anderson. Tato comen-
ta com Roney que acha 
que Keyla está tomando 
remédio para emagrecer. 
Luís pede para Marta sair 
com ele, Malu e Edgar. 
Josefina chega à lancho-
nete para cozinhar com 
Julinho e Tato. Benê, Lica, 
Tina e Keyla reviram o 
baú de Roney com os 
objetos e roupas dos anos 
80. Edgar se incomoda 
quando Marta chega com 
Luís para o jantar. Keyla 
reclama do cheiro da co-
mida de Josefina. Roney 
e Josefina se beijam.  

Totalmente De-
mais

Globo – 19h15
Segunda – Ao ver Ar-

thur com Natasha, Caroli-
na acusa o empresário de 
sabotar o concurso Ga-
rota Totalmente Demais. 
Cascudo usa a mochila 
de Jeniffer para guardar 
seus pertences. Cassan-
dra arma para Eliza, mas 
acaba prejudicando Hugo. 
Rosângela não gosta da 
intervenção de Montanha 
sobre seus filhos. Com 
a consciência alterada, 
Hugo confunde Lurdinha 
com Carolina. Orientado 
por Jacaré, Riscado se 
disfarça para investigar 
a revista Totalmente De-
mais. Hugo passa mal, e 
Cassandra se desespera.

Terça – Jacaré desco-
bre que Eliza está concor-
rendo ao concurso Garota 
Totalmente Demais. Pietro 
questiona Carolina sobre 
o teste de gravidez. Cas-
sandra garante a Carolina 
que irá tirar Eliza na se-
gunda etapa do concur-
so. Germano pede que 
Rafael se afaste. Eliza 
surpreende Carolina com 
seu visual. O chefe dos 
garçons alerta Jonatas 
sobre seus serviços na 
festa. Arthur se prepara 
para contar a Carolina 
sobre seu impedimento 
de ter filhos.

Quarta – Eliza grava 
um depoimento a pedido 
de Leila, e Jamaica se 
emociona. Arthur confes-
sa a Max que não con-
seguiu contar a verdade 
para Carolina. Eliza fica 
surpresa ao ver Jonatas 
trabalhando como garçom 
na festa. Arthur dispensa 
os serviços de Florisval 
sem que Carolina saiba. 
Florisval surpreende Jeni-
ffer tentando fugir para se 
encontrar com Cascudo. 
Cassandra planeja sabo-
tar Eliza, mas é Jonatas 
quem acaba consumindo 
a bebida. Lorena aparece 
na festa sem ser convida-
da. Jonatas sente os efei-
tos da bebida que ingeriu 

acidentalmente.
 
Quinta – Rosângela 

pressiona Florisval a ter-
minar o relacionamento 
com Maristela. Débora 
descobre que Hugo in-
geriu alguma substância 
tóxica sem saber e des-
confia do envolvimento 
de Cassandra. Lili repara 
o interesse de Leila por 
Jonatas. Com a consciên-
cia alterada pela bebida, 
Jonatas arma um escân-
dalo na festa. Carolina 
avisa a Lili que Eliza será 
eliminada do concurso. 
Eliza se decepciona com 
Jonatas e prefere deixar 
a festa sem a companhia 
do amigo.

 
Sexta – Jonatas ques-

tiona Jamaica sobre seu 
comportamento na festa. 
Fabinho e Leila fazem as 
pazes. Jonatas desabafa 
com Rosângela sobre ter 
prejudicado Eliza. Jeniffer 
mostra para a família o 
vídeo divulgado na inter-
net com o escândalo de 
Jonatas. Germano não 
demite Jonatas e lhe dá 
uma nova chance. Débora 
avisa a Cassandra que 
contará para todo mundo 
que foi ela quem dopou 
Jonatas. Por engano, Ca-
rolina assume como dela 
o teste de gravidez de 
Emanuelly.

 
Sábado – Carolina co-

memora o resultado positi-
vo de gravidez, sem saber 
que se trata do exame de 
Emanuelly. Cordeiro avisa 
a Gilda que Dino lhe deve 
dinheiro. Carolina mostra 
o teste de gravidez para 
Arthur, que fica perple-
xo. Carolina anuncia a 
eliminação de Eliza, e 
Débora tenta impedi-la. 
Emanuelly anuncia sua 
gravidez e a desistência 
do concurso. Eliza co-
memora com Arthur sua 
permanência na disputa. 
Carolina descobre que 
o resultado de seu teste 
de gravidez foi negativo. 
Arthur procura Carolina 
e afirma que gostaria de 
cuidar da jornalista.

As Aventuras de 
Poliana

SBT – 20h50
Segunda – Filipa está 

magoada com a mãe. 
Gleyce aconselha Verôni-
ca a conversar com a filha. 
Poliana entra repentina-
mente no laboratório de 
Pendleton a procura de 
Ester, e o assusta. Raquel 
flagra a mãe aos beijos 
com Afonso e se irrita. 
Cássio entra em contato 
com Bento e marca uma 
conversa. Filipa usa o 
aplicativo do “Jogo do 
Contente” para desabafar. 
Débora perde a chave 
de casa e pede ajuda 
a Marcelo, seu vizinho. 
Lindomar volta a compor 
músicas. Ruth viaja para 

um congresso, e Roger 
arma um plano para ten-
tar implementar a maioria 
das aulas em realidade 
virtual no colégio. Luisa 
chega à casa de Marcelo 
e se depara com Débo-
ra. Waldisney pressiona 
Nancy para que ela conte 
a verdade a ele.

Terça – O Clubinho 
passa a investigar Ester 
novamente. O filme de 
Luigi é selecionado para 
participar de um Festi-
val no Rio Grande do 
Sul. Waldisney pede que 
Nancy entenda a situação 
e o perdoe. Jeff descobre 
a senha para o grupo 
secreto no Toca Toca Bar. 
Yasmin tenta se reapro-
ximar de Luigi. O Esqua-
drão Antibullying continua 
a buscar os responsáveis 
pelo Canal “Vou Te Zuar” e 
fazem um pronunciamen-
to a respeito da prática do 
bullying virtual. Através da 
Hagar, Roger monitora 
Verônica em modo invisí-
vel. Ao ver algumas fotos 
antigas e família, Marcelo 
e Luisa fazem algumas 
descobertas intrigantes. 
Ester se exalta durante a 
aula do professor Iure.

Quarta – Luisa e Mar-
celo suspeitam de que 
Glória tenha tido algum 
envolvimento com o pai de 
Pendleton. Cássio chega 
no colégio para conversar 
com Bento. Após o sur-
to de Ester, Poliana vai 
conversar com a menina. 
Cássio diz a João que co-
nhecia os pais biológicos 
do menino. Iure também 
começa a estranhar o 
comportamento de Ester. 
Yasmin dedura Eric, Hugo 
e Filipa ao grêmio e con-
ta que estão por trás do 
canal de cyberbullying. 
Marcelo pressiona a mãe 
para que conte a verdade 
sobre o colar misterioso.  
Na casa de Ruth, Cás-
sio e Bento tocam juntos 
pela primeira vez. Violeta 
começa a ganhar a con-
fiança de Roger. Helô 
repreende Filipa, Eric e 
Hugo pelo Canal “Vou Te 
Zuar”.

Quinta – Para entrar 
no grupo secreto, Jeff re-
cebe alguns desafios. Vini 
ajuda Mosquito com os 
estudos. Gleyce se atrasa 
para a aula e tenta con-
versar com seu professor 
para justificar.  Filipa fica 
furiosa com Yasmin após 
a menina a ter dedurado. 
Iure tenta conversar com 
Pendleton sobre as atitu-
des estranhas de Ester. 
Luisa faz um jantar para 
celebrar o retorno a sua 
mansão. João e Bento 
contam a história de Cás-
sio para Helô, e ela exige 
que contem a verdade 
para Ruth. Raquel desa-
bafa com Mirela sobre sua 
relação a distância com 
Guilherme. Falcão conti-

nua a ameaçar Lindomar 
e Arlete. Roger aparece 
de surpresa na casa de 
Luisa e estraga a noite de 
todos, armando uma gran-
de briga. Verônica ajuda 
Gleyce com as tarefas do-
mésticas. Glória faz uma 
importante revelação.

Sexta – Luigi fica cha-
teado por não poder com-
parecer ao Festival de 
filmes amadores no Rio 
Grande do Sul. Guilherme 
sugere que ele e Raquel 
dêem um tempo no rela-
cionamento. Jeff começa 
a realizar os desafios pro-
postos para entrar no gru-
po secreto. Por problemas 
de convivência, Claudia e 
Durval começam a discu-
tir. Glória abre o jogo, e 
conta toda a verdade para 
a família. Jeff descobre 
que Violeta mentiu, e na 
verdade entende de pro-
gramação.

Fina Estampa
Globo – 21h15
Segunda – Antenor 

escapa do acidente. Te-
reza Cristina tem uma 
ideia para impedir Patrícia 
de morar com Griselda. 
Íris conta para Alice que 
Pereirinha exigiu que ela 
desviasse dinheiro de 
Griselda. Tereza Cristina 
e Crô sabotam a mansão 
de Griselda. Passa-se um 
mês e Griselda vai morar 
em sua mansão. Celeste 
arruma o restaurante para 
a inauguração. Dagmar 
estranha a cumplicidade 
entre Esther e Guaracy. 
Teodora afirma a Grisel-
da que pedirá a guarda 
de Quinzinho. Teodora e 
Quinzé se beijam. Rafael 
invade o Marapendi Dre-
ams e atropela Patrícia na 
frente da casa de Amália.

 
Terça – Patrícia implo-

ra que Crô chame Grisel-
da para ajudá-la. Amália 
afirma a Rafael que só 
reatará o namoro se ele 
se entregar para a polícia. 
Tereza Cristina e Griselda 
rezam juntas no hospital. 
Esther procura o marido 
e se surpreende ao en-
contrar Marcela em seu 
quarto. Paulo insulta a 
jornalista e a expulsa de 
sua vida. Quinzé pensa 
em Teodora. Baltazar fica 
com ciúmes de Celeste. 
Carolina convence Letícia 
a conversar com Juan. 
Rafael e Amália sofrem 
com o término do namoro. 
Griselda consola Antenor. 
Wallace decide encerrar 
sua carreira.

 
Quarta – Wallace con-

ta sua história para todos 
e sai ovacionado do oc-
tógono. Juan Guilherme 
beija Letícia. Pereirinha 
fica furioso ao encontrar 
uma pista falsa sobre o 
tesouro e resolve exi-
gir sua parte no acordo 
que fez com Íris. Marcela 

descobre o segredo de 
Tereza Cristina. Teodora 
não aceita se separar de 
Wallace. Pereirinha muda 
o visual. Patrícia dá um 
fora em Antenor. Grisel-
da vai ao restaurante de 
Celeste. Dagmar termina 
o relacionamento com 
Quinzé. Juan Guilherme 
convida Wallace para mo-
rar em sua casa. Paulo e 
Esther discutem. Teodora 
procura Quinzé.

 
Quinta – Quinzé dis-

pensa Teodora. Teodora 
é expulsa do hotel e vai 
para a antiga casa de Gri-
selda. Um cliente faz uma 
proposta de trabalho para 
Wallace. Griselda conti-
nua a seleção da equipe 
de trabalhadoras para sua 
loja. Teodora tenta con-
vencer Quinzé a deixá-la 
ficar em sua antiga casa. 
Pedro Jorge reclama dos 
avós para Danielle. Letícia 
diz a Juan Guilherme que 
ainda não descobriu quem 
tentou unir os dois. Gri-
selda não gosta de saber 
que Teodora, Pereirinha 
e Enzo estão morando 
juntos. Rafael promete 
pensar na proposta de 
Amália. Marcela enfrenta 
Esther.

 
Sexta – Antenor se 

declara para Patrícia, mas 
ela o despreza. Quinzé 
aconselha o irmão a se 
afastar de Patrícia, e Gri-
selda proíbe a entrada 
de Antenor em sua casa. 
Rafael tenta se entregar, 
mas acaba fugindo da de-
legacia. Paulo não atende 
a ligação de Marcela. Es-
ther passa mal, e Guaracy 
a socorre. Amália cuida de 
Griselda. Guaracy avisa 
a Paulo que Esther pas-
sou mal, mas ele não dá 
atenção. Pereirinha pede 
para Ferdinand liberar 
sua entrada no Marapen-
di Dreams. Griselda se 
surpreende ao encontrar 
Pereirinha e Teodora em 
sua sala.

 
Sábado – Griselda e 

Quinzé expulsam Perei-
rinha e Teodora. Paulo 
não gosta de ver Esther 
com Guaracy. Luana vê 
Marcela entrar no carro 
de Tereza Cristina. Clint 
propõe que Wallace vire 
empresário. Baltazar liga 
para casa à procura de 
Solange, e Celeste se 
preocupa. Antenor pede 
um carro para Griselda. 
Ferdinand segue Marcela 
e Tereza Cristina. Juan 
Guilherme beija Letícia e a 
leva para sua casa. Celina 
ouve Pedro Jorge ligar 
para Danielle. Griselda 
acredita que Guaracy es-
teja namorando. Marcela 
é atingida por um tiro ao 
tentar deixar o carro de 
Tereza Cristina.

Carta Z Noticias
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Exemplo de fé
Evangélicos da igreja 

Assembleia de Deus, 
saem as ruas e oram 
pela nossa cidade.

Em oração constante, 
suplicam a Deus pelos  
comércios,  prefeitura,  
câmara dos vereadores,  
em especial pela Santa 
casa e profissionais da 
saúde e todos moradores 
da cidade

 Exemplo de fé, sob 
a coordenação da Semis 
(Secretaria de Missões) 
da Igreja Assembleia de 
Deus, liderada pelo pas-
tor Presidente Luciano 
Ferreira, que também 
semanalmente vem fa-
zendo com sucesso os 
cultos da Igreja Assem-
bleia de Deus por vídeo-
conferência.

Pastor Presidente Luciano Ferreira Evangélicos da igreja Assembleia de Deus
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Colunista Social

S e r  m ã e  é  s e g u i r 
o  t u rno  de  24  ho ras , 
7  d i a s  p o r  s e m a n a . 
É  es ta r  acordada  en -
quando o resto do mundo 
dorme. É amamentar  na 
madrugada e ver pela jane-
la  as luzes se apagando, 
até que só reste a sua. 

      Ser mãe.... 
S e r  m ã e  é  c h e i r a r  a 
le i te por vár ios meses 
e morrer  de saudades 
quando o filho desmamar. 
Ser  mãe é preparar  a 
pr imei ra  pap inha com 
maior cuidado, e rece-
ber um cuspe de volta. 
Ser mãe é comer comida 

fria, é ser a última a se ser-
vir ou mesmo deixar de 
comer para dar a sua par-
te ao filho que necessite. 
Ser mãe é querer que o 
filho se arraste, engatinhe 
e  f i n a l m e n t e  c o n s i g a 
a n d a r.  E  q u a n d o  e l e 
aprende a correr, sentir 
saudades do bebezinho 
que ficava no seu colo. 

Ser mãe é nunca mais  
olhar para um termômetro 
que marca 37 graus do 
mesmo jeito. É passar a 
noite segurando a mão do 
pequeno, para se asse-
gurar que a febre passou. 
Ser  mãe é  mor re r  de 
vontade de  chorar  ao 
ver o filho doente, mas 
segurar a onda e sorrir 

para não preocupa- lo . 
Ser mãe é acordar cansa-
da, depois de uma noite mal 
dormida. E apesar disso 
fazer tudo do mesmo jeito: 
dar banho, comida, brincar, 
trabalhar, cuidar da casa, e 
colocar o filho pra dormir. 
Ser mãe é exerc i tar  a 
paciência diar iamente, 
e  perdê- la  de vez em 

quando, entre uma cri-
s e  d e  b i r r a  e  o u t r a . 
Ser mãe é ouvir do filho 
as mesmas palavras que 
lhe ens inou.  É perce-
ber que não basta falar, 
é preciso dar exemplo. 
Ser mãe é sentir culpa 
por querer voltar ao tra-
ba lho.  Ou la rgar  tudo 
pra cuidar de um filho, e 

Vanessa Noronha com a filha Alícia

Margareth Gonçalves com a filha Maria Eugênia.

Mamãe Simone com a filha Isis

Rosana com a filha Pietra Eroles

Celina com os filhos João Matheus, Miguel e Jean.
Juliana com os filhos Maria Luiza e José Victor

Sofia com a mamãe Rosângela

Maria Eduarda  com a mamãe Ednéia
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sentir falta de trabalhar fora. 
Ser mãe é aprender que, 
com duas mãos, é pos-
sível executar muito mais 
que duas tarefas. Atender 
ao telefone, empurrar o 
carrinho, abrir a porta, es-
crever um bilhete, e dar a 
última colherada do prato, 
são só alguns exemplos 
de combinações possíveis. 

 Ah, mas ser mãe também é... 

Sentir aquela mãozinha 
tão pequena e tão forte, 
que segura seu dedo como 
que querendo dizer: “ei, 
estou aqui ,  agora você 
não está mais sozinha!”. 
É poder afagar por alguns 
anos os cabelos de um 
pequeno anjo, enquanto 

ele está sob suas asas. 
É  acordar  pe la  manhã 
com um abraço apertado 
como se não se vissem 
há muitos anos! O mesmo 
vale para a saída da escola. 
Ser mãe é ter o direito de 
chorar na apresentação da es-
cola, do ballet, no campeonato 
de natação, sem que nin-
guém a estranhe por isso. 

Ser mãe é ter a casa cheia 
de risadas e de gritinhos de 
felicidade. É lembrar como 
se brinca de carrinho, boneca, 
esconde esconde e pega pega. 
Ser mãe é adquirir a coragem 
de fazer o que seu coração 
realmente deseja. Porque 
não há mais espaço para 
covardias dentro de s i . 
Ser mãe é tentar ser uma 

pessoa  me lhor  a  cada 
d i a .  P o r q u e  s e u  f i l h o 
merece uma mãe que se 
apr imora com o tempo. 
Ser mãe é descobrir que seu 
coração é um espaço infinito. 
E que quanto mais se ama, 
mais amor cabe ali dentro. 
A m o r  d e  m ã e  é  a s -
s i m . . . p r a  s e m p r e ! 
Confira alguns exemplos de 

mães que além de amarem in-
condicionalmente seus filhos, 
são amigas, companheiras, 
confidentes e conselheiras. 
Que Deus abençoe infinita-
mente todas as mamães, 
não só neste dia, mas as 
carregue no colo em todos 
os momentos.

Conceição com o filho Márcio Alvino Raquel do Prado com os filhos Andréia, André, Adriana, Alessandra e Anathalia.

Anna Luísa  com a mamãe Vivian

Adriana, ladeada pela filha Juliana e a mãe D. Isaura. Dinha com o filho Davi

Em memória da querida Maria Geni Bazon Marcondes 
Machado (Dona Tita), homenageamos todas as mamães 
que fisicamente não estão mais presentes, mas que vivem 
eternamente na saudade e na memória dos seus filhos.
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7 dicas para empresas e consumidores atravessarem 
a crise do coronavírus com as contas em dia

O controle das finanças 
já é uma questão desafia-
dora e faz parte do dia a dia 
da maioria da população 
brasileira, mas na crise sa-
nitária e econômica que o 
mundo inteiro está vivendo 
o planejamento se torna 
ainda mais importante para 
minimizar impactos e não 
contrair dívidas. 

No Sicredi, instituição 
financeira cooperativa, a 
educação financeira sempre 
foi um dos principais pilares 
do relacionamento com as-
sociados e, por isso, separei 
sete dicas essenciais que 
vão ajudar Pessoas Físi-
cas (PF) e Jurídicas (PJ) a 
manterem suas atividades 
econômicas e atravessarem 
esse período atípico.

 •Reorganize suas finan-
ças e renegocie dívidas.

Coloque no papel suas 
receitas e despesas. Como 
sempre, o ideal é gastar me-
nos do que ganha, mas esse 
exercício é muito importante 
para se ter ideia dos gastos 
que podem aumentar duran-
te a crise, como alimentação, 
luz e água; fundamental para 
cortar o que é supérfluo; e 
essencial para avaliar dívi-
das e pensar no que pode 
ser negociado a depender 
dos juros. 

Se você também é PJ, 
avalie com calma o orçamen-
to da sua empresa e estipule 
despesas prioritárias. Na lista 
das dívidas, é importante 
separá-las por “indispensá-
veis”, “dispensáveis” e “ajus-
táveis” (aquelas que podem 
ser diminuídas sem impacto 
na qualidade de vida, como 
assinaturas de TV).

 •Separe a pessoa física 
da jurídica 

Nunca esqueça que a 
sua empresa é uma coisa e 
você outra. Nesse momento, 
é muito importante priorizar 
o negócio que gera renda 
para sua sobrevivência e 
possivelmente para outras 
pessoas que dependem 
de você. No dia a dia essa 
separação pode não ficar 
tão clara, principalmente 
quando se é Microempreen-
dedor Individual (MEI), mas 
é necessário lembrar que 
a crise passará e a Pessoa 
Jurídica precisa seguir forte e 
com disciplina para manter a 
atividade econômica.

 •Busque alternativas de 
receita. 

Na crise é preciso se rein-
ventar. Se você é autônomo, 
busque rendas extras. Muitas 
pessoas estão confeccionan-
do máscaras de tecido que 
ajudam a diminuir os riscos de 
contágio da covid-19. Outra 
alternativa são os brechós on-
-line para comercializar itens 
que você não usa mais, como 
roupas, sapatos, móveis, 
jogos e etc. Você também 
pode avaliar se é possível 
antecipar férias, adiantar o 
13º salário ou ainda restituir 
imposto de renda. 

Quem é PJ também deve 
ter criatividade. O espírito 
empreendedor é fundamental 
para lidar com as mudanças 
do mercado, por isso, procure 
caminhos que permitam que 
seu negócio continue ativo de 
forma remota, pela internet ou 
por telefone, aproveite as re-
des sociais para impulsionar 
vendas. Os restaurantes, por 
exemplo, estão apostando 

ainda mais nos aplicativos de 
entrega durante o distancia-
mento social. No Sicredi, cria-
mos o Sicredi Conecta, um 
aplicativo para smartphone 
onde os nossos associados 
podem comprar e vender 
produtos entre si.  

 •Cuidado com a internet
Como mencionei an-

teriormente, a internet é 
um canal importante para 
impulsionar vendas, mas 
o tráfego aumentou nas 
últimas semanas por causa 
do distanciamento social e 
o mundo digital ficou ainda 
mais suscetível aos golpes. 
Se você é Pessoa Física, 
desconfie das promoções 
muito vantajosas, os “caça-
-cliques”, e também tome 
cuidado para não cair na 
tentação de comprar por im-
pulso algo que não precisa. 

Para os PJ’s, é impor-
tante lembrar que a internet 
também pode oferecer ris-
cos. Muitos golpistas estão 
usando nome de empresas 
conhecidas para criar pági-
nas falsas e roubar dados 
dos usuários, e isso pode 
gerar muita dor de cabeça. 
Esteja sempre atento e pró-
ximo dos seus clientes para 
garantir a segurança deles e 
minimizar impactos na sua 
imagem, caso isso aconteça.   

 •Perdeu o emprego ou 
precisa demitir?

Para as Pessoas Físicas, 
em caso de desemprego o 
controle do seu orçamento 
deverá ser ainda maior daqui 
para frente. Faça um levan-
tamento geral do que você 
tem a receber ou já recebeu, 
como férias, 13º salário, 
aviso prévio, FGTS, multa 
rescisória e saldo de dias 

trabalhados. Encaminhe seu 
seguro desemprego, fique 
atento ao benefício oferecido 
pelo governo, como o auxílio 
emergencial de R$ 600, e 
adeque suas despesas à 
nova realidade, fazendo má-
ximo de economia possível e 
de maneira racional. 

Se você é PJ e precisa 
reduzir sua equipe de funcio-
nários, saiba que o governo 
federal criou um pacote de 
combate ao desemprego 
com opção de redução de 
salários e jornadas. Se você 
é MEI, lembre-se que os pra-
zos para pagamento dos tri-
butos referentes aos meses 
de março, abril e maio foram 

postergados para outubro, 
novembro e dezembro deste 
ano e que também é possível 
se enquadrar no recebimento 
do auxílio emergencial do 
governo neste link.

 •Cuidado com o estoque 
de compras

Para quem é Pessoa 
Física, a recomendação é 
comprar sempre o essencial 
para o momento. A famosa 
lista de supermercado ajuda 
a racionalizar, evita a compra 
de itens supérfluos e ainda 
otimiza nosso tempo no su-
permercado, já que o período 
é de isolamento social e é 
preciso evitar lugares com 
aglomeração de pessoas. 

Além disso, comprar exage-
radamente pode provocar 
escassez dos produtos e 
influenciar no preço. 

Se você é Pessoa Jurídi-
ca, seja comedido ao estocar 
produtos, especialmente 
alimentos. Infelizmente essa 
crise ainda não tem data 
para acabar e, mesmo que 
o preço seja vantajoso nesse 
momento, o recurso aplicado 
agora em produtos que po-
dem não ser comercializados 
ou ainda perderem a data 
de validade pode fazer faltar 
mais adiante. 

 •Fique de olho no futuro
Aproveite o tempo de 

distanciamento social para 
pensar em oportunidades de 
negócios e desenvolvimento 
profissional. Seja Pessoa 
Física ou Pessoa Jurídica, 
se você estiver em uma 
situação financeira mais con-
fortável, procure por cursos 
on-line que possam te ajudar 
a aprimorar o que você já 
faz. Outra alternativa para 
garantir rendimento é usar 
seu dinheiro em investimen-
tos de baixo risco e muita 
liquidez. O recomendável 
em momentos de crise, como 
essa atual, é ter uma reserva 
de no mínimo 12 vezes seu 
custo fixo mensal. E não es-
queça de usar o tempo livre 
para fazer sua declaração 
de Imposto de Renda, pois 
ela é um comprovante de 
rendimento que será útil na 
busca por crédito no futuro 
e o prazo para entregar a 
declaração acaba dia 30 de 
junho. 

 * Everton Lopes é eco-
nomista e especialista em 
Educação Financeira da 
Fundação Sicredi

Everton Lopes

Inscrições para o Enem 2020 começam na próxima segunda-feira
Apesar dos pedidos para que seja adiada devido a paralisação das escolas por conta do coronavírus, prova presencial está marcada para dias 1 e 8 de novembro

Por Agência Brasil

As inscrições para 
o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
2020 começam na pró-
xima segunda-feira (11) 
e vão até o dia 22 de 
maio. Elas poderão ser 
feitas por meio da pági-
na do Enem na internet.

Enem digital
A partir deste ano o 

Enem terá duas modali-
dades de provas, as im-
pressas, com aplicação 
prevista para os dias 1º 
e 8 de novembro, e as 
digitais, para os dias 
22 e 29 de novembro. 
O participante que op-
tar por fazer o Enem 
impresso não poderá 
se inscrever na edição 
digital e, após concluir 
o processo, não poderá 
alterar sua opção.

PUBLICIDADE
A estrutura dos dois 

exames será a mesma. 
Serão aplicadas quatro 

provas objetivas, cons-
tituídas por 45 questões 
cada, e uma redação 
em língua portuguesa. 
Durante o processo de 
inscrição, o participan-
te deverá selecionar 
uma opção de língua 
estrangeira – inglês ou 
espanhol.

Neste ano, será obri-
gatória a inclusão de 
uma foto atual do par-
ticipante no sistema de 

inscrição, que deverá 
ser utilizada para pro-
cedimento de identifi-
cação no momento da 
prova. O valor da taxa 
de inscrição é de R$ 85 
e deverá ser pago até 
28 de maio.

Isenção de taxa
De acordo com o 

Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), todos 
os participantes que se 

enquadrarem nos perfis 
especificados nos edi-
tais, mesmo sem o pedi-
do formal, terão isenção 
da taxa. A regra vale tan-
to para os participantes 
que optarem pelo Enem 
impresso quanto para 
os que escolherem o 
Enem digital e se aplica, 
inclusive, aos isentos 
em 2019 que faltaram 
aos dois dias de prova 
e não tenham justificado 
ausência.
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Terceira fase de vacinação contra
a gripe começa dia 11 de maio

Seguindo com a Cam-
panha Nacional contra a 
Gripe, entre os dias 11 e 
17 de maio, podem ser 
vacinadas crianças de 6 
meses a menores de 6 
anos de idade, pessoas 
com deficiência, gestan-
tes e puérperas de até 45 
dias. Para este grupo e 
período, as doses serão 
aplicadas nas Unidades 
de Saúde, das 8h às 16h, 
de segunda a sexta.

A campanha é rea-
lizada conforme a dis-
ponibilidade das doses 
fornecidas pelo Governo 
Estadual de Saúde.

Locais:
•Centro de Especiali-

dades de Saúde e Apoio à 
População (CESAP)

Rua Vicente de Paula, 
110 – Centro 

•Unidade Básica de 
Saúde do Lambari

Av. Francisca Lerário, 
955 - Lambari 

•Unidade Básica de 
Saúde Jardim Dulce

Rua Padre Manoel da 
Nóbrega, 35 - Jd. Dulce

Seguindo para última 
fase da Campanha, entre 
os dias 18 de maio e 05 
de junho, poderão se pro-
teger adultos de 55 a 59 
anos e professores de es-
colas públicas e privadas 
(apresentar comprovante 
de trabalho). As doses 
serão aplicadas em três 
escolas municipais, de se-
gunda a sexta, das 13h às 16h.

Locais:
• Escola Municipal de 

Educação Infantil Padre 
Cornélio Van Amerongen

Rua Peixoto, 54 - Centro

• Escola Municipal Ma-
ria da Conceição Maga-
lhães Souza

Rua Ferraz de Vascon-
celos, 95 

•Escola Municipal Dom 
Alberto Johnnes Steeger

Rua José Anchieta, 27
 A campanha acontece 

conforme determinação 
do Ministério da Saúde, 
em decorrência da Pan-
demia de Coronavírus, os 
idosos e os profissionais 
da saúde foram os primei-
ros a receber a vacina. 

Lembre-se de:
•  Levar a Carteira de 

Vacinação da criança;•   
Documento pessoal;

• Comprovante de re-
sidência;

•Quando possível, evitar 
levar acompanhante, para 
que não haja aglomerações.

Informamos que atualmente Guararema possui 17 casos positivos, sendo que: 12 pessoas estão recuperadas; 01 morador está internado; 02 óbitos; 02 casos em recuperação.
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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.

Acesse,
saiba mais
e participe! 

A cada 
R$ 100,00
ganhe um
número
da sorte.

AAAA ccccadadadada a a 
R$ 100,0
ganhe u
núm
da so

Poupe pelo
aplicativo
sem sair da
sua casa.

Poupe pensando
em cuidar do
seu futuro.
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Q u i n z i n h o :  E d i t o r  d e  I m a g e n s

Artistas em destaque no Gazeta de 10/05 A 16/05/2020

A Globo recorda, no “Esporte Espetacular”, a primeira 
vitória de Ayrton Senna no GP do Brasil de Fórmula 1, uma 
das mais dramáticas da carreira da lenda do automobilismo. 
Em 24 de março de 1991, três dias após completar 31 anos, 
o piloto largou na “pole-position” e dominava a corrida, dando 
indícios de que venceria pela primeira vez no Brasil com certa 
facilidade. Depois que o inglês Nigel Mansell saiu da disputa, 
quando estava na segunda posição, a certeza aumentou, já 
que o brasileiro tinha mais de 40 segundos de vantagem para 
o italiano Ricardo Patrese. Mas nas voltas finais a McLaren de 
número 1 começou a ter problemas no câmbio e foi perdendo 
as marchas gradativamente, até ficar apenas com a sexta 
funcionando. Para não deixá-la escapar e ver o carro parar 
no meio da pista, Senna ficou com uma das mãos no câmbio, 
que na época era manual, e a outra, no volante. Rapidamente 
Patrese tirou a diferença, mas o brasileiro conseguiu, com 
esforço incomum, segurar a primeira posição. A corrida irá 
ao ar com a narração original de Galvão Bueno.

Tensão nas voltas finais
(GLOBO, DOM, DIA 10, ÀS 14H10)
por : Caroline Borges

Presente de Dia das Mães
(GLOBO E MULTISHOW, DOM, DIA 10, ÀS 15H)

O Dia das Mães terá a trilha musical de Roberto 
Carlos. No domingo, o cantor encabeçará o projeto 
“Em Casa”. Ele faz uma apresentação ao vivo e com 
grandes sucessos da carreira. O show terá a primeira 
parte, com cerca de 45 minutos, transmitida ao vivo 
pela Globo. A apresentação continuará e será exibida 
na íntegra no Multishow. O projeto “Em Casa” já contou 
com as participações de Ivete Sangalo e Alok.

Cheiro de café
(GNT, SEG, DIA 11, ÀS 21H30)

Jonathan Azevedo participa do programa “Tempero de 
Família – Café da Manhã”. Ao lado de Rodrigo Hilbert, ele 
fala sobre sua rotina e o que gosta de comer ao acordar. Além 
disso, os dois preparam uma cestinha de batata com ovo e 
bacon e bolo de chocolate com abobrinha.

Sem idade para ser feliz
(CANAL OFF, TER, DIA 12, ÀS 21H30)

O Canal OFF estreia a primeira temporada de “Sonhos 
Não Envelhecem”. O programa mostra a trajetória de Aleixo 
Belov, um engenheiro de 77 anos que já deu cinco voltas ao 
mundo de veleiro, três delas sozinho. Depois que construiu 
o “Fraternidade”, convidou alunos para acompanharem suas 
travessias. Foram mais duas e uma ida até a Antártica.

Por dentro do confinamento
(GNT, TER, DIA 12, ÀS 23H30)

Ingrid Guimarães resgata o “Além da Conta” durante a 
quarentena. A atriz estreia à frente da temporada “Além da 
Conta - Tem WI-FI #Confinados”.  Diretamente de sua casa, 
ela se conecta com anônimos e famosos e de forma bem 
divertida investiga as diferentes realidades do confinamento, 
maneiras criativas e originais de trabalhar, estudar, se exerci-
tar e até mesmo de manter o tradicional “happy hour” com os 
amigos. A temporada contará com cinco episódios. A cantora 
Anitta será uma das entrevistadas.

           Mente sã
(GNT, QUA, 13, ÀS 23H)

Camila Pitanga conversa com Cleo Pires no “Superbo-
nita”. As duas falam sobre saúde mental. Afinal, cuidar da 
mente tem tudo a ver com beleza, o que acontece no interior 
de cada pessoa sempre transparece.

              Dia livre
(CANAL OFF, QUI, DIA 14, ÀS 21H30)

Em “Luan Oliveira: Além do Skate”, o atleta segue em Tampa, 
na Flórida, para o campeonato. Como já está direto na semifinal, 
ele se diverte no primeiro dia e faz um reconhecimento da pista. 
Em seguida, encontra com os amigos Yuri Facchini e Carlos 
Ribeiro e vão em um fliperama descontrair um pouco.

        Próxima fase
          (GLOBO, QUI, DIA 14, ÀS 22H40)

Claude Troisgros e Batista comandam uma nova etapa 
de “Mestre do Sabor”. A fase “Na Pressão” é dividida em 
duas rodadas. Na primeira, o “Menu Confiança”, os times 
executam um menu de três pratos, que serão avaliados por 
Claude e Batista. O melhor time estará imune para a semana 
seguinte. A segunda rodada é a “Batalha dos Cucas”, com os 
dois times restantes – antes do início da prova, cada mestre 
salva um ou dois “chefs”. Os que ficam realizam a segunda 
prova individualmente. Dessa vez a avaliação é dos mestres. 
Podem ser eliminados um ou dois “chefs” por episódio.

e-mails para esta coluna: quingma@hotmail.com
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