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A informação ao alcance de todos

10 anos

SEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
O prazo para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida apresentar pedido à Justiça Eleitoral para transferência para seção especial, que começou em 25 de agosto, termina dia 1º 
de outubro próximo. A Justiça Eleitoral adaptou seções exclusivamente para receber pessoas com deficiência, uma medida muito importante para o eleitor ter melhor acessibilidade, como-
didade e segurança no momento do voto. Como presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Apaes, das Pestalozzis e de Entidades Coirmãs, apoio todas as ações no sentido 
de melhorar a vida das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Fonte: http://www.tse.jus.br/ - . Saiba mais no link: encurtador.com.br/ty347
#marcioalvino #votoseguro #portadordedeficiencia #inclusaosocial #acessibilidade #secaoespecial #trabalho #gestao #eficiencia
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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

Todos nós sabemos os 
problemas à saúde que a 
obesidade pode trazer. As-
sociado a esses, ainda te-
mos redução da mobilidade 
e da disposição física, dores 
articulares e mudança no 
equilíbrio e destreza. Mas 
o que é emagrecimento? 
Também todos já imaginam 
a resposta básica: ficar ma-
gro, perder gordura, perder 
peso gordo. De forma um 
pouco mais detalhada, é 
o débito calórico aliado a 
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EMAGRECIMENTO SAUDÁVEL 
E M  1 2  S E M A N A S

uma rotina de exercícios 
físicos. Mas podemos dar 
uma incrementada nisso. O 
débito calórico não precisa 
ser baseado em restrições 
severas na alimentação e 
o exercício físico não ne-
cessita ser extenuante por 
longos e intermináveis pe-
ríodos e sessões seguidas. 
Estamos desenvolvendo na 
Acqua Boya Academia, com 
lançamento em breve, um 
programa de emagrecimen-

to voltado principalmente às 
pessoas que não gostam ou 
não tem o hábito de treinar, 
não tem afinidade com o 
ambiente de academia, 
necessitam ser acompa-
nhadas com exclusividade 
e tem pouco tempo dispo-
nível. Sim é possível. E de 
forma saudável. Como dei-
xo sempre muito claro, sou 
contra o uso de sheiks mi-
rabolantes, medicamentos 
para emagrecimento, dietas 
severas, cirurgias (apenas 
em casos extremos, onde 
a saúde está em risco alto 
e não há alternativa) e qual-
quer fórmula mágica que 
prometa o que não pode 
entregar. Acredito sim em 

fisiologia. Em processos sé-
rios e sistematizados. Nos-
so trabalho envolve uma 
equipe multidisciplinar com 
professor de educação físi-
ca habilitado e qualificado 
acompanhando diariamen-
te o processo, nutricionista 
e massoterapeuta. E mais 
importante: nós garantimos 
o resultado. As atividades 
estão sendo planejadas e 
elaboradas para atender a 
todos os perfis. Pessoas 
com limitação articular de 
ombro por exemplo, terão 
exercícios direcionados 
para poupar a região. Ou-
tro exemplo é de pessoas 
que tem alguma limitação 
em membros inferiores, 

joelhos, tornozelos, etc. 
Teremos alternativas para 
não sobrecarregar essas 
áreas. Não é um programa 
voltado para recuperação 
articular ou fortalecimento 
muscular localizado, em-
bora ocorra um incremento 
de força e condicionamento 
físico. Estamos em fase 
final de formatação e em 
breve estaremos disponibi-
lizando em nosso cardápio 
de atividades na academia 
como mais uma alternativa 
para melhorar a saúde e a 
qualidade de vida. Seden-
tarismo e obesidade, não 
fazem bem a ninguém. Va-
mos viver a vida com saúde 
e muita disposição.

Advocacia Ubirajara Silveira
         Desde 1958

Rua Quintino Bocaiúva, 231    www.aus.com.br          Tel:(11) 3106-2042
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  São Paulo- SP - 01004903 



Jornal Gazeta de Guararema  Sábado,  29  de  Agosto  de  2020 3Jornal Gazeta de Guararema

Mais de 24 mil eleitores de Guararema irão às urnas 
nas Eleições marcadas para o dia 15 de novembro

O TSE ampliou o ho-
rário de votação nas elei-
ções 2020 em uma hora, e 
os eleitores irão às urnas 
das 7h00 às 17h00.

O Tribunal também de-
cidiu reservar o horário 
preferencial das 7h00 às 
10h00 para as pessoas 
acima de 60 anos, que 
integram o grupo de risco 
ao COVID-19. 

Guararema conta com 
uma população em torno 
de 30 mil habitantes e 
24.594 eleitores aptos a 
participar do pleito mar-
cado para o dia 15 de 
novembro de 2020.

Em Guararema 7 can-
didatos deverão disputar 
ao cargo de Prefeito, sen-
do que até o momento 

tem 6 pré-candidatos con-
firmados para concorrer 
as eleições 2020, que 
acontecerão em 15 de 
novembro de 2020, lem-
brando que o prazo para 
o registro de candidatos 
vai até 26 de setembro de 
2020. São eles: José Luiz 
Eroles Freire (PL), João 
Augusto da Silva (PTB), 
Jessiane Iara da Silva 
(Republicanos),  Natália 
Americano (PSL), Horá-
cio Vieira da Silva Filho 
(PDT), e Antônio Carlos 
Borges (PSD), lembrando 
que o partido PT ainda 
não confirmou se lançará 
pré-candidato a Prefeito, 
pois a Diretoria do PT está 
aguardando as tratativas 
e deverá confirmar depois 
das convenções.

Zé (PL)

Jessiane (Republicanos)

Horácio (PDT)

Natália Americano (PSL)

Figueiredo (PTB)

Toninho (PSD)

10 anos
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Resumos dos capítulos das novelas de 31/08 a 05/09/2020
Malhação
Globo – 17h35
Segunda – Anderson 

afirma a Tina que gosta dela 
de verdade. Guto agradece 
Benê pela parceria na apre-
sentação. Benê se aproxi-
ma de Juca. As meninas 
comemoram o sucesso da 
Balada Cultural. Lica envia 
uma mensagem para Clara 
sobre Bóris, e Malu des-
cobre. Nena descobre que 
Anderson e Tina continuam 
separados.

Terça – Malu manipula 
Edgar, que confronta Bóris 
sobre seu suposto envolvi-
mento com Lica. 

Quarta – Lica afirma que 
Malu quer prejudicá-la e 
nega seu envolvimento com 
Bóris. Aldo garante a Dóris 
que deseja se tratar para 
ficar com Tato. Dóris conven-
ce Tato a dar uma nova chan-
ce a seu pai. Lica confronta 
Clara. Deco avisa a Keyla 

que está voltando para o 
Brasil. Malu investiga a troca 
de mensagens entre Lica e 
Bóris nas redes sociais. 

Quinta – Iolanda, as-
sistente social indicada por 
Dóris, se apresenta a Aldo e 
Tato. Clara ouve Malu dizer 
a Edgar que Bóris assediou 
Lica. Fio, Benê e Keyla orga-
nizam a festa de despedida 
de Ellen do Cora Coralina. 
Edgar avança contra Bóris, 
que exige seus direitos de 
defesa. Tina e Felipe se 
preocupam com o estado de 
Lica. Tato cozinha para Aldo. 
Guto alerta Tina e Felipe 
sobre a armação de Malu 
contra Lica e Bóris. Saman-
tha sofre com a rejeição de 
Anderson. Aldo se emociona 
ao contar para tato sua histó-
ria com Roney. Lica e Marta 
descobrem que Bóris está 
sendo acusado de assédio.

Sexta – Lica se revolta 
com os boatos contra Bóris. 

Mitsuko cobra explicações 
de Edgar. K2 visita Tato. 
Começa a reunião de Bóris 
e Ana Maria com Edgar e 
Marta. Marta se incomoda 
ao descobrir que Bóris e 
Lica trocaram mensagens 
em redes sociais, e Edgar 
pressiona o orientador. Tato 
desconfia da demora de Aldo 
em voltar para casa. Ana 
Maria confirma com Lica as 
informações passadas por 
Bóris. 

Totalmente Demais
Globo – 19h15
Segunda – O sonífero 

colocado por Sofia na co-
mida da família faz efeito 
e todos adormecem. Sofia 
envia a Rafael uma foto de 
Germano e Lili juntos. Hugo 
e as filhas chegam à casa 
de Germano, surpreendendo 
Sofia. Cassandra pega uma 
amostra da comida feita por 
Sofia e pede à Débora que 

analise. Rafael insinua a 
Jonatas que Sofia pode estar 
aliada a Jacaré. 

Terça – Lu e Max con-
têm Rafael, que se irrita ao 
ver Germano beijando Lili. 
Débora avisa a Cassandra 
que o resultado da análise da 
comida feita por Sofia sairá 
em alguns dias. Natasha 
avisa a Arthur que Jojô fugiu 
de casa e rastreia o celular 
da menina. Jonatas encontra 
Jojô e a leva até Cida. Arthur 
afirma que Jojô ficará no 
Brasil. Já no Uruguai, Caro-
lina incentiva Rafael a tirar 
fotos com Eliza, insinuando 
um clima amoroso entre 
os dois, para deixar Arthur 
e Germano com ciúmes. 
Arthur vê as fotos de Eliza e 
Rafael juntos.

Quarta – Arthur segue 
o conselho de Jojô e liga 
para Eliza. Sofia aproveita 
o aniversário de casamento 
de Germano e Lili para colo-

car seu plano de roubo em 
ação. Natasha permite que 
Jojô continue morando com 
Arthur. Carolina avisa a Eliza 
que ela terá que participar do 
jantar oferecido pelo governo 
uruguaio. Lorena registra Lili 
e Germano no restaurante e 
divulga a foto do casal em 
seu site, deixando Rafael 
furioso. Jojô incentiva Arthur 
a ir para o Uruguai. Sofia e 
Jacaré conseguem arrombar 
o cofre.

Quinta – Sofia avisa a 
Jacaré que não irá embora 
antes de se livrar de Eliza. 
Ela pede ao namorado que 
venda as joias roubadas do 
cofre e providencie seus 
passaportes falsos. Carolina 
incentiva Rafael a adulterar 
a bebida de Eliza. Carolina 
tira fotos de Rafael e Eliza, 
insinuando que os dois estão 
juntos. Arthur se revolta ao 
entrar no quarto de hotel de 
Eliza e vê-la dormindo ao 
lado de Rafael.

Sexta – Leila decide não 
publicar as fotos de Eliza e 
Rafael enviadas por Caroli-
na. Arthur não acredita em 
Eliza quando a namorada 
lhe garante que não aconte-
ceu nada entre ela e Rafael. 
Carolina envia as fotos de 
Eliza e Rafael para Lorena. 
Wesley confessa a Janaína 
que está interessado nela. 
Zé Pedro mostra a Germano 
as fotos de Eliza, publicadas 
no site de Lorena, e provoca 
a ira do empresário contra 
Rafael. 

Sábado – Germano acu-
sa Carolina de ter enviado as 
fotos para Lorena e a jorna-
lista se defende, culpando 
Leila. Leila desconfia quando 
Carolina a demite e a indica 
para outra revista. Jonatas 
apoia Leila. Lili ofende Ra-
fael e afirma que não quer 
mais vê-lo. Rafael garante 
a Leila e Jonatas que não 
aconteceu nada entre ele e 
Eliza, mas não revela que foi 
Carolina quem divulgou as 
fotos. Jojô culpa Eliza pelo 
sofrimento de Arthur. Eliza 
aceita o convite de Sofia 
para jantar.

Fina Estampa
Globo – 21h15
Segunda – Ferdinand re-

vela para Tereza Cristina que 
gravou as conversas que os 
dois tiveram na sauna. Pedro 
Jorge se revolta contra Celi-
na. Wallace e Dagmar são 
fotografados por uma coluna 
social no Brasileiríssimo. 
Ferdinand recebe dinheiro 
de Tereza Cristina para fugir. 
Teodora diz a Quinzé que o 
bebê que ela espera não é 
dele. Paulo surpreende os 
repórteres ao dizer que ele 
e Esther continuam juntos. 
Chiara decide se operar por 
causa de Fábio.

Terça – Pereirinha acor-
da seus serviços com Tereza 
Cristina. Griselda surpreen-
de Antenor e Patrícia na cozi-
nha. Alice descobre a senha 
do cofre de Tereza Cristina. 
Quinzé conta para Griselda 
que Ferdinand está foragido 
e que Tereza Cristina é sus-
peita de ser a assassina de 
Marcela. Wallace pede para 
Clint convocar a imprensa 
para uma coletiva. Enzo 

não gosta quando Danielle 
o dispensa por causa de 
Pedro Jorge. Guaracy fla-
gra Jackelaine e Alberto se 
beijando na cozinha. Renê 
deixa Vanessa em casa. 
Crô vai à casa de Solange e 
encontra Baltazar. Pedro Jor-
ge pergunta por Vitória para 
Danielle. Griselda procura o 
delegado Paredes.

Quarta – Griselda conta 
para o delegado Paredes 
tudo o que Ferdinand fez 
contra sua família a mando 
de Tereza Cristina. Álvaro 
anuncia um concurso do 
quiosque, e Alberto ameaça 
terminar com Jackelaine se 
ela participar. Tereza Cristina 
chantageia Ferdinand para 
que ele tire a vida de Gri-
selda. Esther impede Pedro 
Jorge de se aproximar de 
Vitória. Solange fica radiante 
ao ser fotografada pelo jornal 
Diário de Notícias. Baltazar 
reclama do desprezo de Crô. 
Wallace se emociona com o 
carinho de seus fãs. Amália 
e Rafael voltam de viagem. 
Celina e Beatriz seguem 
Esther para que Pedro Jorge 
conheça a irmã.

Quinta – Henrique avisa 
a Danielle que Celina levou 
Pedro Jorge até a Fio Cario-
ca. Paulo tenta convencer 
Esther a deixar Pedro Jorge 
conhecer Vitória. Enzo é 
chamado para fazer uma 
campanha como modelo. 
Quinzé reconhece a mulher 
que o dopou. Wallace cha-
ma Dagmar para fotografar 
com ele.

Sexta – A mulher confes-
sa que foi Ferdinand quem a 
mandou seduzir Quinzé. Crô 
vê a ligação de Ferdinand no 
celular de Tereza Cristina. 
Tereza Cristina recebe uma 
alta quantia em dinheiro, que 
guarda em seu cofre. Juan 
Guilherme pede para Chiara 
contar a verdade sobre sua 
doença para Fábio. Vanessa 
aconselha Renê a se mudar 
da casa de Tereza Cristina 
com seus filhos. Paulo sente 
ciúmes de Guaracy e confes-
sa a Esther que ainda a ama. 
Baltazar estranha quando 
Crô o chama pelo nome. 
Danielle fala para Enzo que 
não conseguirá pagar todas 
as suas dívidas e ele aceita 
posar para a campanha para 
ajudá-la. Tereza Cristina 
ameaça matar Renê se ele 
tirar seus filhos de sua casa.

Sábado – Renê luta com 
Tereza Cristina e acaba se 
ferindo. Griselda socorre 
Renê. Crô dispensa o con-
vite de Celeste para jantar, 
e Baltazar o critica. Danielle 
não aceita que Enzo lhe dê 
dinheiro. Esther pensa em 
Paulo. Tereza Cristina tenta 
explicar para Álvaro como 
baleou Renê. Íris e Alice 
se escondem no quarto de 
Patrícia. Álvaro orienta Te-
reza Cristina a se afastar de 
sua casa por uns tempos. 
Os resumos dos capítulos 
de todas as novelas são de 
responsabilidade de cada 
emissora. Os capítulos que 
vão ao ar estão sujeitos a 
eventuais reedições.

Horóscopo para  os dias 01 e 02/09
01/09/2020

ÁRIES  - Procure a feli-
cidade no terreno espiritual 
e tudo será mais fácil. Os 
obstáculos tendem a desa-
parecer diante do período 
propício que se inicia agora. 
Você poderá apaixonar-se, 
sobretudo se esta pessoa 
for de um signo que atraia 
você, especialmente pela 
criatividade.

TOURO - Desde as pri-
meiras horas do dia, procure 
evitar atritos com pessoas 
de temperamento forte. Mais 
compreensão e inteligência 
para proveito dos benefícios 
deste dia. Este é um bom 
período do ano para você. 
Sucesso nas questões fi-
nanceiras, nos jogos e na 
loteria.

GÊMEOS - Bom para 
novos empreendimentos e 
para os negócios ao mesmo 
tempo. Muita habilidade lite-
rária e mente fértil, penetran-
te e influente. Em relação ao 
trabalho, se você se envol-
veu em um mau negócio, 
tenha calma, pois tudo se 
resolvera ainda este mês.

CÂNCER - Aproveite 
este benéfico dia para pro-
mover seu sucesso social, 
profissional e material. Uma 
excelente conjunção astral o 
está favorecendo. Bom para 
o comércio e negociação de 
papéis. As pessoas têm re-
parado em suas qualidades 
e você pode ser convidado 
para fazer um curso de aper-
feiçoamento. 

LEÃO - Bom dia para 
tratar com militares, políticos 
e pessoas ligadas à igreja. 
Muito bom, também, para 
abrir uma caderneta de 
poupança ou para solicitar 
empréstimo de dinheiro. Êxi-
to profissional. Boa saúde. 
Você estará mais disposto 
a participar de reuniões 
sociais.

VIRGEM - Durante o 
transcorrer do período, você 
poderá perceber que ser 
livre é um direito e não uma 
ilusória utopia. Você deve 

aproveitar a sua criatividade 
que está em alta, para resol-
ver os seus problemas mais 
urgentes. O convívio familiar 
vai ganhar em harmonia. 

LIBRA - Você deve apro-
veitar este dia para deixar 
tudo claro em relação aos 
seus familiares, podendo se 
beneficiar com uma conver-
sa franca com os parentes 
mais próximos. Confie mais 
em sua memória principal-
mente dentro do trabalho.

ESCORPIÃO - Vida fa-
miliar beneficiada. Durante 
o período você poderá per-
ceber a intensificação nos 
contatos com pessoas do 
sexo oposto. Você também 
tende a sentir- se atraído 
por questões secundárias, 
principalmente aquelas que 
constituem um empecilho 
para o seu progresso.

SAGITÁRIO - Cuide de 
sua reputação, evite precipi-
tações e pessoas de caráter 
duvidoso. O trabalho, apesar 
das dificuldades normais, 
está indo bem. Neste setor, 
use a sua intuição para que 
tudo vá cada vez melhor. 
Trate de praticar esportes 
para liberar mais energias.

CAPRICÓRNIO - Dia 
em que poderá contar com 
as melhores condições nos 
negócios. Não se deixe 
enganar pela popularidade 
que goza nos últimos dias, 
pois muita coisa pode ser 
falsa ou mesmo lhe causar 
aborrecimentos.

AQUÁRIO - Cuidado 
com os inimigos ocultos e 
opositores, pois estes es-
tarão prontos a prejudicá-lo 
em algum sentido. Bom, po-
rém para pesquisas, inves-
tigações e ao amor. Festa, 
divertimentos podem fazer 
parte da sua agenda hoje.

PEIXES - Dia dos mais 
propícios para pesquisas e 
à medicina e tudo que está 
relacionado com ocultismo. 
O esforço pessoal e a de-
dicação vai lhe possibilitar 
converter em realidade suas 
esperanças, desejos e aspi-
rações.

HORÓSCOPOS PARA 
O DIA 02/09/2020

ÁRIES - Propício para 
ir a festividades, reuniões 
sociais e para obter conse-
lhos de pessoas dotadas 
de grandes conhecimentos. 
Boas chances no setor amo-
roso e da amizade. Exce-
lente intuição e disposição. 
Um dia indicado para a vida 
social e sentimental.

TOURO - Indícios de êxi-
to nas questões que deman-
dem sigilo. Dia excelente 
para resolver um problema 
financeiro. Muita produ-
ção profissional e muita 
facilidade para arranjar em-
préstimos de dinheiro para 
solucionar suas dificuldades 
financeiras.

GÊMEOS - As primeiras 
horas do dia poderão lhe tra-
zer conhecimentos que aju-
darão você a superar qual-
quer obstáculo que possa 
surgir. Estará predisposto, 
alegre e otimista. Surpresas 
agradáveis à tarde. Grande 
chance de ganho em jogos 
e na loteria.

CÂNCER - Continue 
se esforçando no campo 
profissional, pois espetacu-
lares serão as chances de 
elevação material. Bons ne-
gócios em vista e excelente 
influência astral para a vida 
sentimental e amorosa. Ali-
mente apenas pensamentos 
otimistas e, não exija muito 
de si mesmo.

LEÃO - Dê vazão ao seu 
otimismo. Tome as iniciati-
vas que julgar indispensá-
veis. Tudo o que arquitetar 
neste dia, deverá ser feito 
com intuição. Influência dos 
astros também benéfica às 
novas empresas e novos 
negócios.

VIRGEM - Muito bom dia 
para fazer novas experiên-
cias científicas ou psíquicas 
para a assinatura de contra-
tos e às diversões, e para a 
vida sentimental e amorosa. 
Este dia também pode mar-
car muita felicidade em seu 
lar, apesar de pequenos 
contratempos.

LIBRA - Ótimo fluxo as-
tral para o tratamento de sua 
beleza física, e para impor 
mais moral em seu ambiente 
social. Aprenda a conseguir 
maior equilíbrio em suas 
ações. Ainda a tempo de re-
ver tudo e encaixar as coisas 
nos seus devidos lugares.

ESCORPIÃO - Êxito nas 
investigações e no ocultismo 
de um modo geral. Seu con-
tagiante otimismo poderá 
ser abalado por desgastes 
nos setores profissional e 
familiar, com os quais você 
está com certas dificuldades 
em lidar. Não abuse da velo-
cidade ao dirigir. As disputas 
no lar deverão ser evitadas.

SAGITÁRIO - Você de-
verá evitar discussões atri-
tos e disputas com autori-
dades. Certos momentos de 
iluminação neste dia farão 
você perceber que a sua 
vida está se dirigindo a um 
rumo que não lhe agrada em 
nada. Ainda a tempo de re-
ver tudo e encaixar as coisas 
nos seus devidos lugares.

CAPRICÓRNIO - Possi-
bilidades de lucro e sucesso 
no campo comercial. Êxito 
técnico, intelectual e cien-
tífico. Leve mais em consi-
deração a pessoa amada. 
Observe as suas palavras, 
evitando atritos e discussões 
provocadas pela sua incom-
preensão.

AQUÁRIO - Evite se 
aborrecer por pequenas 
coisas. Não faça concessão 
ao pessimismo ou ideias 
negativas. Dia favorecido 
no progresso artístico e na 
popularidade. Observe as 
suas palavras, evitando 
atritos provocados pela sua 
incompreensão.

PEIXES - Tendência 
para investigar assuntos 
como a química e a me-
dicina. Evite as aventuras 
perigosas. Alguns obstácu-
los poderão se apresentar, 
todavia, nada conseguirá 
demovê-lo de seus propósi-
tos, e no final, quem lucrará 
será você.
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Esportividade sobrenatural
 BMW S1000RR mostra equilíbrio e potência, mas abusa dos controles eletrônicos

MotoMundo

Dirigir uma motocicleta 
superesportiva certamente 
desenho um sorriso no rosto 
do piloto. Mas no caso da 
BMW S1000RR é ainda 
melhor. O Autódromo Moi-
sés Solana de Pachuca foi o 
ambiente para a experimen-
tação da terceira geração do 
S1000RR chegou ao Brasil 
em setembro de 2019 e con-
tinua uma tradição jovem 
da marca com 10 anos de 
história do modelo. A moto 
teve melhoras no chassi, na 
aerodinâmica, reduziu o peso 
e as dimensões tamanho e 
ampliou a potência. O design 
também mudou e os antigos 
faróis assimétricos foram 
deixados no passado.

A S1000RR possui um 
motor de quatro cilindros de 
999 cm³, que agora atinge 
207 cv e tem torque de 11,49 
kgfm, dos quais 10,1 já estão 
disponíveis a 5.500 giros. 
Isso significa que não há la-
cunas na aceleração – que é 
muito linear e forte, mas não 
tão explosiva como nos mod-
elos antecessores. A esta 
receita é adicionada o peso 
de 197 kg em ordem de mar-
cha   que pode ser reduzido 
para 193,5 kg, pelo pacote 
M que traz rodas de fibra 
de carbono. Com todo este 
poderia, eletrônica acaba 
desempenhando um papel 
fundamental nesta super-
esportiva. Ela ajuda na con-

dução, mas não é intrusiva.  
A moto é extremamente dócil 
aos comandos do piloto, mas 
boa parte dessa simplicidade 
de manuseio é gerenciada 
por um computador.

As assistências são coi-
sas como o sistema de freio 
pro ABS, que gerencia a 

frenagem mesmo na curva, 
o controle de amortecimento 
dinâmico, que controla a sus-
pensão se adaptando ao piso 
permanentemente, e o quick 
shift,  assistente de trocas de 
marcha que dispensa uso da 
embreagem tanto para subir 
quanto para reduzir. Além 
disso, o mapeamento do 
motor oferece os conhecidos 
modos Rain, Road, Dynamic 
e Race, que dosam a entrega 
de energia e a ação dos 
auxílios eletrônicos. Essas 
configurações podem ser 
incrementadas com um pa-
cote opcional que adiciona 
os modos Race PRO 1, 2 e 
3 e inclui controle de largada, 
limitador de velocidade no 
pit lane   tudo facilmente 
controlado a partir do punho 
esquerdo.

 No Brasi l ,  este 
modelo está sendo oferecido 
por R$ 98.750 e emplacou 
545 unidades desde que pas-
sou a ser vendida por aqui. 
É preciso reconhecer, no 
entanto, que o segmento de 
superesportivas está franca 
decadência no Brasil, não 
só pela baixa qualidade das 
estradas e pelo aumento dos 
controles de velocidade, mas 
também pelo grande poder 

de atração que esse gênero 
de motocicleta exerce sobre 
a bandidagem. Ainda assim, 
tem um bom destaque no 
ranking de mais vendidas 
e fica à bem frente de rivais 
como Honda CBR 1000 RR, 
Kawasaki ZX-10 R e Suzuki 
GSX R1000R.
I m p r e s s õ e s 
ao pilotar à 
flor da pele 

A ambiente urbano não 
é exatamente onde a BMW 
S1000RR fica à vontade. Ela 
não tem um bom alcance de 
giro, aquece muito em baixa 
velocidade e o design apon-
tado para baixo cria uma po-
sição forçada, que joga uma 
enorme tensão para a coluna 
do pilota, cansa os braços 
e aumenta a sensação de 
peso. Além disso, é preciso 
evitar desníveis, buracos e 
pisos irregulares. Todas as 
imperfeições são sentidas de 
forma pouco agradável pelos 
ocupantes.

 Já na estrada nos 
arredores da pista de Pa-
chuca, as longas retas criam 
bons momentos para acele-
rar. No modo Road a cerca 

de 4 mil rpm (muito longe 
do limite de 14.600 giros) 
seria uma situação em que a 
maioria das motos provocaria 
uma pilotagem relaxada. 
Só que em sexta marcha, 
esse regime representa 140 
km/h – embora a sensação 
de velocidade seja muito 
inferior a isso. A suspensão 
adaptativa fica mais macia 
para privilegiar o conforto. 

No autódromo, já na volta 
de reconhecimento ficou claro 
que a pista não era adequada 
para uma moto. O pavimento 
era ruim nos pontos de frena-
gem e no miolo das curvas. 
Ainda assim, o S1000RR 
parece resolver tudo sozinha. 
No modo Dynamic, a sus-
pensão se adaptou bem ao 
caminho ruim e permitiu uma 
melhora contínua no tempo 
de volta. A estabilidade na 
curva é perfeita, a aceleração, 
brutal e frenagem surpreende 
pela eficiência. A moto é cada 
vez mais impressionante à 
medida que se anda, curva 
e freia. As sensações ofere-
cidas por esta superesporti-
va são únicas: ela provoca 
emoção e adrenalina em alta 
velocidade.

Por: Ricardo  Silvério- Autocosmo
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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 simplesmente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Aos aniversa-
riantes (da segunda quinzena de agosto) desejamos que o seu interior alcance a paz, que sua fé nunca se abale e que Deus continue 
abençoando imensamente sua vida, mostrando o melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns!

A debutante Giulia Gonçalves de Campos Lemos (24/08).

Layany Lays de Souza (28/08).
Rogério Júnior (25/08).

Gouw Siok Benitez completou mais um ano de 
vida (28/08) e recebeu o carinho e parabéns dos 
filhos Romero e Julian. Edilson Barbosa (21/08).

Marcelo Agnaldo Sobrinho de Siqueira (22/08).

Crédito: Tami Ramiro
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SILENE  OLIVEIRA
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Prestamos nossa homenagem a Cláudio Marcondes Machado que recentemente nos deixou fisicamente, mas a sau-
dade manterá sua memória viva nos corações dos familiares e dos muitos amigos que conquistou ao longo da vida.
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Local  de ret i rada no Colégio Vi r tude
O Rotary Club de Gua-

rarema realizará neste 
sábado (29/08), a 1ª Fei-
joada DRIVE THRU, no 
formato pegue e leve, en-
tre 11h00  e 14h00 horas.

 O Rotary está traba-
lhando para que tudo dê 
muito certo. O valor de R$ 
50,00 corresponde ao kit, 
devidamente embalado, 
que pode ir ao micro-
-ondas, se necessário, e 
também ao freezer .

A quantidade que cor-
responde ao kit atende a 
mais de uma pessoa, pois 
vem cerca de 900 gramas 
de feijoada e outros 400 
gramas de acompanha-
mento. 

E tem também a sobre-
mesa, uma embalagem 
com 4 tipos de doces 
oferecidos pela Casa da 
Amizade, uma parceira 
de sempre, por R$ 10,00. 
A retirada do kit-feijoada e 
dos doces será feita no es-
tacionamento do Colégio 
Virtude, justamente para 
facilitar o acesso de veícu-

los, lembrando que todos 
os cuidados sanitários se-
rão observados e o uso da 
máscara é obrigatório. As-
sim como no ano passado, 
na 9ª versão da Feijoada, 
tanto o Rotary quanto o 
Lar dos Velhinhos, contam 
com a sua participação e 
colaboração. Procure seu 
convite imediatamente 
pois estão limitados a 300 
unidades. Para adquiri-los 
entre em contato por tele-
fone ou pessoalmente nos 
pontos de venda na Lauri 
Bella (11-97096-2833) e 
no Chaveiro Cleiton (11-
4693-5353). Participe! 
Seu único trabalho será o 
deslocamento ao Virtude 
para a retirada da Feijoa-
da e dos doces, onde será 
recepcionado por música 
ao vivo e o seu convite 
poderá ser sorteado para 
receber um brinde sur-
presa. Rotary, Casa da 
Amizade e Lar dos Velhi-
nhos contam com a sua 
colaboração.

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 .  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 

Feijoada Beneficente do Rotary

Amanhã (domingo - 30/08) às 19h00, acontecerá na Igreja Matriz São Benedito 
Guararema/SP, a Missa de Sétimo Dia de Cláudio Marcondes Machado

Missa de Sétimo Dia
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Quinzinho: Editor de Imagens

Artistas em destaque no Gazeta de 30/08 A 05/09/2020

Por: Caroline Borges 

Produção: 
Carta Z Notícias 

Amigos de longa data, Marcelo Adnet e Mateus 
Solano se enfrentam no “Tamanho Família”. No palco 
da produção comandada por Marcio Garcia, os amigos 
de adolescência vão passear e arrancar risadas numa 
montanha russa virtual, fazer compras e contar um pouco 
de suas histórias em casa. Adnet formou seu time com 
a mãe, Regina, a irmã, Luíza e a mulher, Patrícia. Já o 
sofá dos Solano foi formado pela Paula, esposa do ator, 
a mãe, Miriam, e o padrasto, Jorge.

       Velha infância 
                (GLOBO, DOM, DIA 30, ÀS 12H30)

                     Para maratonar
                            (GNT, DOM, DIA 30, ÀS 22H)

O GNT exibe uma maratona dos quatro primeiros 
episódios da série “Shippados”. A produção é protagoni-
zada por Tatá Werneck e Eduardo Sterblitch, que vivem 
Rita e Enzo. Os dois se conhecem em um bar após seus 
respectivos encontros serem catastróficos. Aos poucos, 
percebem que têm muito em comum e resolvem dar uma 
chance a um relacionamento moderno.

      Dupla exposição
                    (GNT, SEG, DIA 31, ÀS 22H)

Além do “Top Chef Brasil”, Felipe Bronze aparecerá 
no ar em mais uma produção inédita. O apresentador 
comanda a estreia de uma nova temporada de “Perto do 
Fogo”. No programa do canal a cabo, ele mostrará uma 
cozinha mais rústica. Bronze vai ensinar pratos deliciosos 
à base de arroz, preparados em fogão e forno à lenha.

           Fala, garoto
             (TV CULTURA, SEG, DIA 31, ÀS 22H)   

Serginho Groisman é o entrevistado do “Roda Vida”, da 
TV Cultura. À frente do “Altas Horas”, o apresentador 
falará dos 70 anos da televisão. O debate será coman-
dado por Vera Magalhães. Formado em Jornalismo, 
Groisman também é redator, escritor e roteirista.

     Personagem icônico
                  (GLOBO, TER, DIA 1º, ÀS 22H45)

 O penúltimo episódio de “Cine Holliúdy”contará com uma 
participação especial. Na produção, Ney Latorraca revive o 
personagem conde Vlad, da novela “Vamp”. Francis decide 
fazer um filme de terror e convida o maior vampiro do cinema 
nacional: Conde Vlad. Enquanto isso, o prefeito Olegário 
não gosta nada dessa história de televisão quebrada. Para 
não ficar mal falado pela oposição, o político manda Jujuba 
correr com o conserto do aparelho. E o que estava ruim fica 
pior: o político é surpreendido com a notícia de que Seu 
Lindoso será candidato nas próximas eleições. E, de quebra, 
o adversário já pagou pelo reparo da tevê.

       Volta ao mundo
                    (BAND, TER, DIA 1º, ÀS 22H45)

Macarrão à carbonara é um clássico da cozinha italiana. 
Os participantes do “Masterchef Brasil” terão de reproduz-
ir o prato com perfeição para agrada ao paladar do trio de 
jurados no próximo episódio. Além disso, os cozinheiros 
também terão de fazer receitas inspiradas na culinária 
japonesa, argentina, espanhola e portuguesa.

Amores complexos
                  (GLOBO, QUI, DIA 3, ÀS 22H30)

A relação entre Lélio e Hebe passa por períodos tur-
bulentos no próximo episódio de “Hebe”. Em 1986, Lélio 
não gosta do sucesso da apresentadora de televisão. O 
mesmo acontece com Décio, nos anos 70, quando ela 
consegue voltar ao rádio. Logo ganha um programa na 
TV Record. Porém, Hebe passa por uma situação difícil. 
A apresentadora precisa lidar com a perda do pai.
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Porsche Panamera GTS mostra personalidade de esportivo, 
sem perder o requinte e o conforto exigidos de um sedã de luxo

O Porsche Panamera é 
como um velho amigo. É 
do tipo que se quer ver com 
mais frequência e quando se 
tem a oportunidade, fica claro 
porque a companhia dele é tão 
agradável. O Panamera GTS 
eleva o prazer desse contato a 
níveis bem altos. Vale lembrar 
que a versão GTS está bem 
no miolo da gama do sedã 
da Porsche, localizada acima 
dos modelos S e abaixo das 
versões Turbo. Geralmente a 
versão é lançada no decorrer 
da geração de um mode-
lo, para dar um impulso às 
vendas. Exatamente como 
aconteceu com o Panamera, 
que teve sua segunda geração 
lançada em meados de 2016, 
enquanto o Panamera GTS 
chegou no final de 2018. No 
Brasil, a Porsche não vai tra-
zer a versão, pois o mercado 
tem se direcionado mais para 
as configurações híbridas.

A versão GTS se carac-
teriza por oferecer muitos 
dos sofisticados elementos 
tecnológicos que são focados 
em melhorar o desempenho 
esportivo dos modelos, mas 
sem a necessidade de escalar 
até os preços exagerados das 
versões Turbo. Assim, a pro-

posta do Panamera GTS é não 
só oferecer um desempenho 
mais radical, mas também en-
tregar um bom valor – dentro 
do universo da marca, claro. 
Tanto que ela traz sob o capô 
o mesmo V8 biturbo da versão 
Turbo, embora tenha a potên-
cia reduzida de 550 cv para 
460 cv. O torque também é 
limitado a 63,2 kgfm, enquan-
to o Turbo tem 78,4 kgfm. O 
motor é gerenciado por uma 
transmissão automatizada de 
dupla embreagem, a famige-
rada PDK, de oito velocidades 
através de um sofisticado sis-
tema de tração integral.

A personalidade esportiva 
do modelo é exaltada em 
diversos detalhes. O escapa-
mento esportivo soa espeta-
cular, a suspensão de ar tem 
uma calibração mais firme, o 
sistema de freio é mais potente 
– discos de 390 mm na frente 
e 365 mm atrás, daí as rodas 
de 20 polegadas  , enquanto 
o chassi é 10 mm mais baixo. 
Não menos importante, o Pa-
namera GTS também possui 
um pacote estético que lhe dá 
um caráter mais agressivo, 
com decorações em pretas, 
acabamentos em couro e 
Alcântara com costuras ver-

melhas no interior, além de 
rodas de liga especialmente 
projetadas para a versão. 

Bastam alguns minutos 
atrás do volante do Panamera 
GTS para notar que o caráter 
mais esportivo que tem. O 
sedã fica apegado ao chão e 
o motor V8 produz um som vi-
ciante. Ele é capaz de virar as 
curvas muito rápido e parece 
estar preso a trilhos – em parte 
por conta do conjunto de rodas 
e pneus, com 275/40 R20 na 
frente e 315/35 R20 na trasei-
ra. A impressão é que ele tem 
metade do peso que realmente 
tem – são 1.995 kg – e mede 
30% menos que seus 5,05 
metros. Isso não quer dizer, 
no entanto, que é tão ágil 
quanto um Boxster ou um 911. 
Por outro lado, além de muito 
esportivo, ele não abandona 
completamente o caráter de 
luxo e requinte que tem.

O Panamera GTS é defi-
nitivamente um carro perfeito 
para uso diário: muito rápido, 
prático e capaz de proporcio-
nar prazer de dirigir tanto em 
trânsito urbano quanto – e 
principalmente – na estrada. 
Poderia ir até, sem forçar a 
barra, ser colocado na pista. 
da cidade quanto da rota, e se 

você quiser, você poderia ir a 
um dia de pista e dar um bom 
susto em muitos outros carros 
que estão acostumados a ser 
esportes mais puristas. O zero 
a 100 km/h é feito em 4,1 se-

gundos, com máxima em 292 
km/h. Em suma: o GTS é um 
carro muito agradável, com 
um incrível equilíbrio entre 
esportividade, luxo, praticida-
de e conforto. Qualidades que 

certamente serão mantidas na 
segunda fase dessa segunda 
geração, que será apresenta-
da em Stuttgart ainda neste 
mês de agosto 

PORSCHE PANAMERA GTS (Carta Z Notícias)
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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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