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“Guararema terá classificação reavaliada 
pelo Estado na próxima semana”
A expectativa é de que a região possa avançar para a fase laranja, com início da flexibilização no dia 4 de junho

Por: Mara Flores (Condemat)
Guararema que faz 

parte do Grupo de Cidades 
do  Alto Tietê está incluída 
no grupo de regiões que 
passará pela primeira rea-
valiação de enquadramen-
to do Plano de Retomada 
Consciente na próxima se-
mana, conforme garantiu o 
secretário estadual de De-
senvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, em recente 
reunião  com os prefeitos 
do CONDEMAT - Consór-
cio de Desenvolvimento 
dos Municípios do Alto Tie-
tê, (Prefeito de Guararema 
Adriano Leite e Prefeito de 
Suzano Rodrigo Ashiuchi.) 
A expectativa é de que a 
Região avance para a fase 
laranja, com a flexibilização 
parcial das atividades econô-
micas a partir de quinta-feira, 
dia 4 de junho.

“Temos a certeza de 
que a nossa Região aten-
de aos critérios e, de for-
ma consciente, pode sim 
avançar para a fase dois já 
na próxima semana, sem 

riscos para a saúde da 
população”, afirmou o pre-
sidente do CONDEMAT, 
prefeito Adriano Leite.

Além do pedido oficial 
de reclassificação de fase, 
o CONDEMAT solicitou 
que os indicadores do 
Alto Tietê sejam avaliados 
separadamente da Capital 
e das outras regiões da 
Grande São Paulo para 
permitir uma condução 
mais justa das fases da 
Retomada Consciente.

“O secretário adiantou 
que o Estado está traba-
lhando internamente para 
separar as regiões de saú-
de dentro da Grande São 
Paulo e isso é fundamental 
para identificar onde estão 
os gargalos e o que cada 
região precisa fazer para 
a mudança de fases. No 
Alto Tietê, as taxas de mor-
talidade e de isolamento 
social são melhores do 
que as da Capital e tam-
bém trabalhamos com o 
Estado para que o número 
de leitos na Região seja 

ampliado a curto prazo”, 
disse o presidente.

O CONDEMAT é forma-
do por 12 cidades, sendo 
11 delas dentro da Grande 
São Paulo – Arujá, Biritiba 
Mirim, Ferraz de Vasconce-
los, Guararema, Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, Mogi das 
Cruzes, Poá, Salesópolis, 
Santa Isabel e Suzano, 
representando um universo 
de mais de três milhões de 
habitantes, o maior contin-
gente populacional depois 
da Capital. O 12º município, 
que é Santa Branca, fica no 
Vale do Paraíba.

No primeiro anúncio 
feito pelo Estado, ontem, 
apenas a Capital foi au-
torizada a iniciar a flexibi-
lização da quarentena a 
partir de segunda-feira. O 
Alto Tietê ficou na primeira 
fase - vermelha, com a 
permanência das restri-
ções atuais. A mudança 
para a segunda fase, que 
é a laranja e considerada 
de controle,  é essencial 
para que lojas de rua e os 

shoppings centers possam 
reabrir com algumas res-
trições de público, assim 
como escritórios, imobiliá-
rias e concessionárias.

“Nosso objetivo é abrir 
o comércio de forma cons-
ciente, com uso de másca-
ra, álcool em gel  e outros 
cuidados de saúde para 

que possamos, a partir de 
quinta-feira, retomar a eco-
nomia nas cidades do Alto 
Tietê, concluiu o prefeito de 
Suzano, Rodrigo Ashiuchi.
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Por: Omar Santos 

    Horóscopo

ENQUANTO ISSO, AS ACADEMIAS...

  DIA 30 DE MAIO/2020
ÁRIES - Maior facilidade 
para eliminar certas situ-
ações que havia se torna-
do inadequado, abrindo 
caminho para uma reno-
vação global na sua vida. 
Possibilidade de grandes 
desenvolvimentos na vida 
material.
TOURO - Cuidados para 
não magoar seus compa-
nheiros de trabalho, criti-
cando demasiadamente 
suas qualidades profissio-
nais, pois todas as pessoas 
possuem valor naquilo que 
fazem, independente do re-
conhecimento dos outros.
GÊMEOS - Enorme pro-
babilidade de realizar suas 
mais antigas esperanças 
e desejos se apresentará 
hoje. Terá também, au-
mentos de lucros e muito 
progresso profissional. Óti-
mo as novas amizades e 
ao amor. Invente qualquer 
motivo convincente para se 
encontrar com aquela pes-
soa que é muito especial 
para você.
CÂNCER - Acautele-se um 
pouco diante das notícias 
que ouvir falsas ou favorá-
veis. Momento excepcional 
para a vida amorosa e con-
jugal. Fator de benefício 
real. Controle suas despe-
sas domésticas. Você está 
com uma tendência a se 
desligar completamente do 
mundo e esquecer-se dos 
seus compromissos.
LEÃO - Cuidado com a vida 
conjugal se for casado. Be-
néfica influência astral para 
tratar de questões sociais 
pendentes, para lucrar em 
negócios iniciados anterior-
mente e a sua prosperida-

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

José Marcos 
É provável que essa colu-

na cause polêmica, certo des-
conforto, mas nossa situação 
é de total desconforto, então 
me perdoem a franqueza 
nas próximas linhas. Ouço 
diariamente vários noticiários, 
diferentes analistas políticos 
e opiniões sobre economia e 
saúde. Sou totalmente a favor 
da prudência e respeito a me-
dicina e a ciência no que se re-
fere às medidas de prevenção 
ao coronavírus. Prevenção 
sim, pois não há instrumen-
tos para combater a peste, 
destruí-la de uma vez por 
todas, infelizmente. É sempre 
uma corrida atrás do que já 
está em andamento. Nessa 
linha temos então as medidas 
de contenção que todos nós já 
conhecemos e inserimos no 
nosso dia a dia. Em paralelo 
há uma preocupação com 
a economia, especialmente 
pequenas empresas e micro 
empreendedores individuais. 
Vejo todos os dias falarem 
nos noticiários sobre as di-
ficuldades que proprietários 
de bares, restaurantes, lan-
chonetes, salões de beleza, 

barbearias, pequenas lojas, 
etc, estão enfrentando e acho 
justo que isso seja salientado 
dia a dia para que, as autori-
dades competentes em todos 
os níveis, otimizem recursos fi-
nanceiros para socorrer esses 
empreendedores. Até agora, 
os tão falados empréstimos a 
taxas baixíssimas não são de 
acesso tão fácil, quando não 
são impossíveis de alcança-
-los. Falam sobre como de-
verá ser o atendimento nos 
restaurantes por exemplo, 
com separação de mesas 
por divisórias, salões de be-
leza e barbearias com hora 
marcada e intervalos, etc. O 
que me espanta e entristece 
consideravelmente é que nin-
guém, em nenhum veículo de 
comunicação, nenhum jornal, 
site, nem o próprio Conselho 
Regional de Educação Física 
da 4ª Região – São Paulo, 
mencionou uma linha sequer 
em defesa ou fazendo um 
aceno de auxílio às pequenas 
academias como a minha. 
Como disse anteriormente, 
minha total consideração para 
com os proprietários de esta-
belecimentos de outros seg-
mentos, mas e as academias? 
Não é um serviço essencial. 
Justo. Segundo o SEBRAE, 
os micro e pequenos negócios 
representam 99% do total de 
empresas no Brasil. Até feve-
reiro, o setor era responsável 
por mais de 72% dos empre-
gos com carteira assinada 
no país. Nesse pacote estão 

mais de 28 mil pequenas aca-
demias. E ninguém menciona 
uma letra sequer a favor ou 
se preocupando conosco. 
Quando surge algum comen-
tário na imprensa de modo 
geral, se refere às academias 
como locais de alto risco de 
contaminação, que terão pro-
tocolos rígidos de segurança, 
ou que deverão ser as últimas 
a conseguirem liberação para 
trabalhar, etc. Nada a favor, 
como por exemplo: “estamos 
elaborando um protocolo de 
segurança”, ou, “o Conselho 
Regional de Educação Física 
está empenhado em prol das 
academias”...nada. Como 
bem mencionou um amigo, é 
interessante que o transporte 
público, embora essencial, 
oferece muito mais risco diá-
rio e permanente de contágio 
do que a academia e nem 
por isso sofre com medidas 
restritivas severas. Pelo con-
trário. Por falta de estrutura e 
investimento, a população fica 
exposta diariamente ao contágio 
em cada viagem. Portanto deixo 
aqui meu voto de indignação, 
preocupação, solidariedade e 
impaciência. Indignado pelo 
desprezo por nossa área, pre-
ocupado com a saúde física e 
econômica, solidário à todos 
que estão passando por dificul-
dades e impaciente pela falta 
de iniciativa e  ações práticas e 
objetivas do poder público em 
nosso auxílio.

de profissional. Evite brigas 
com os inimigos.
VIRGEM - Será bastante 
difícil conseguir a colabora-
ção de alguém, neste dia, 
para solucionar problemas 
pendentes. Conte consigo 
e seja mais otimista e per-
severante, que tudo sairá a 
contento. Cuide da saúde e 
da reputação.
LIBRA - Estímulo para mu-
danças na vida financeira. 
Alguns prejuízos poderão 
se alternar com novas for-
mas de ganhar dinheiro. 
Seu intelecto se dirigirá 
para ideias elevadas e filo-
sóficas que poderão levá-lo 
a fazer mudanças profun-
das na sua maneira de ser.
ESCORPIÃO - Êxito e óti-
mos lucros, no comércio e 
na indústria de líquidos, de 
modo geral, e de produtos 
químicos para a lavoura e 
a veterinária. Todavia, terá 
algumas dificuldades, mas, 
se agir com otimismo e in-
teligência, tudo acaba dan-
do certo.
SAGITÁRIO - Neste dia, as 
pessoas ao seu redor esta-
rão impulsivas e teimosas 
procurando soluções pre-
cipitadas para um assunto 
qualquer. Não se deixe in-
fluenciar. Previna-se contra 
riscos de perder dinheiro.
CAPRICÓRNIO - Momen-
to de alegria e de íntima 
realização no amor. Possi-
bilidade de concretizar um 
relacionamento amoroso 
há muito esperado. Mais 
coragem na maneira de 
ser com as pessoas. Atritos 
no trabalho e com pessoas 
que se oporão frontalmente 
a você.
AQUÁRIO - Todas as por-
tas se abrirão, bastando 
encarar a vida com oti-

mismo e decisão. Ouça e 
aprecie as sugestões que 
receber. Lucrará muito com 
isto. Algumas contrarie-
dades em seu lar estarão 
previstas para o período da 
manhã.
PEIXES - Agir com prudên-
cia e decisão será norma 
principal e válida para este 
dia. Quaisquer dificuldades 
que possam surgir, serão 
facilmente contornadas. 
Conte com os familiares. 
Nesta noite, libere-se, fa-
zendo apenas o que lhe 
der vontade, mesmo que 
você não saia de casa.
 DIA 31 DE MAIO/2020
ÁRIES Este dia, deverá 
favorecê-lo nos assuntos 
familiares e nas questões 
financeiras ligadas aos 
amigos. Procure ser previ-
dente quanto aos demais 
assuntos porque o passa-
do pode trazer alguma coi-
sa que o aborrecerá.
TOURO Prenúncios de 
melhoria geral. Boa saúde. 
Felicidade amorosa, ale-
grias proporcionadas por 
crianças e lucros através 
de negócios imobiliários. 
Tudo que fizer refletirá so-
bre sua família. Mentalize 
coisas boas, otimistas e 
que lhe tragam benefícios.
GÊMEOS A elevação de 
sua inteligência, será evi-
dente nesta fase em que 
o planeta Mercúrio, está 
ajudando você. Todavia, 
deverá evitar atritos e dis-
cussões e tudo que possa, 
de uma forma, prejudicá-lo, 
física, mental e moralmen-
te.
CÂNCER Procure levar 
seus planos por um ca-
minho seguro e tranquilo, 
pois a fase que se inicia 
muito o favorecerá neste 
sentido. Êxito amoroso, em 
jogos, sorteios e na loteria. 
Boas notícias virão. A cor 
da sorte é branco.
LEÃO Dificuldades na vida 
doméstica e muito mau hu-
mor é o que pressagia o 
fluxo astral para esta fase. 
Evite as discussões preci-
pitadas e seja mais inteli-
gente que tudo saíra a con-
tento. Procure investir nas 
pessoas certas.
VIRGEM Lute pela conse-
cução de suas ideias e ob-
jetivos, pois terá a seu fa-
vor as influências positivas 
do planeta Júpiter. Alguém, 
do seu conhecimento po-
derá beneficiá-lo, social e 
financeiramente, nos próxi-
mos dias.
LIBRA Dia em que deverá 
evitar a indecisão e a incer-
teza, pois poderá deixar de 
realizar excelentes negó-
cios com ferros, aço, me-

tais, cobre e imobiliários. 
Tome decisão acertada e 
saiba defender seus inte-
resses.
ESCORPIÃO Sucesso em 
assuntos profissionais, 
comerciais e financeiros. 
Procure cuidar também 
de suas questões familia-
res, de sua paz espiritual 
e de sua tranquilidade ge-
ral. Será correspondido no 
amor e no lar.
SAGITÁRIO Sendo este 
um período dos mais indi-
cados, terá nele boas opor-
tunidades. Aproveite o bom 

fluxo astral. É um bom pe-
ríodo do ano para se definir 
profissionalmente e para 
ganhar dinheiro. Estabele-
ça novos planos de traba-
lho e terá sucesso.
CAPRICÓRNIO Saiba que 
agora você está melhor 
fisicamente e com a men-
te voltada para uma mais 
vida saudável. Aproveite as 
oportunidades para fazer 
novas amizades e para ga-
nhar dinheiro.
AQUÁRIO Os seus supe-
riores reconhecerão suas 
qualidades. Faça reivindi-

cações. É um bom dia para 
os que lidam com eletrici-
dade. Influências positivas 
de amigos no setor amoro-
so. Este é um bom momen-
to para você se dedicar a 
exercícios de meditação.
PEIXES Mente sempre 
alerta e voltada ao progres-
so de um modo geral, muita 
disposição para o trabalho 
e negócios ou empreendi-
mentos imobiliários e bas-
tante tranquilidade na vida 
familiar e amorosa está 
prevista para você hoje.-
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Santa Casa de Guararema recebe doação do Sicredi
Com o valor arrecadado foi possível fazer a aquisição de mais de 100 conjuntos privativos para garantir a segurança dos profissionais de saúde diante da pandemia por covid-19

Um dos grandes de-
safios para o enfrenta-
mento da pandemia por 
covid-19 (coronavírus) 
também tem sido manter 
a segurança dos traba-
lhadores que atuam na 
área da saúde. Como 
linha de frente, esses 
profissionais se arriscam 
para garantir que muitas 
vidas sejam salvas diante 
dessa crise. No entanto, 
hospitais filantrópicos são 
os mais impactados com 
a atual situação. E, para 
diminuir esse impacto, 
a Santa Casa de Miseri-
córdia de Guararema foi 
contemplada com um ato 
de solidariedade nesta 
terça-feira (26/05) com 
uma doação no valor de 
R$ 7.950, que foi utilizado 
para a aquisição de mais 
de 100 conjuntos privati-
vos hospitalares para os 
colaboradores que atuam 
diretamente com o públi-
co. O valor foi doado pela 
Sicredi Progresso PR/SP, 
que tem uma agência no 
município guararemense.

Com o montante foi 

possível garantir o re-
forço nas medidas de 
segurança. Segundo a 
diretora administrativa do 
hospital, Vanessa Santos, 
os conjuntos privativos 
vão contemplar cerca de 
130 colaboradores das 
equipes médica, de enfer-
magem e de higiene.

“Essa doação é de 
grande valia para nossa 
Entidade. Não diferen-
te das demais Santas 
Casas, também temos 
dificuldades financeiras. A 
roupa privativa será para 
uso dos colaboradores 
que estão na assistência 
aos pacientes com sinais 
e sintomas da síndrome 
respiratória, sendo tam-
bém classificada como um 
EPI (Equipamento de Pro-
teção Individual), pois evi-
tam que tragam e levem 
contaminação em suas 
roupas, sendo, portanto, 
mais uma medida para 
evitar a disseminação do 
vírus”, destacou Vanessa, 
lembrando também que, 
pelo menos, 130 profissio-
nais serão beneficiados 

com a doação.
A Santa Casa conti-

nua adotando todas as 
medidas de segurança 
necessárias, como ressal-
tou a diretora administra-
tiva: “Estamos seguindo 
o Protocolo do Ministério 
da Saúde, capacitando 
os profissionais com trei-
namentos e orientações. 
Estamos disponibilizando 
EPI’s e adequando as 
instalações para melhor 
atender os pacientes ge-
rando, assim, a segu-
rança dos funcionários e 
pacientes”.

Os conjuntos priva-
tivos chegaram nesta 
terça-feira, 26 de maio, 
na unidade. O prefeito 
de Guararema, Adria-
no de Toledo Leite (PR), 
esteve presente durante 
a entrega e falou da im-
portância dessa doação 
para o hospital. “Gostaria 
de agradecer o apoio da 
Sicredi nesse momento 
de crise na Saúde. A San-
ta Casa de Guararema é 
uma instituição idônea e 
conta muito com dona-

tivos. Essa parceria tem 
sido fundamental para 
ampliar a qualidade de 
vida e ajudar os guara-
remenses”, destacou o 
chefe do Executivo.

 Quem quiser cola-
borar com a Irmandade, 
basta entrar em contato 
pelo telefone (11) 4693-
8383. A Santa Casa de Mi-

sericórdia de Guararema 
está localizada na Praça 
Botelho Egas, 11, na re-
gião central da cidade. 
Mais informações também 
podem ser obtidas no site 
santacasag.com.br.

Com o objetivo de co-
laborar com quem está 
na linha de frente quando 
se trata do enfrentamento 

ao coronavírus, a Sicredi 
Progresso PR/SP efetuou 
a doação no dia 20 de 
abril. “Enquanto institu-
ição cooperativa e, diante 
de um momento que ex-
ige colaboração, atenção 
e solidariedade, ações 
como essa motivam ainda 
mais o Sicredi a praticar a 
sua missão

                                                
                                 299ª Ciretran de Guararema
O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Planejamento e Gestão, e este 
pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo – DETRAN-SP, em conformidade 
com o disposto na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e alterações, 
Decreto Federal nº 1.305 de 09 de novembro de 1994 e Portaria DETRAN nº 1.215 de 
24 de junho de 2014, torna público que será realizado o leilão de veículos apreendidos 
por infração de trânsito no Município de Guararema, sendo o evento regido pela Lei 
Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações e Portaria DETRAN nº 938 de 
24 de maio de 2006 e alterações, o qual se realizará no dia 04 de junho de 2.020, às 
09:00min. Cópias deste Edital poderão ser acessadas e copiadas pelos interessados 
por meio do Portal eletrônico do DETRAN

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
   Malhação

Globo – 17h35
Segunda – Tato dis-

cute com Keyla. Adria-
na revela o e-mail de 
Deco para Keyla. Ro-
ney tenta consolar Tato 
e comenta que Aldo 
precisa conhecer To-
nico. Fio se declara 
para Ellen e a beija. 
Lica admite para Felipe 
que ficou com ele para 
provocar Clara. Tina 
comenta com Anderson 
sobre a mudança de 
comportamento de sua 
mãe. Keyla se preocu-
pa com a ausência de 
Tato. Tina descobre que 
MC Pimenta roubou 
sua música. Tato vai ao 
encontro de seu pai.

 Terça – Aldo se sur-
preende ao reencontrar 
Tato. Anderson avisa 
que falará com MC Pi-
menta, e Ellen e Tina 
se preocupam. Tato 
discute com Aldo. Benê 
pede a ajuda de Julinho 
para o seu experimen-
to. Ellen teme pela se-
gurança de Anderson. 
Keyla insiste para que 
Tato não se preocupe 
mais com Deco. K1 e 
K2 reclamam por não 
estarem no novo ví-
deo de Fio. Dóris tenta 
convencer Tato a se 
concentrar mais nos 
estudos. Anderson en-
contra MC Pimenta. 
Lica confessa a Clara 
que ficou com Felipe.

 Quarta – Clara se 
desentende com Lica, 
e Malu decide falar com 
Edgar. Bóris critica Ed-
gar por querer excluir 
Ellen da divulgação do 
aplicativo da biblioteca. 
Ellen afirma a Dóris 
que pode implantar o 
aplicativo que fez com 
Jota na biblioteca do 
colégio. Bóris elogia 
Ellen para Edgar, que 
reage com descrença. 
Keyla questiona Adria-
na sobre Deco. Telma 
mostra para Mitsuko a Carta Z Noticias

De 01/06 a 06/06/2020
música de Tina que foi 
alterada por MC Pimen-
ta. Tato avisa a Keyla 
que irá competir. Edgar 
procura Marta para falar 
de Lica. Tato atende 
uma ligação de Deco 
para Keyla.

 Quinta – Tato pro-
cura mensagens de 
Deco no computador de 
Keyla. Felipe tira satis-
fações com Lica. Luís 
e Marta discutem sobre 
as filhas. Guto estranha 
o comportamento de 
Benê ao abraçá-la. Tato 
não vê quando uma 
mensagem de Deco 
chega para Keyla. Ro-
ney encontra o celular 
de Keyla na banheira 
de Tonico. Samantha 
implica com Guto por 
causa de Benê. Lica e 
Clara torcem por Feli-
pe. Anderson afirma a 
Tina que produzirá um 
vídeo para ela. Fio tenta 
afastar Jota de Ellen. 
Tato sofre um acidente 
durante a competição 
de bicicleta.

 Sexta – Tato é so-
corrido, mas pede para 
voltar à competição. 
Felipe sai da pista 
aplaudido. Luís beija 
Marta. Tato confessa 
a Keyla que atendeu 
o telefonema de Deco. 
Tato volta para a pista 
e é ovacionado por seu 
desempenho. Guto se 
desculpa com Benê. 
Felipe e Tato são fina-
listas do campeonato. 
Julinho flagra Josefina 
e Roney se beijando. 
Samantha tenta con-
vencer Clara a ficar com 
MB para se vingar de 
Lica. Keyla fala sobre 
Deco na frente de Dóris.  

Totalmente 
Demais

Globo – 19h15
Segunda – Carolina 

expulsa Arthur de sua 
casa e termina o rela-
cionamento com o em-
presário. Arthur liga pra 
Carolina. Eliza consola 

Arthur, que se aproxima 
da jovem com intenção 
de beijá-la.

Terça – Arthur se 
desculpa com Eliza. Gil-
da consegue convencer 
Dino a deixá-la ir para o 
Rio de Janeiro. Pietro 
propõe que Carolina 
tenha um filho com ele. 
Jamaica aconselha Fa-
binho a pedir desculpas 
para Jonatas e Leila. 
Lili pede a Jonatas um 
relatório sobre o projeto 
do rio Tamanduá. Ro-
sângela se entristece 
ao ver Florisval presen-
teando Maristela com 
um anel de noivado. 
Arthur se humilha para 
conseguir o perdão de 
Carolina. Lili se surpre-
ende ao ver Gilda em 
sua casa.

Quarta – Gilda fica 
abalada ao saber que 
Sofia morreu. Peçanha 
conversa com Euzébia 
e descobre que Gilda 
falou a verdade para 
Dino. Jacaré fica ator-
doado ao saber por 
Lu da morte de Sofia. 
Eliza dá o dinheiro que 
economizou para Gil-
da pagar suas dívidas. 
Stelinha fica impressio-
nada com a forma como 
Eliza trata a mãe. Lu 
se surpreende quando 
Bené mostra o cartão 
de visita de Lili, com-
provando que os pais 
de Sofia estiveram à 
procura da filha.

Quinta – Lu conse-
gue convencer Jacaré 
a gravar um depoimen-
to sobre sua história 
com Nina/Sofia. Gilda 
despista Dino sobre 
a origem do dinheiro. 
Carolina confessa a 
Pietro que ama Arthur. 
Lu tenta entrar na casa 
de Rafael para contar 
ao fotógrafo a verdade 
sobre Sofia. Stelinha 
diz a Arthur que a única 
forma de conseguir que 
Eliza seja disciplinada 
é desdenhá-la. Arthur 
avisa a Eliza que desis-
tiu de torná-la a Garota 

Totalmente Demais.
Sexta – Stelinha exi-

ge que Eliza se afaste 
da família e de Jonatas 
para permanecer no 
concurso. Rafael fica 
arrasado ao ouvir de 
Lu as verdades sobre 
Sofia. Jacaré afirma a 
Braço que se vingará 
de Sofia atingindo a fa-
mília da jovem. Riscado 
revela a Jonatas que 
está fugindo de Jacaré, 
e avisa ao amigo que 
o bandido está atrás 
dele e de Eliza. Rafael 
pede para encontrar Lili. 
Jacaré segue o carro 
de Lili.

 Sábado – Lili se 
surpreende ao saber da 
vida dupla que a filha 
levava. Jonatas avisa 
a Fabinho que a polícia 
encontrou o cartão de 
visita de Lili no escon-
derijo de Jacaré. Jacaré 
rende Lili, e Rafael a 
resgata. Braço e Jacaré 
são presos. Germano 
faz as pazes com Lili, 
que pede ao marido 
que volte a presidir a 
Bastille. Jonatas con-
fessa a Fabinho que 
não sabe se conseguirá 
perdoá-lo. Lili incenti-
va Fabinho a voltar ao 
trabalho. Eliza avisa a 
Jonatas que não quer 
mais vê-lo.

Fina Estampa
Globo – 21h15
Segunda – Ferdi-

nand se surpreende 
com o pedido de Tereza 
Cristina, que ameaça o 
comparsa. Griselda aju-
da Renê. Íris decide ir à 
casa de Tereza Cristina. 
Baltazar proíbe Celeste 
de contar para Grisel-
da que Renê e Tereza 
Cristina se separaram. 
Paulo convida Vanessa 
para trabalhar na Fio 
Carioca. Esther e Gua-
racy se beijam. Antenor 
reage com despeito ao 
ver o carro que Amália 
ganhou de Griselda. 
Tereza Cristina leva Pe-
reirinha para sua suíte. 
Íris e Alice chegam à 

mansão Velmont. Renê 
e Griselda se beijam.

 Terça – Griselda e 
Renê têm sua primeira 
noite de amor. Esther 
e Guaracy passam a 
noite juntos. Solange 
conta para Celeste 
que assinou contrato 
com uma gravadora. 
Enzo procura Danielle. 
Guaracy garante que 
assumirá o filho que 
Esther está esperan-
do. Antenor desconfia 
de que Griselda esteja 
namorando. Letícia se 
envergonha do comen-
tário que Vilma faz na 
frente Juan Guilherme. 
Alice mostra a Íris a 
foto que tirou de Tereza 
Cristina e Pereirinha de 
seu celular. Wallace vê 
Teodora trabalhando 
no hotel

Quarta – Wallace 
fica penalizado com a 
situação de Teodora. 
Baltazar conta para Te-
reza Cristina que Renê 
dormiu com Griselda. 
Crô cumprimenta Fer-
dinand, e Álvaro estra-
nha. Juan Guilherme 
pede Letícia em casa-
mento. Juan Guilherme 
nomeia Edvaldo como o 
novo gerente, e Zuleika 
fica inconformada. Teo-
dora presta atenção à 
conversa de Pereirinha 
e Ferdinand sobre o 
tesouro escondido na 
casa. Griselda combina 
de se encontrar nova-
mente com Renê. Teo-
dora encontra o tesouro 
do chinês.

 Quinta – Teodora 
pensa em esconder o 
tesouro no hotel. Ce-
leste avisa a Griselda 
que Baltazar contou 
para Tereza Cristina 
sobre seu romance com 
Renê. Pereirinha chega 
à casa de Tereza Cris-
tina. Vanessa pede a 
Paulo para fazer a nova 
coleção da Fio Carioca. 
Danielle se encontra 
com Enzo. Antenor e 
Beatriz veem Patrícia e 
Alexandre na pizzaria. 

Griselda comenta que 
está preocupada com o 
silêncio de Teodora. Te-
odora leva a caixa com 
o tesouro para ser ava-
liada em um antiquário.

Sexta – Renê se re-
cusa a aceitar a oferta 
de Griselda, que preten-
de comprar um restau-
rante para ele. Zuleika 
conta para Amália que 
ela e Rafael passaram 
a noite juntos. Ante-
nor se matricula nas 
aulas de Alexandre, e 
Patrícia estranha. Ce-
lina pede para Danielle 
continuar cuidando de 
Pedro Jorge. Pereirinha 
e Enzo descobrem que 
o tesouro do chinês foi 
encontrado. Teodora se 
desespera ao ver que a 
caixa com as miniaturas 
não está mais em seu 
armário. Renê procura 
Tereza Cristina.

 Sábado – Tereza 
Cristina confronta Renê. 
Renê afirma a Griselda 
que não entrará na jus-
tiça contra Tereza Cris-
tina. Teodora se enfu-
rece por não conseguir 
nenhuma pista sobre 
o tesouro. Alexandre 
pede Patrícia em na-
moro. Silveira oferece 
um emprego a Renê em 
troca de sua estadia no 
hotel. Teodora garante 
para Pereirinha e Enzo 
que não sabe nada so-
bre o tesouro. Rafael 
enfrenta problemas na 
prisão. Crô revela a Te-
reza Cristina que ela 
está sendo procurada 
pela polícia.

Os resumos dos 
capítulos de todas as 
novelas são de res-
ponsabilidade de cada 
emissora – Os capítulos 
que vão ao ar estão 
sujeitos a eventuais 
reedições.
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OFERTA VÁLIDA NOS DIAS  30, 31/05 e 01, 02 e 03/06/2020 OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES 

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 30 e 31/05/2020

Contra Filé Filé Mignon Minerva
Peça

Coxinha da Asa

 1,99
Und.

Óleo Soja
Soya 

900ml

Café Pilão
500g Trad.
a Vacuo

Açúcar 
Cristal

Globo 5kg

7,48
Kg

Catuaba 
Selvagem

Trad.

 3,65
Und.

Arroz 
Saboroso

5kg

Maionese 
Hellmanns 
250g Trad.

 3,95
Und.

Farinha de 
Trigo
Sol 1Kg

Achocolatado
Toddy 800g

 9,29
Und.

Uau Muluso
500ml

Água Sanitária
Daclor 2L

 2,49
Und.

 2,49
Und.

 6,99
Und.

 3,49
Und.

29,80
Kg

38,50
Kg

2,89
Und.

Leite UHT Jussara
1L Pet

Oferta válida para os dias 30 e 31/05

Costela Suína Perdigão na Brasa

16,90
Kg

Linguiça Suína
Cera

10,79
Kg

Batata 
Congelada
Tuchê 2kg

Requeijão Président
Vidro 
220g

 13,98
Und.

 2,75
Und.

Cerveja 
Heineken
Lata 250ml

 1,89
Und.

Cerveja 
Skol
269ml

Cerveja 
Budweiser
Lata 269ml

 10,50
Und.

 13,99
Und.

 8,99
Und.

 3,25
Und.

 8,49
Und.

 8,79
Und.

Leite em Pó
 Itambé
400g Sachê 
Integral

Limpador Uau 
Perfumes

500ml

 7,59
Und.

Sabão em Pó  OMO 
800g S/ perfume

Desinfetante Sanol 
Força Bruta
1L Suave e 

Original

35

anos

‘’O melhor para sua família"

 6,99
Und.

Mortadela Perdigão
Faado 
1kg

 4,89
Und.

Inverno e quarentena: condição perfeita para a osteoartrite em 
cães, cujos sintomas pioram no frio e com falta de exercícios
Uso de anti-inflamatório e suplementos são importantes no tratamento dessa doença, recomenda a Vetoquinol Saúde Animal.

Por Jaime Dias “veterinários”
Os meses mais frios do 

ano são propícios para o 
surgimento e/ou piora de 
algumas doenças em cães. 
“É o caso da osteoartrite, 
uma das enfermidades que 
se agravam nessa época do 
ano devido à associação de 
tempo mais frio e redução 
da prática de exercícios”, 
informa o médico veterinário 
Jaime Dias, gerente técnico 
de animais de companhia 
da Vetoquinol Saúde Animal.

 A osteoartrite é uma 
enfermidade de evolução 
crônica e degenerativa, que 
desgasta as cartilagens e os 
ossos das articulações, pro-
movendo dor e inflamação 
da área afetada, diminuindo 
a amplitude de movimento.

 Os sinais clínicos pio-
ram no inverno devido à 
maior contração muscular 
e espessamento do líquido 
sinovial. “Além disso, em dias 
de temperatura baixa é muito 
comum que o tempo de pas-
seio com os cães diminua. 
Outro fator a considerar é a 
pandemia da Covid-19. Com 
a recomendação dos órgãos 
de saúde para ficarmos em 
casa, menores são as pos-
sibilidades dos cães se exer-
citarem. A movimentação é 
importante para diminuir as 
dores dos cães acometidos 
pela osteoartrite”, explica 
Jaime Dias.

 A osteoartrite acomete 
cães de todas as idades, 
mas é mais comum em cães 
idosos, obesos ou que so-
freram lesões traumáticas. 
Há também uma questão 
importante, a predisposição 
genética. “Portanto, mesmo 
cães que estão fora desse 
grupo de risco, podem sofrer 
dessa doença” diz Jaime 
Dias.

 O sinal clínico mais co-
mum da osteoartrite é a 
dificuldade de se levantar. 
O cão também manca, fica 
mais quieto, apático, irritado 
e sem interesse em brincar. 
Quanto menos exercícios ele 
faz, mais peso ele ganha, 
levando a obesidade, um 
dos fatores que aumentam a 
sobrecarga nas articulações, 
intensificando a dor e contri-
buindo para o agravamento 
da osteoartrite.

 Cuidados necessários – 
O especialista da Vetoquinol 
recomenda ao tutor deixar o 
animal sempre bem abrigado 
e longe do frio, da chuva e 
de locais úmidos. Controlar 
o seu peso é essencial. Por 
isso, dieta equilibrada deve 
ser planejada. E, quando 
possível, realizar atividades 
físicas com o cão além de 
seguir as recomendações 
do médico veterinário frente 
as sessões de fisioterapia e 
hidroterapia. 

 

Todas essas medidas 
devem estar associadas ao 
uso de medicações e suple-
mentos prescritos pelo médi-
co veterinário. O Vetoquinol 
Mobility Program, programa 
exclusivo, voltado aos cuida-
dos da saúde dos cães com 
osteoartrite, apresenta duas 
soluções: o anti-inflamatório 
Cimalgex e o suplemento ali-
mentar Flexadin Advanced.

 Cimalgex é indicado no 
tratamento e controle da dor 
e inflamação associadas 
à osteoartrite e do manejo 
da dor e inflamação peri-
-operatória devido a cirurgias 
ortopédicas ou de tecidos 
moles em cães.  “Trata-se 
de um anti-inflamatório não 
esteroidal, COX-2 seletivo 
e comercializado frente a 
prescrição de médicos veteri-
nários”, ressalta Jaime Dias.

 Cimalgex é de fácil ad-
ministração, pois além de 
ser palatável incorpora uma 
tecnologia chamada Vetabs, 
que permite maior divisibili-
dade dos comprimidos. Essa 
tecnologia é inédita no mer-
cado pet. “Quem tem cão em 
casa e já precisou medicá-lo 
em algum momento sabe 
que é comum precisar partir 
os comprimidos para ofere-
cer a dose correta. Com a 
tecnologia Vetabs, a divisão 
dos comprimidos em frações 
é muito fácil, oferecendo 
mais praticidade e conveni-

ência aos tutores”.
 A outra solução apre-

sentada pelo Vetoquinol 
Mobility Program é Flexadin 
Advanced. “Trata-se de um 
suplemento alimentar com 
formulação única, à base de 
colágeno tipo II não hidroli-
sado o UC-II e vitamina E, 
com excelente ação antioxi-
dante e ômega 3, importante 
no auxílio do controle da 
inflamação. Cães de todas 
as idades podem usar este 
suplemento, que traz quali-
dade de vida, promovendo 
flexibilidade e mobilidade 
ao cão, fatores importantes 
na realização das atividades 
físicas, o que irá auxiliar no 
fortalecimento muscular e 
redução do ganho de peso, 
fator de risco na osteoartrite”, 
destaca o gerente técnico de 
animais de companhia da 
Vetoquinol.
 Jaime Dias recomenda aos 
tutores que não hesitem em 
levar o animal ao médico 
veterinário quando notar 
sinais clínicos condizentes 
com a osteoartrite. “Esta 
ação é muito importante, 
pois quanto mais precoce 
for o diagnóstico e a pre-
scrição das orientações 
terapêuticas, melhor para 
o cão, pois retarda a pro-
gressão da doença diminu-
indo o sofrimento do mes-
mo”, conclui o especialista 
da Vetoquinol.

 Sobre a Vetoquinol – En-
tre as 10 maiores indús-
trias de saúde animal do 
mundo, com presença na 
União Europeia, Américas e 
região Ásia-Pacífico. Grupo 
independente, projeta, de-
senvolve e comercializa 
medicamentos veterinários 
e suplementos, destinados 
à produção animal (bovi-
nos e suínos), a animais 
de companhia (cães e 
gatos) e a equinos. Desde 
sua fundação, em 1933, 
a Vetoquinol combina ino-
vação com diversificação 
geográfica. O crescimento 
do grupo é impulsionado 
pelo reforço do seu port-
fólio de produtos associado 
a aquisições em mercados 

de alto potencial de cresci-
mento, como a Clarion 
Biociências, ocorrida em 
Abril/2019. A Vetoquinol 
gera 2.132 empregos e 
está listada na Euronext 
Paris desde 2006 (símbolo: 
VETO). A empresa dispõe 
de serviço de atendimento 
ao cliente (SAC) com profis-
sionais da área veterinária, 
preparados para sanar 
quaisquer dúvidas relacio-
nadas aos produtos, pelo 
telefone 0800 741 1005 ou 
pelo site www.vetoquinol.
com.br
 Ana Lívia Lopes
Sta Press | Grupo Texto
 (+55) 11 3039-4100    (+55) 
11 98240-3434
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Colunista Social

Margareth Theodoro Gonçalves da Silva (22/05)

Patrícia Pieri (13/05)

Edgar Brito (13/05)
Davi Rocha Maia (04/05)Fernando Jr. (14/05), Mônica (23/05) e Fernando (25/05)

Paula Dias (02/05)

Suzana de Jesus (13/05)

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano de vida bem vivido. Fazer 
aniversário é receber o carinho e afeto dos amigos e familiares. Fazer aniversário é uma dádiva, é simples-
mente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Aos aniversariantes do mês, desejamos que o 
seu interior alcance a perfeição, que sua fé nunca se abale, que sua esperança não se esmoreça, que nunca 
lhe falte inspiração, e sobretudo que Deus continue ao seu lado iluminando sua vida, mostrando o melhor 
caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações.   Parabéns e muitas felicidades.
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Maria Aparecida de Faria (13/05)

Robson Pinto de Moraes (14/05) Lilian Denise Alves da Cruz (13/05) Maysa Rodrigues Viana dos Santos (26/05)

Fagner Brito (17/05)
Alexandre Freire M. Paglia (12/05)
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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 31/05 A 06/06/2020

               Produção: Carta Z Notícias

Família unida

Flávia Alessandra e Susana Vieira participam do “Tamanho 
Família”, comandado por Márcio Garcia. A atriz de “Salve-se 
Quem Puder” levou os irmãos Hélio e Stella, além da filha mais 
velha Giulia. Susana aproveitou o programa para rever os netos 
Bruno e Rafael, que moram nos Estados Unidos e participam 
do programa ao lado do pai, Rodrigo, que completa o time. No 
palco, Flávia relembrou a infância em Arraial do Cabo e contou 
sobre a coincidência de sua família ser Costa, assim como a 
do marido, o apresentador Otaviano Costa.

(GLOBO, DOM, DIA 31, ÀS 12H30)

Aventura e emoção
(CANAL OFF, SEG, DIA 1º, ÀS 22H)

No episódio inédito de “Tatiana Weston-Webb”, Tati 
decide voltar pela segunda vez a Teahupoo, no Taiti. 
Com a companhia de seu namorado Jesse Mendes, Tati 
e sua equipe encaram condições pequenas e grandes de 
ondas. Em uma das sessões, Tati toma uma vaca e se 
corta no coral. Em meio a um surfe e outro, eles acham 
uma ilha paradisíaca para jogar altinha.

Capítulo final
(COMEDY CENTRAL, TER, DIA 2, ÀS 22H)

O Comedy Central encerra a segunda temporada de “Ho-
mens?”. Criada e estrelada por Fabio Porchat, a produção 
aborda temas, como traição, preconceito, machismo e aborto. 
Além de Porchat, o elenco conta com Rafael Portugal, Gabriel 
Godoy, Raphael Logam e Gabriel Louchard. “Homens?” é um 
projeto do Comedy Central coproduzido pelo VIS (ViacomCBS 
International Studios) e Porta dos Fundos em parceria com a 
Amazon Prime Video.  

Para provar com os olhos
(BAND, TER, DIA 2, ÀS 22H30)

 A criatividade será um ingrediente essencial no pró-
ximo episódio da reprise de “Masterchef Profissionais”. 
Os cozinheiros terão de criar obras de arte com comida 
sobre uma mesa, sem nenhum prato, no Museu de Arte 
Contemporânea da Universidade de São Paulo. Divididos 
em quatro duplas, os competidores serão avaliados por 
artistas plásticos brasileiros renomados como Alex Flem-
ming, Ana Elisa Egreja, Antonio Peticov, Fabio Miguez, 
Israel Macedo, Leda Catunda, Nina Pandolfo, Nino Cais e 
Rodrigo Andrade. Na prova de eliminação, os candidatos 
precisarão passar pelo “Duelo de Ingredientes”. Duas du-
plas se enfrentam com o mesmo ingrediente obrigatório. 
O cozinheiro com o pior desempenho deixa a competição

        Bandeira verde
(GLOBO, TER, DIA 2, ÀS 22H40)

As protagonistas de “Aruanas” estão próximas de 
uma nova revelação. Luiza vai ao Mercado Clandestino 
e descobre que o dono de garimpo devastado é Miguel. 
Verônica busca o delator e desconfia de Felipe. A série 
conta com Taís Araújo, Leandra Leal, Camila Pitanga e 
Débora Falabella no elenco principal.

        Espaço aberto
                   (SBT, QUA, DIA 3, ÀS 00H30)

Após alguns ajustes, o “The Noite” retornou à grade do 
SBT. Para seguir entrevistando os mais diversos convidados, 
o “talk show” tomou todas as precauções de saúde e medidas 
de higiene. Na quarta, o apresentador comanda o quadro 
“Danilo Gentili Mostra o Seu Negócio”, em que o humorista 
ajudará pequenas empresas que precisam de divulgação ou 
consultoria para enfrentarem a situação atual. Durante todo o 
programa, a participação do locutor Diguinho é feita através de 
videochamada. Por fazer parte do grupo de risco, seu monitor 
é um “tablet” acoplado a um porta-retrato, como uma foto em 
movimento, que ficará na mesa do apresentador. Quem tam-
bém participa à distância para se prevenir é Roger, do Ultraje a 
Rigor, cujos demais integrantes estarão no palco normalmente.

   Evolução importante
         (CANAL OFF, QUI, DIA 4, ÀS 21H)

Em “Manual do Skate com Christian Hosoi”, 
o público pode conferir algumas curiosidades do 
mundo do skate. A evolução dos equipamentos é 
parte importante no desenvolvimento do skate. O 
novo episódio do programa mostra uma viagem no 
tempo narrada por aqueles que foram peças-chave 
desde o começo.

          Show em casa
(MULTISHOW, SEX, DIA 5, ÀS 20H)

As “lives” estão cada vez mais fortes na tevê. 
O Multishow abre espaço em sua programação para 

a música de Marcelo D2. O cantor vai trazer os principais 
sucessos de sua carreira solo, com uma mistura de samba, 
rock e rap. e-mails para o editor: quingma@hotmail.com



Jornal Gazeta de Guararema Sábado,  30 de  Maio  de  2020 10 Jornal Gazeta de Guararema

BMW: novas tecnologias
Primeira avaliação  da  tradicional Série 5 BMW é atualizada para poluir menos e ganhar novas tecnologias
Por: Eduardo  Rocha - Auto Press

Os modelos da Série 5 
são os mais tradicionais da 
BMW. Foi a partir deles que 
a marca bávara conseguiu 
estofo para enfrentar a rival 
Mercedes-Benz ainda no 
início anos 1970. Afinal, 
ele é o descendente direto 
do Neue Klass – Nova 
Classe em alemão  , que 
foi produzido entre 1962 
e 1977. O Neue Klass foi 
o modelo que fez a marca 
mudar de patamar, tanto 
financeiramente quanto 
de imagem. Foi a partir daí 
que a BMW chegou à era 
moderna dos automóveis 
e passou a ser vista como 
uma marca de sedã espor-
tivos. Ainda hoje é muito 
bem-sucedido. Desde que 
foi lançada, em 2017, a 
Série 5 vendeu mais de 
600 mil unidades no mundo 
todo. Daí a marca alemã ter 
um especial cuidado com o 
modelo. Como aconteceu 
com a renovação da séti-
ma geração, que a BMW 
acaba de apresentar, tanto 
na versão sedã quanto na 
Touring ou station.

 A motivação para 
a renovação, como tem 
acontecido com diversos 
modelos europeus, é a 

necessidade de adaptar 
as motorizações aos índi-
ces de emissões exigidos 
pela norma Euro 6d, que 
entra em vigor em janeiro 
de 2021. Por isso mesmo, 
todos os modelos com 
motorização convencio-
nal, não-híbrida, passam 
a contar com sistema Mild 
Hybrid de 48V, que tem um 
sistema de recuperação 
de energia que reduz o 
consumo e injeta 11 cv de 
potência no sistema em 
momentos estratégicos, 
como nas acelerações. 
São duas versões híbridas 
e sete versões com híbrido 
leve, quatro a gasolina e 
três a diesel, todos 2.0 de 
quatro cilindros ou 3.0 de 
seis cilindros em linha.

 A gasolina tem os 
modelos 520i, 530i e 540i, 
com 184 cv/29,6 kgfm, 
com 252 cv/35,7 kgfm e 
com 333 cv/45,9 kgfm, 
todos oferecidos nas con-
figurações sedã e Touring. 
Há ainda a M550i, mas 
apenas para o sedã, com 
530 cv/76,5 kgfm. As mo-
torizações diesel equipam 
os modelos 520d, 530d 
e 540 d, com potências 
de 190 cv, 286 cv e 340 

cv. São duas as versões 
Full Hybrid: 530e, com 
tração traseira ou integral 
xDrive, nas versões sedã 
e Touring, e 545e xDrive, 
apenas sedã. A primeira 
tem motor térmico com 184 

cv/30,6 kgfm e elétrico de 
109 cv/27,1 kgfm, que na 
combinação resulta em 292 
cv/42,8 kgfm. Já a versão 
545e tem o mesmo motor 
elétrico de 109 cv/27,1, 
mas com o motor térmico 
de 286 cv/45,9 kgfm, com 
total de 394 cv/61,2 kgfm. 
Os modelos chegam ao 
mercado em julho, com 
exceção das versões 530e 
Touring e M545i sedã, que 
começam a ser vendidas 
em novembro de 2020.

 Por fora, as mu-
danças foram as de praxe 
para um face-lift. Na frente, 
os faróis, que agora podem 
receber lanternas a laser, 
estão mais finos, o para-
-choque foi redesenhado 
e a grade bipartida ficou 
maior. Na traseira, o para-
-choque foi modificado e 
agora tem um difusor na 
parte inferior. As lanternas 
foram modificadas inter-
namente e ganharam um 
novo grafismo para as lu-

zes em led. No sedã, o sutil 
spoiler que era instalado na 
tampa do porta-malas foi 
eliminado. As rodas agora 
vão de 18 a 20 polegadas 
e ganharam novos dese-
nhos. Por dentro, a evo-
lução é também sutil. Os 
bancos foram redesenha-
dos e a marca adotou noos 
revestimentos.  O sistema 
operacional da central mul-
timídia foi evoluído e agora 
passa a integrar também 
smartphone Android sem 
necessidade de cabo – já 
fazia isso com os modelos 
Apple. O navegador interno 
também ganhou uma nova 
geração.

 O Série 5 também 
ganhou novos recursos 
de auxílio ao condutor. No 
caso das versões hídridas, 
há um comando para que o 
carro permaneça em modo 
totalmente elétrico nas cha-
madas Zonas Verdes, co-
muns em diversas capitais 

europeias. A direção elé-
trica tem algumas funções 
automáticas. Um/a delas é 
a que que muda a relação 
entre o esterçamento das 
rodas e do volante, para 
facilitar as manobras de 
estacionamento. Outra é 
conjugada monitoramento 
de manutenção de faixa de 
rolagem, com a possibilida-
de de retorno automático à 
faixa de trânsito. A terceira 
é chamada de sistema de 
navegação ativa, que usa 
os dados do GPS para 
encaminhar o carro para o 
caminho correto numa bi-
furcação, com uso inclusive 
do sistema de frenagem. 
Por fim, há o já conhecido 
sistema de memorização 
dos últimos 50 metros per-
corridos, para que seja per-
corrido automaticamente 
de ré, quando necessário.

Produção: 
Carta Z Notícias
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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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