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A informação ao alcance de todos

Melhorias nos bairros beneficiam 
milhares de moradores
Obras de pavimentação e drenagem, instalação de guias, sarjetas e 
câmeras de monitoramento têm modernizado os bairros de Guararema

Apesar do início da pan-
demia em março deste ano e 
a quarentena devido o novo 
coronavírus, as equipes da 
Prefeitura seguem traba-
lhando, visando o melhor à 
população guararemense. 
Diferentes localidades têm re-
cebido melhorias, proporcio-
nando assim o maior acesso à 
mobilidade urbana, com mais 
segurança e comodidade.

 A região do bairro 
Itapema/Instituto do 
Álcool recebeu a construção 
do muro de contenção nos 
afluentes do Rio Paraíba do 
Sul. A realização aconteceu 
por meio do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos (Fehi-
dro), além da contrapartida 
municipal que totalizou o in-
vestimento de R$ 395.349,09. 
A recomposição da encosta 
da Estrada Municipal Hei-
tor Pereira de Souza tem a 
função de cessar a erosão 
e manter a segurança dos 
motoristas e pedestres que 
moram na região ou acessam 
o caminho para Jacareí.

 
Na região conheci-

da como Pontilhão, uma 
parceria entre Prefeitura e a 
empresa MRS Logística tem 
beneficiado centena de pes-
soas que utilizam a passagem 
para percorrer entre o Centro 
e Itapema. O calçamento 
dessa área garante um trajeto 
mais seguro aos pedestres e 
ciclistas. O percurso também 
conta com iluminação, implan-
tada em 2015 pela Prefeitura, 
que melhorou a visibilidade 
no local.

 
Na região do Itaoca, 

diversas obras permitiram que 
o bairro torna-se mais aces-
sível. Entre julho e agosto, a 
Rua Silvio Usier contou com 
obras de drenagem e pavi-
mentação. A extensão de 1,5 
km de melhoria já constava no 
plano de pavimentação asfál-
tica do Prefeito Adriano Leite 
e era uma das reivindicações 
dos moradores do bairro.

 
Ainda no bairro Itaoca, 

as Ruas Marechal Deodo-
ro, Rui Barbosa, Benjamin 
Constant, Duque de Caxias e 
Admeleto Gasparini passaram 
por obras de inserção de guias, 
sarjetas, drenagem e asfalto. 
As obras de pavimentação das 
ruas contaram com o apoio das 
emedas parlamentares advin-

das dos Deputados Federal 
Marcio Alvino e Estadual André 
do Prado.

Região Norte: asfalto e 
expansão do monitoramento

A região Norte vem ex-
pandindo cada vez mais. No 
bairro Guanabara, a pavimen-
tação asfáltica está em pro-
cesso. Proporcionando mais 
qualidade de vida aos mora-
dores, serão 4,5 quilômetros 
de guias, sarjetas, drenagem 
e asfalto facilitando o acesso 
de centenas de pessoas que 
passam pela área, já que no 
local estão dispostas várias 
casas e empresas.

Na Cerejeira, as Es-
tradas Municipais Takakazu 
Tsukamoto e José Marcelini e 
os trechos das Ruas Kawaka-
mi e Takamori irão facilitar o 
acesso ao bairro, totalizando 
2,8 km de pavimentação 
asfáltica. No Lambari, com 
o intermédio da empresa 
Engeluz, a Prefeitura tem tra-
balhado na iluminação pública 
da região com a instalação de 
mais de 150 luminárias com 
lâmpadas de LED. O sistema 
moderno garante mais efici-
ência, economia e segurança.

 
Além da pavimenta-

ção em diversas ruas, 
o controle por meio de vídeo-
-monitoramento tem expan-
dido com o Centro de Segu-
rança Integrada (CSI). Em 
mais uma fase de ampliação 
na Região Norte, serão novas 
25 câmeras de última tecno-
logia para atender os bairros 
Parque Agrinco e Fukushima. 
Com isso, o município totaliza 
mais de 160 câmeras, garan-
tindo ainda mais segurança 
aos munícipes.

Equipes da Prefeitura 
seguem com obras 
nos bairros

Instalações de guias e 
sarjetas, drenagem, pavi-
mentação de ruas, iluminação 
pública e novas câmeras de 
monitoramento em diversas 
regiões do município

 Diferentes regiões 
de Guararema têm passa-
do por obras de melhoria. As 
novas medidas proporcionam 
mais qualidade de vida, mo-
bilidade urbana e segurança 
aos moradores. Confira as 
ações de destaque nos últi-
mos meses que vão benefi-
ciar milhares de pessoas.



Jornal Gazeta de Guararema Sábado,  15 de  Agosto  de  2020 2 Jornal Gazeta de Guararema

EDITORIAL & OPINIÃO S a ú d e  e  F i t n e s s  >  >  >

José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor 
Técnico e Professor da Acqua Boya Academia - Guararema e-mail: 
josebgeraldo@ig.com.br

José Marcos Educador Físico

A Parafraseando o Pro-
fessor Mario Sérgio Cortella, 
trabalhar dá trabalho exata-
mente porque é mais fácil 
aprender a gostar daquilo 
que se faz do que fazer o que 
gosta. Por outro lado, tare-
fas pouco agradáveis podem 
proporcionar satisfação no 
produto final, compensando 
o esforço. Gosto muito de dar 
aulas de natação, hidroginás-
tica, spinning, etc. Mas não 
gosto de fazer a manutenção 
de materiais e equipamentos 
para dar minhas aulas. No en-
tanto, muitas vezes é preciso 
e o resultado é ótimo, o que 
valeu meu empenho. A aula 
fluiu bem, meus alunos saíram 
satisfeitos, atendi a expectativa 
de todos e o balanço final me 
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TRABALHAR DÁ TRABALHO
proporciona uma enorme sa-
tisfação e realização pessoal 
a cada aula. Evidentemente o 
amadurecimento profissional 
e pessoal não acontece em 
semanas ou meses. A minha 
academia, Acqua Boya, está 
na estrada há 23 anos. Erra-
mos muitas vezes, quer seja 
na elaboração de estratégias 
de aula, quer seja no relacio-
namento direto com clientes. 
Corrigimos erros e deslizes 
diariamente nesses 23 anos 
e continuamos procurando a 
excelência dia a dia para en-
tregar o melhor atendimento 
possível e assim também nos 
realizarmos. É nosso interesse 
direto. Gostamos do que faze-
mos e por isso fazemos o que 
fazemos. Entregar bons serviços 
para ajudar a melhorar a saúde 

e a qualidade de vida de quem 
nos procura é gratificante. En-
tendemos que todos os que nos 
procuram precisam, no mínimo, 
ser respeitados, ser bem orienta-
dos, conseguir resultados e ser 
estimulados de maneira anima-
da para tal. A atividade física não 
pode ser segregadora tão pouco 

precisa ser um martírio. Nossa 
linha de trabalho e pensamento 
sobre atividade física objetiva 
em uma ação duradoura e pra-
zerosa, e mesmo se tratando 
de uma academia com muitas 
pessoas, procuramos trabalhar 
com nossos clientes da forma 
mais personalizada possível. 

Deixamos os canais de comu-
nicação sempre abertos para 
que a troca de informações nos 
ajude exatamente a melhorar o 
atendimento. Enfim, fazemos o 
que gostamos e embora nosso 
trabalho dê muito trabalho, o 
resultado final é imensamente 
compensador.
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Deputado Federal Marcio Alvino entrega quatro 
novos respiradores para a Santa Casa de Guararema
Ao todo são 14 novos aparelhos para a região do Alto Tietê. Em julho, o parlamentar já havia entregado três unidades 
para Santa Isabel e cinco para Itaquaquecetuba e hoje foram mais quatro para Guararema e duas para Salesópolis

Atento aos pedidos das 
lideranças de Guararema e 
as necessidades da região, 
o deputado federal Marcio 
Alvino fez gestão junto ao 
Ministério da Saúde para 
apresentar demandas im-
portantes para ajudar as 
cidades da região do Alto 
Tiete a combater o novo 
coronavírus. 

Ele participou recente-
mente de duas reuniões no 
Ministério da Saúde onde foi 
recebido, nas duas ocasi-
ões, pelo assessor especial 
do Ministério, Airton Cas-
cavel e teve seus pedidos 
prontamente analisados 
e em seguida, atendidos. 
“Saúde é e sempre será 
prioridade, estamos traba-
lhando incansavelmente 
para atender as demandas 
nessa área e assim minimi-
zar os danos causados pela 
pandemia que, infelizmente, 
não tem uma previsão para 
acabar. Eu e o deputado 
estadual André do Prado 
temos compromisso com 
a região e vamos continuar 
trabalhando cada vez mais 
para ajudar os municípios 
no que for possível”, ressal-
tou o deputado. 

No total, a região do 
Alto Tietê foi contemplada 
com 14 novos respiradores 
para reforçar a saúde dos 
municípios ao combate à 
COVID-19. Em julho, Santa 
Isabel recebeu três equi-
pamentos para reforçar a 
estrutura de atendimento 
na Unidade de Terapia In-
tensiva da Santa Casa e 
Itaquaquecetuba recebeu 
cinco unidades para a UPA 
do Jardim Caiuby. 

Na quinta feira (13/08), 
foi a vez de Guararema 
receber quatro unidades, 
o prefeito Adriano Leite, a 
secretária de Saúde Muni-

cipal, Adriana Martins e a 
diretora da Santa Casa, Va-
nessa Andrade receberam 
o deputado federal Marcio 
Alvino e o deputado esta-
dual André do Prado para 
o evento de entrega. Em 
seguida, na Santa Casa de 

Salesópolis mais dois res-
piradores foram entregues 
ao município, na presença 
do Prefeito Vanderlon Go-
mes dos vereadores Edil 
e Serginho da Aurora, do 
secretário de Saúde, Jona-
than Kelvin; dos diretores da 

Santa Casa, dra. Ana Luísa 
(Clínica) e Marcos Cafaro 
(Administrativo).

“Nós estamos atentos às 
necessidades das cidades 
paulistas e continuaremos 
trabalhando para levar mais 

investimentos que as aju-
dem a enfrentar o novo co-
ronavírus (Covid-19). Saúde 
é a nossa prioridade!”, disse 
o deputado estadual André 
do Prado, reforçando a 

necessidade da união de 
esforços para combater a 
crise na saúde, que ficou 
ainda mais evidente, após 
o surgimento do novo co-
ronavírus.

Prefeito Adriano Leite, Deputado Federal Marcio Alvino e Deputado Estadual André do Prado 
No total, a região do Alto Tietê foi contemplada com 14 novos respiradores para 
reforçar a saúde dos municípios no combate à COVID-19. 
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Resumos dos capítulos das novelas de 17/08 a 22/08/2020
Malhação
Globo – 17h35 
Segunda – Dóris pede 

que Tato convença Aldo a ir 
até a escola. Anderson teme 
que o presente de Samantha 
o afaste ainda mais de Tina. 
Clara e Lica confessam que 
sentem falta uma da outra. 
Todos elogiam o clipe da 
banda de Samantha e MB. 
Lica vai para a casa de El-
len, e Keyla, Tina e Benê 
falam sobre as duas amigas. 
Roney coloca Benê e Guto 
para trabalhar na lanchonete, 
como parte do plano de per-
der o medo do público.  

Terça – Ellen decide acei-
tar a bolsa para o colégio 
Grupo, e Lica comemora. 
Clara revela a Lica que Ed-
gar voltou a ser o diretor da 
escola. Lica fica magoada 
por Marta não ter lhe contado 
que retirou a queixa contra 
Edgar. Ellen se preocupa 
com o clima de competição 
entre escolas na Balada 
Cultural. K1 não gosta de ser 
deixada de lado por K2 por 
causa de Tato. Keyla pensa 

em Deco. Roney orienta 
Guto e Benê a perderem o 
medo do público. Clara se 
irrita com Guto. Malu insinua 
para Edgar que Bóris e Lica 
estão muito próximos. Tina 
acredita que Anderson e 
Samantha estão juntos.

 
Quarta – Tina discute 

com Anderson. Keyla e Tina 
compõem uma música para 
a apresentação na Balada 
Cultural. Guto ajuda Benê a 
se defender da provocação 
de K1 e K2. Lica confron-
ta Marta. Tina recebe uma 
mensagem de um produtor 
musical interessado em seu 
trabalho. Lica e Clara fazem 
as pazes. 

Quinta – Edgar ouve 
Bóris e considera a bolsa de 
estudos de Ellen, e Malu se 
irrita. Anderson aceita ajudar 
Samantha para a Balada 
Cultural. Dóris afirma a Bóris 
que, caso aconteça algo a 
Ellen, processará o colégio 
Grupo. Clara desconfia dos 
sentimentos de Lica por Bó-
ris. Roney anuncia o último 

passo de seu treinamento 
com Guto e Benê, que con-
seguem se apresentar em 
público. Sexta – Clara afirma 
que não quer conversar com 
Lica sobre suas cicatrizes. 
Roney se desentende com 
Josefina por causa de Benê. 
Guto diz que gostou de can-
tar com Benê. Lica pede 
conselhos a Marta sobre 
como ajudar Clara.

Totalmente Demais
Globo – 19h15
Segunda – Charles bei-

ja Débora, e Cassandra 
avisa à irmã que o rapaz 
está interessado apenas em 
sua fortuna. Charles tenta 
convencer Cassandra de 
que gosta de Débora. Hugo 
compra o apartamento de 
Carolina na Barra da Tijuca. 
Adele ajuda Max a fingir para 
seus pais que é a namorada 
do rapaz. Lili pede a Zé Pe-
dro o boletim de ocorrência 
do acidente de Sofia, para 
encontrar o motorista que 
provocou a fatalidade. Max 
se revolta com a reação dos 
pais a seu suposto namoro 

com Adele.
 
Terça – Max decide con-

tar a verdade a seus pais, 
que pedem perdão ao filho. 
Ivo conta a Lili que havia uma 
outra moça no carro, no mo-
mento do acidente de Sofia. 
Charles pede Débora em 
namoro. Carolina se surpre-
ende ao descobrir que o Flor 
do Lácio é de Eliza. Fabinho 
vê uma moça parecida com 
Sofia observando o prédio 
de Rafael.

 
Quarta – Cassandra 

pede a Hugo para lhe com-
prar uma revista, para que 
ela possa fazer sucesso. 
Hugo ensina a Gilda a receita 
da empada do Flor do Lácio. 
Fabinho vê novamente uma 
mulher parecida com Sofia e 
vai atrás dela, que consegue 
escapar. Hugo revela a Pietro 
e Lu que planeja comprar a 
revista Totalmente Demais 
para Carolina voltar ao posto 
de direção. Sofia visita Jaca-
ré na prisão.

 

Quinta – Sofia revela a 
Jacaré como sobreviveu ao 
acidente e sugere que ele a 
ajude a roubar o cofre de sua 
casa. Fabinho diz a Germano 
que acredita que Sofia possa 
estar viva. Wesley afirma 
a Montanha que está se 
sentindo recuperado. Mon-
tanha flagra Rosângela com 
Florisval. Sofia consegue 
um advogado para libertar 
Jacaré.  

Sexta – Sofia garante 
a Jacaré que acabará com 
Eliza. Hugo pede a Carolina 
que Cassandra estampe 
a capa da próxima edição 
da revista. Eliza vê Sofia 
nas redondezas do Flor do 
Lácio e acredita que a filha 
de Germano está viva. So-
fia diz a Jacaré que Eliza a 
reconheceu e sugere que o 
parceiro tire a modelo de seu 
caminho. Jacaré vê Jonatas 
e Eliza juntos.

 
Sábado – Jacaré conse-

gue entrar no Flor do Lácio e 
ameaça Jonatas e Eliza. Jo-
natas briga com Jacaré, que 
acaba fugindo. Germano se 
assusta quando Eliza diz ter 
visto uma menina parecida 
com Sofia. Germano conta 
a Lili que Eliza também viu 
Sofia, e avisa que Jacaré 
está livre. Germano contrata 
seguranças para Eliza, Lili e 
Fabinho. Germano encontra 
Sofia, que finge ter perdido 
sua memória.

Fina Estampa
Globo – 21h15
Segunda – Beatriz nega 

que tenha sido influenciada 
por Danielle a fazer a doa-
ção de óvulos. Paulo canta 
para Vitória dormir. Daniel-
le se assusta ao ver seu 
consultório depredado. Crô 
comenta com Tereza Cristina 
que teme que o delegado 
Paredes descubra a verdade 
sobre a morte de Marcela. 
Tereza Cristina cobra de 
Ferdinand notícias sobre o 
atentado contra Quinzinho. 
Esther decide buscar Vitória 
na casa de campo, e avisa a 
Guaracy que voltará para se 
defender de todas as acusa-
ções contra ela.

 
Terça – Guaracy fica 

arrasado ao saber que Paulo 
encontrou Esther, e Grisel-
da o consola. Celina critica 
Beatriz por sua postura na 
coletiva de imprensa. Gri-
selda pede para Guaracy 
entrar com Amália na igreja 
no dia do casamento. Tereza 
Cristina conta para Renê que 
Griselda e Guaracy reataram 
a amizade. Amália decide 
pedir para Pereirinha entrar 
com ela na igreja. Zuleika 
pede demissão da Fashion 
Motos. Tereza Cristina des-
cobre que Amália irá se casar 
e manda Ferdinand acabar 
com a festa. Paulo e Esther 
iniciam uma discussão, mas 
acabam se beijando.

 
Quarta – Paulo e Esther 

se desculpam um com o 
outro pelo beijo. Pereirinha 
encontra Tereza Cristina. 
Joana revela para o delega-
do Paredes que Íris e Alice 
serviram de álibi para Tereza 
Cristina em troca de dinheiro. 
Esther se encanta ao ver 
Paulo falando com Vitória. 
Celina conta para Beatriz 

que Esther voltará para casa, 
e a arquiteta decide esperá-
-la em seu prédio. Griselda, 
Amália e Vilma pensam na 
festa de casamento. Crô 
deseja fazer o videoclipe de 
Solange, e Baltazar reclama. 
Beatriz invade o apartamento 
de Esther, e as duas se en-
frentam.

 
Quinta – Beto Junior che-

ga ao prédio de Esther, e 
Beatriz avisa que está no 
apartamento da rival. Zuleika 
fala para Dagmar que é noiva 
de Wallace. Juan Gui-
lherme diz a Letícia que 
mandará Chiara de volta 
para a Itália se ela estiver 
curada. Esther pede para 
Paulo deixá-la conversar 
com Beto Junior na Fio 
Carioca. Beatriz implora 
para ver Vitória. Daniel 
grava Solange cantando. 
Celina afirma que Vitória 
irá morar com Pedro Jor-
ge, assim que Esther per-
der a guarda da menina. 
Esther afirma a Guaracy 
que lutará para provar que 
Vitória é sua filha. Tereza 
Cristina flagra Pereirinha 
tentando abrir seu cofre

 
Sexta – Tereza Cris-

tina revela o segredo do 
cofre para Pereirinha. 
Teodora pede para reatar 
o casamento com Quinzé. 
Dagmar enfrenta Zuleika. 
Baltazar se enfurece ao 
ver Daniel filmando So-
lange. Renê observa a 
casa de Griselda. Daniel 
e Vilma vibram com o 
resultado do vídeo que 
editaram sobre Solange. 
Renê oferece o buffet 
do Brasileiríssimo como 
presente de casamento 
a Amália, mas Griselda 
não aceita. Celina fala 
para Beatriz que Esther 
concederá uma entrevista 
exclusiva para Beto Junior 
na Fio Carioca. Quinzé vê 
a mulher que o dopou con-
versando com Ferdinand.

 
Sábado – Quinzé con-

ta para Griselda que viu a 
mulher que o dopou. Vil-
ma posta o vídeo de So-
lange na internet. Beatriz 
pede uma indenização por 
danos morais a Danielle. 
Tereza Cristina cobra de 
Ferdinand a encomenda 
que fez para acabar com 
a festa de casamento de 
Amália. Guaracy decide 
ir até a Fio Carioca. Mô-
nica avisa a Danielle que, 
por causa do escândalo, 
dificilmente conseguirá a 
guarda de Pedro Jorge. 
Paulo decide acabar com 
a entrevista ao perceber 
as más intenções de Beto 
Junior contra Esther. Gua-
racy vê Paulo consolando 
Esther. Ferdinand conta 
para Tereza Cristina que 
Griselda descobriu seu 
envolvimento nos aten-
tados contra sua família. 
Griselda diz a Teodora 
que acredita em sua von-
tade de reatar com Quin-
zé.

Os resumos dos capí-
tulos das novelas são de 
responsabilidade de cada 
emissora – Os capítulos 
que vão ao ar estão sujei-
tos a eventuais reedições.

Horóscopo para  os dias 15 e 16/08
 15/08/2020
ÁRIES - Indícios de bons 

contatos com pessoas idosas 
e de bom nível financeiro e 
material. Aproveite tal oportuni-
dade para tirar algum proveito 
comercial. Inteligência clara e 
forte magnetismo pessoal.

TOURO - Saiba o momento 
certo para expressar sua opi-
nião e tenha especial cuidado 
para não ofender ninguém. A 
fase se apresentará tranquilo 
ao trabalho e no trato com o 
sexo oposto. Dê mais atenção 
à família.

GÊMEOS - Um forte mag-
netismo pessoal deve atrair a 
simpatia alheia, o que lhe trará 
benefícios. Novas e duradouras 
amizades também estão previs-
tas. Êxito em trabalhos manuais 
e viagens. Neutro no amor.

CÂNCER - Esmero e 
capricho demasiados poderão 
resultar em perda de tempo. 
Cuidado com o período de es-
cândalo e até de sedução que 
terá de passar. Faça o que tem 
a fazer com brevidade. Cuidado 
com acidentes, assaltos ou 
roubos nas vias públicas.

LEÃO - O planeta Vênus 
deve favorecer você agora. 
Procure desenvolver seus pro-
jetos com mais ordem. Bom 
período para se sobressair nas 
coisas que você acha que têm 
dificuldade.

VIRGEM - Com tato e 
inteligência, seu êxito será total, 
neste período, principalmente 
no trabalho e na vida social. 
Período feliz ao casamento e ao 
noivado e para tratar de seus in-
teresses financeiros. Amizades 
bem sucedidas.

LIBRA - Procure agir de 
forma dinâmica e com mais 
tato, sem impor sua autori-
dade. A pessoa amada está 
merecendo maior atenção da 
sua parte. No trabalho, aja com 
mais vontade. Aguarde notícias 
inesperadas e benefícios.

ESCORPIÃO - As pes-
soas do seu signo são, real-
mente, mais favorecidas nesta 
fase astrológica. Aproveite os 

próximos dias para se dedicar 
a vida sentimental e intelectual 
e terá resultado nas relações 
humanas.

SAGITÁRIO - Aproveite 
a influência astral deste dia 
para conhecer o maior número 
possível de pessoas. Dia pro-
missor para tudo em geral. Os 
astros estarão regendo hoje as 
atividades artísticas e aguçando 
a sua sensibilidade.

CAPRICÓRNIO - Perío-
do que lhe promete muito êxito 
material, social e profissional, 
devido ao bom aspecto astral 
em seu horóscopo. Todavia, 
para que tudo saia conforme 
sua pretensão aja com otimis-
mo, confiança em si e mais 
entusiasmo.

AQUÁRIO - Alguma coisa 
importante, alguma notícia ines-
perada poderá deixá-lo aborre-
cido e irritado. Procure superar 
sua emotividade colocando-se 
acima dos acontecimentos. No-
vas oportunidades de sucesso 
no plano social.

PEIXES - Boas notícias 
estão previstas para você. O 
fluxo é dos melhores às asso-
ciações, ao casamento, a vida 
conjugal e para unir se a outra 
pessoa. Bom na saúde. A cor 
da sorte é a vermelha.

DIA 16/08/2020
ÁRIES - Neste período, 

você será beneficiado em ques-
tões comerciais e na solução 
que deseja para um problema 
profissional. Por outro lado, pro-
cure não perder de vista seus 
principais objetivos financeiros.

TOURO - Alguém de sua 
família ou de sua amizade 
poderá perturbá-lo nesta fase. 
Pense positivamente, pois mui-
tas serão suas chances de 
sucesso profissional, financeiro 
e social.

GÊMEOS - Seu forte mag-
netismo pessoal agora deverá 
atrair a simpatia alheia, o que 
lhe trará muitos benefícios. 
Novas e duradouras amizades 
também estão previstas. Êxito 
em trabalhos manuais. Neutro 

no amor.
CÂNCER - Momento em 

que poderá obter os resultados 
pretendidos em seu campo pro-
fissional, devido ao bom fluxo 
da lua. Pode, também, iniciar 
negócios, viajar e tratar e tratar 
de assuntos pessoais que será 
bem sucedido. Boas notícias.

LEÃO - Ótimo período 
para tratar com pessoas de alta 
posição, com políticos e perso-
nalidades do governo. Lucrará 
nos negócios relacionados com 
navegação e no comércio de 
atacadista.

VIRGEM - Fase em que 
enfrentará algumas dificuldades 
impostas por parentes, familia-
res e vizinhos. Não se preo-
cupe, pois com autoconfiança 
e inteligência sairá vencedor. 
Bom ao casamento ou união.

LIBRA - Fase de forte 
magnetismo pessoal, o que 
contribuirá para o seu sucesso, 
junto às altas personalidades 
da sua comunidade. O êxito 
financeiro será óbvio e conse-
guirá obter o que pretende no 
trabalho.

ESCORPIÃO - Período 
em que terá muito sucesso ao 
tratar com autoridades civis e 
na solução de seus problemas 

profissionais, financeiros e pes-
soais. Êxito religioso. Procure 
distrair-se mais. Mantenha um 
pensamento sempre positivo.

SAGITÁRIO - Fase em 
que se não precaver, facilmente 
poderá ver-se envolvido em 
problemas. Procure cuidar de 
seus afazeres e não se envolva 
em questões que não lhe digam 
respeito.

CAPRICÓRNIO - Mo-
mento dos mais felizes para os 
casados e para as coisas que 
estão ligadas ao seu coração. 
Bons lucros devido aos bons 
contatos com o sexo oposto e 
elevação social através da influ-
ência das pessoas conhecidas.

AQUÁRIO - Período de 
boa influência astral, para o 
casamento ou união, namoro, 
novas associações e para lucrar 
em negócios junto ao sexo 
oposto. Todavia, tome cuidado 
com os inimigos declarados.

PEIXES - O fluxo astral 
poderá ajudá-lo, surpreenden-
temente, no transcorrer do 
período. Tudo se resolverá da 
melhor forma possível e com 
perspectivas das melhores. 
Lucros e vantagens. Momento 
neutro para o amor.
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SILENE  OLIVEIRA
  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano bem vivido. Fazer aniversário é receber o carinho e afeto dos amigos e 
familiares. Fazer aniversário é uma dádiva, é simplesmente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Aos aniversariantes (da primeira quinzena 
de agosto) desejamos que o seu interior alcance  a paz, que sua fé nunca se abale, que nunca perca a  esperança e que Deus continue abençoando imen-
samente sua vida, mostrando o melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns!

Ari Rico (08/08) Irma Pieri (04/08)

O casal Izaías Alves da Silva e Leila Silvia 
dos Anjos completou 34 anos de matrimônio 
(14/08). Que essa linda união continue sendo 
muito abençoada. Felicidades!

Fábio Longo (15/08)Elisa Manograsso Costa (completou 7 aninhos - 06/08)
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SILENE  OLIVEIRA
  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 

Parabéns aos mais novos artistas da cidade Carlos Ribeiro e Walter Souza, que lançaram recentemente um clipe com a música autoral 
“QUANDO A SAUDADE BATER” que pode ser conferido no YouTube e em todas as plataformas digitais. Vale muito a pena acessar, 
prestigiar e comparti lhar. Que Deus continue abençoando esse novo projeto e abrindo várias oportunidades. Sucesso!

Clipe: “QUANDO A SAUDADE BATER”
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E m  G u a r a r e m a  m a i s  u m a  o p ç ã o  d e 
C a r r e t o s  e  M u d a n ç a s  l i g u e  e  f a ç a 
u m  o r ç a m e n t o .  C e l . ( 1 1 )  9 5 4 1 8 - 6 6 9 8 
o u  n o  M e r c a d i n h o  B a r ã o .

Mudanças e Carretos 

Vacinação contra o Sarampo segue até 31 de agosto
A Campanha Nacional 

Contra o Sarampo segue 
protegendo os muníci-
pes. A partir do dia 17 de 
agosto, a Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do Lam-
bari passará a aplicar as 
doses nos moradores da 
região.

Para tomar a vacina é 
preciso ter entre 30 e 49 
anos e se dirigir ao ponto 
de atendimento mais pró-
ximo de sua residência, 
de segunda a sexta, das 
13h às 16h. A campa-
nha segue até o dia 31 
de agosto e as pessoas 
na faixa etária devem 
procurar pela proteção, 
independente do número 
de doses tomadas ante-
riormente.

É importante levar o 
documento pessoal, com-
provante de residência 
e carteira de vacinação. 
Devido a pandemia do 
coronavírus, evite levar 
acompanhante para que 
não haja aglomeração.

Segunda a Sexta das 
13H ás 16H: Escola Mu-
nicipal Padre Cornélio 
Van Amerongen - Rua 
Peixoto, 54 – Centro UBS 
Lambari Avenida Francis-
ca Lerario, 955 – Lambari 
Escola Municipal Dom 
Alberto Johnnes Steeger 
- Rua Padre José de An-
chieta, 27 - Jardim Dulce

Feira Livre da Região Norte tem novo local
Nos dias 23 e 30 de 

agosto e 6 e 13 de se-
tembro, das 6h às 13h, 
a Feira Livre da Região 
Norte estará em novo 
endereço. Nesses quatro 
domingos, as barracas de 

frutas, verduras, legumes, 
ovos, entre outros itens, 
estarão na Praça André 
Luis Fernandes Cardoso, 
no bairro Jardim Dulce. O 
novo local fica próximo ao 
Campo do Colorado.

A mudança acontecerá 
de forma experimental. 
Durante esse período, a 
equipe fará uma pesquisa 
com os feirantes e con-
sumidores, para avaliar a 
permanência e alteração 

definitiva das vendas.
Devido a pandemia 

do Covid-19, é preciso 
manter todas as regras 
e cuidados, como distan-
ciamento de, no mínimo, 
1,5m, usar máscara e 
aguardar pelo atendimen-
to longe das demais pes-
soas.

A higienização das 
mãos devido o manu-
seio de dinheiro e car-

tão magnético também 
é recomendada, assim 
como lavar os alimentos 
ao chegar em casa, além 
de roupas, sapatos, bolsa 
e carteira, evitando assim 
a propagação e contami-
nação pelo coronavírus.

Nos quatro dias (23 
e 30 de agosto e 6 e 13 
de setembro) não haverá 
feira livre no Centro Mu-
nicipal de Eventos Jean 

Carlos Sanches de Olivei-
ra, no bairro Parateí.

Consuma na feira livre 
e ajude os comerciantes 
locais!

 Feira Livre da  Região 
Norte Dias 23 e 30 de 
agosto e 6 e 13 de setem-
bro, das 6h às 13h

Local: Praça André 
Luis Fernandes Cardoso 
- Rua Dom Pedro  I, 155 - 
Jardim Dulce
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Quinzinho: Editor de Imagens

Artistas em destaque no Gazeta de 16/08  A 22/08/2020

Por: Caroline Borges 

     Realidade na tela
                      (SPACE, SEG, DIA 17, ÀS 22H)

O canal Space estreia a série “Um Dia Qualquer”. Com 
direção de Pedro von Krüger, a produção mostra que um 
dia qualquer nos subúrbios cariocas pode ser qualquer 
coisa, exceto algo comum. Por trás de um cotidiano 
aparentemente simples e rotineiro, a violência diária e o 
clima de guerra civil obrigam os moradores a iniciar uma 
verdadeira jornada por sobrevivência. Neste delicado mo-
mento para os moradores, diversas histórias se misturam 
e mostram que viver mais um dia pode não ser tão fácil 
assim. E revela ainda as entranhas e, principalmente, a 
maneira como nasce e se consolida o poder paralelo em 
uma zona esquecida pelas instituições públicas. O projeto 
conta com Augusto Madeira, Mariana Nunes e Jefferson 
Brasil no elenco.

   Conversa com humor
               (TV CULTURA, SEG, DIA 17, ÀS 22H)

Um dos principais nomes do humor atual, Marcelo 
Adnet é o entrevistado do “Roda Vida”. O humorista tem 
feito bastante sucesso com o “programete” “Sinta-se em 
Casa”, do Globoplay. O projeto trata assuntos da política 
brasileira atual com humor crítico, paródias e imitações 
feitas por Adnet. Com apresentação de Vera Magalhães, 
o “Roda Vida” conta com uma bancada de entrevistadores 
formada por Anna Virginia Ballousier, repórter do jornal 
“Folha de S.Paulo”; o escritor Antonio Prata; o comunica-
dor Marcelo Tas; Bruna Braga, humorista, comunicadora, 
roteirista, redatora e apresentadora do programa “Vai 
Ser Rimando”; e Helio de La Peña, humorista e escritor.

         Noivado fajuto
                         (GLOBO, TER, DIA 18, ÀS 22H30)

Em “Cine Holliúdy”, Olegário está pronto para mais uma 
armação. O prefeito de Pitomba arma um jantar para apre-
sentar Marylin ao filho do governador. Para tentar barrar 
qualquer enlace entre Marylin e Pimpão, Francisgleydisson 
segue os conselhos do fiel escudeiro Munízio e decide dar 
uma aliança à moça, fazendo um pedido de casamento. 
Mas a moça não gosta do que ouve. Decepcionado com 
a reação da amada, Francis se surpreende com a che-
gada de Formosa, uma antiga namoradinha, à cidade. O 
episódio conta com as participações especiais de Lorena 
Comparato, Denis Lacerda e do humorista Batoré.

        Pedido especial
                          (BAND, TER, DIA 18, ÀS 22H45)

 A “Caixa Misteriosa” volta ao ar no próximo episódio do “Mas-
terchef Brasil”. Os novos oito participantes terão de reproduzir 
o cardápio favorito de Alcione, Wesley Safadão, Pablo Vittar 
e Péricles. Logo na primeira prova, quem não conseguir con-
quistar o paladar dos jurados deixa a competição. Os aprovados 
seguem para a segunda e decisiva etapa. Além de levar para 
casa o cobiçado troféu “MasterChef Brasil 2020”, o vencedor 
do episódio vai ganhar R$ 5 mil do PicPay. Ele será premiado 
ainda com uma bolsa de estudos integral para graduação ou 
pós-graduação da Universidade Estácio.

   Dificuldades do amor
                  (GLOBO, TER, DIA 18, ÀS 23H05)

Fátima e Sueli finalmente estarão inseridas em uma 
bolha de amor. Porém, as amigas perceberão que nem 
tudo são flores em uma relação. No próximo episódio 
de “Tapas & Beijos”, Sueli não consegue curtir nenhum 
momento sozinha com Jorge por conta da presença cons-
tante de Bia e Jurandir. Enquanto isso, Armane não tem 
sossego. O lojista sofre com a paixão intensa de Fátima 
a todos os momentos. Vão ao ar dois episódios, reunindo 
as melhores histórias de todas as fases da série, que teve 
cinco temporadas, exibidas entre 2011 e 2015. A produção 
é protagonizada por Andrea Beltrão e Fernanda Torres.

        Comando fixo
             (MULTISHOW, QUA, 19, ÀS 18H30)

Lexa comanda, ao vivo, mais uma edição do “TVZ”. 
Ambientado em um cenário totalmente repaginado, o “TVZ 
Temporada Lexa” tem ainda Thaynara OG na tevê e no 
digital, trazendo as novidades do mundo da música, além 
de conteúdos multiplataforma e interações com o público. 
No estúdio, a cantora tem a companhia de DJs diferentes 
e recebe, por meio de um telão, convidados especiais.

        Ponto de virada
                      (GLOBO, QUI, DIA 20, ÀS 22H30)

A trajetória de Hebe Camargo é repleta de altos e baixos. A 
série protagonizada por Andrea Beltrão mostra diversos pontos 
importantes da carreira da apresentadora. Em 1950, Hebe vai 
mal em um teste para tevê, mas logo tem a chance de apre-
sentar um programa pela primeira vez, quando o apresentador 
oficial falta. O próximo episódio mostra quando a apresentadora 
assinou com o SBT, em 1986.

           Papo de pai
                     (GLOBO, SAB, DIA 22, ÀS 6H50)

Érico Brás, que está no ar na reprise de “Tapas & 
Beijos”, integra o elenco do “É de Casa”. O ator comanda 
o quadro “Pai Online”. No matinal, ele conversa com ho-
mens que estão vivendo de diversas formas os diferentes 
momentos da paternidade, sejam eles pais adotivos, de 
outras gerações, separados, padrastos, entre outros. 
Cada semana, um tema diferente. Recentemente, Érico 
esteve à frente do “Se Joga”. O vespertino saiu do ar por 
conta das medidas de isolamento social em virtude do 
novo coronavírus.
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Local: Avenida Dona Laurinda nº 625 centro 
Guararema. Contato - Cel: (11) 96373-5523

Motivo mudança
    Vende - se Você sabe o que é uma nascente?

Uma nascente é 
onde se inicia um 
curso de água. Ela 
é responsável por 
fornecer água de 
qualidade a cór-
regos e riachos, 
que posteriormente 
abastecem os rios.

A água é um re-
curso fundamental 
para todos os se-
res vivos, por este 
motivo a nascente 
é essencial para a 
qualidade de vida 
humana, animal e 
para a fauna e flora.

Sabendo da im-
portância das nas-
centes, a Prefeitura 
Municipal de Gua-
rarema adotou em 
2017 a Nascente 
Modelo Municipal. 

Localizada no 

bairro Ipiranga, pró-
ximo ao centro, a 
Nascente Modelo 
é responsável por 
abastecer o Ribei-
rão Ipiranga, o qual 
deságua no princi-
pal responsável pelo 
abastecimento de 
água na cidade, o 
Rio Paraíba do Sul.
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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.

Fale com um de nossos gerentes,
saiba mais e participe! 

(11) 4693-1085

www.poupareganharsemparar.com.br

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

www.poupareganharsemparar.com.br

AAAA cccadadada 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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