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A PA E é a m a i s n o v a
entidade de Guararema
A fundação da APAE
de Guararema aconteceu
em assembleia de eleição
da Diretoria Executiva,
Conselho Fiscal e Conselho de Administração, dia
13 de outubro de 2020 no
Guararema Parque Hotel.
A Comissão Provisória
de Fundação iniciou a
assembleia sendo representada pela Dra. Vanessa Noronha Leite, a qual
explanou o passo a passo
para que a Apae fosse
fundada em Guararema.
Após isso, a mesa que
dirigiu a Assembleia foi assim composta: Dona Maria
José, Conselheira Regional
do Alto Tiete e Litoral Norte
e Presidente da Apae de
Arujá; Senhor João Montes,
responsável pela captação
de recursos da FEAPAEs
(Federação das APAES
do Estado de São Paulo);
Fábio Rodrigues Siqueira,
Ouvidor da FEAPAES e,
neste ato, representando
a Dra Cristiany de Castro
Presidente da Federação
das APAEs do Estado de
São Paulo e a Dra Fernanda
Guttierrez Fernandes, Coordenadora da Assistência
Judiciária da OAB Guararema e vice-presidente
do Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente,
neste ato também representando o Dr. Dirceu do Valle,
Presidente da OAB Mogi
das Cruzes.
Entre as autoridades

Membros da Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e representantes da FEAPAEs
contamos com a participação da Secretária de
Educação, Clara Assumpção Eroles Feire Nunes;
Secretária de Assistência
Social, Habitação e Cidadania, Elisete Dias da Silva; Secretária de Cultura,
Esportes e Lazer, Jussara
Zatsuga e o Secretário de
Segurança, Edson Roberto Pinto de Moraes.
Estiveram presentes
ainda o Presidente da Apae
de São Sebastião, Ricardo
dos Santos; Presidente da
Apae de Biritiba Mirim, Eva
Aparecida Souza Faria
e Presidente da Apae de

Poá, Odair Pereira.
Tivemos a representatividade dos Conselho Municipal do Idoso, Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente,
Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher, Conselho
Municipal da Assistência Social, Conselho Municipal de
Cultura, Conselho Municipal
da Pessoa Com Deficiência,
Conselho Municipal da Juventude, Conselho Municipal
da Saúde e Conselho Municipal de Educação.
O primeiro passo para
a Constituição da Apae
em Guarema foi dado,

temos muito trabalho pela
frente, mas tenho certeza
que a Diretoria Executiva
composta da seguinte forma: Presidente: Vanessa
De Cássia Noronha Leite,
Vice- Presidente: Tereza
Yasuko Takahashi, 1º Diretor Secretário: Josiane
Fatima Barbosa de Moraes, 2º Diretor Secretario:
Mariana Aparecida Cardoso Fonseca, 1º Diretor
Financeiro: Juliane Satie
do Prado Tateishi Cruz, 2º
Diretor Financeiro: Tatiana
Kato Van Holten, Diretor
Social: Adriana Delfino
Goffoni, Diretor de Patri-

mônio: Nanci de Campos
Lara; Conselho de Administração: William de
Oliveira Nunes, Conceição
Aparecida Cardoso Pinto
de Rose Nogueira, Lucia
Mara de Souza Bueno
Alves, Gilcelene Franco
Ceragioli Rodrigues, Jefferson Rafael de Lara e
Maria Luzia Silva de Souza
e Souza; Conselho Fiscal
Efetivo: Carlos Alberto Portas, Rosemeire Rodrigues
da Silva e Marcos Gregório
Santana e Conselho Fiscal
Suplente: Maura Batista
Cruz, Renaldo Borges e
Roberval Teixeira Medei-

ros, irá realizar um trabalho
fantástico, pois cada um
no seu propósito abraçou
a causa e entendeu que
Guararema precisa de
uma instituição como a
Apae, de notório reconhecimento e idoneidade.
Estamos prontos para
enfrentar qualquer desafio
que venha pela frente e
com certeza dar o melhor
de nós para que a Apae
de Guararema de fato
atenda aqueles que mais
precisarem.
Vamos juntos unir forças e trabalhar com muita
determinação!
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A C Q U A B OYA 2 3 A N O S

José Marcos - Educador Físico

O Em 13 de Outubro e
1997 iniciamos as atividades
da Acqua Boya Academia. Ao
contrário do jargão “um sonho
que virou realidade”, nós nunca
havíamos sonhado com isso.
Digo nós, porque meus pais
tomaram a frente do projeto e
toda minha família se envolveu.
Num breve resumo, eu fiz parte
da primeira turma de natação
do Guararema Futebol Clube
sob o comando do Professor
Obed, que curiosamente quase foi parceiro nesse projeto
mas acabou abrindo o próprio
espaço posteriormente. Entre
10 e 18 anos de idade, fui atleta
de natação do extinto Trianon
de Jacareí e depois do Náutico
Mogiano. Quando entrei na

Faculdade de Educação Física
(meio tardiamente), surgiu a
ideia de montar uma academia
de natação em Guararema e
minha família embarcou nessa.
Naquela época não havia internet, pouquíssima informação
disponível e não tínhamos
experiência em nada no que se
refere a administração. Íamos
buscar conhecimento em academias de outras cidades, forma de trabalhar, tratar a água,
métodos de aula, materiais
didáticos e operacionais. Mas
tínhamos muito boa vontade
e disposição para dar certo. E
posso falar após 23 anos, com
alguns altos e baixos, que deu
certo. Erramos bastante em
vários aspectos, mas acerta-

mos muito mais, caso contrário
acredito que não teríamos
sobrevivido. Aquela história de
que aprendemos com os erros
pode parecer um pouco batida,
mas é verdade. Aliás, até hoje
procuramos diariamente corrigir falhas, por menores que sejam, e aprimorar o atendimento
para oferecer uma experiência
cada vez melhor a todos que
nos procuram. Meus pais são
os heróis da aventura Acqua
Boya. São os formadores da
minha educação e dos meus
irmãos, do nosso caráter e somos o que somos hoje graças
aos dois, José e Mari. Hoje
em dia, com acesso rápido às
informações e os recursos que
temos, conduzir a academia
ficou menos complexo, em-

bora as relações interpessoais
tenham se alterado nesses
anos. E até por isso, e pela
vasta experiência de vida,
ainda hoje peço conselhos aos
meus pais sobre alguns pontos
pertinentes e situações do dia a
dia. Continuamos aprendendo
juntos. A ideia inicial da Acqua Boya era uma academia
de natação e hidroginástica
apenas. Mas entendemos
que podíamos oferecer bons
serviços mais abrangentes na
área do fitness, objetivando
sempre saúde, qualidade de
vida e respeitando a ética da
Educação Física. Montamos
então aulas de condicionamento físico, que hoje chamam de
funcional, cross training, etc, e
turmas de treinamento de cor-

rida e natação. Posteriormente
ampliamos nossas instalações
com a construção da sala de
musculação, uma nova recepção, sala de spinning, sala de
condicionamento físico e estúdio de Pilates CissaKobayashi,
minha esposa, pioneira do
Pilates em Guararema. Por esses 23 anos, agradeço a todos
nossos clientes, àqueles que
foram nossos clientes, à nossa
equipe que se esforça muito
diariamente e também a todos
que já fizeram parte dessa
equipe, em especial grandes
professores como Roberto
Luiz, Amanda Villar, Camila
Nascimbene, Luiz Gustavo,
Cida, Adriana, Débora, Beatriz.
E por que Acqua Boya? Venha
até a academia que eu conto...
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Lugar de criança CDA na Região Norte
encerra suas atividades
é na escola

Mesmo diante da pandemia
do Coronavírus e
com a permanência das aulas re-

motas em diversos municípios,
a Constituição
Federal segue
valendo: alunos

de 4 a 17 anos
não podem ficar
fora da escola.
É dever do pai,
mãe ou responsável matricular seu filho(a)
na escola mais
próxima de sua
casa, no município de residência.
Para informações, entre em
contato com a
Secretaria de
Educação: 46934848

Em caso de sintomas da COVID-19, o
munícipe deve procurar a Santa Casa local
O Centro Dedicado de Atendimento
(CDA) ao COVID-19
na Região Norte de
Guararema encerrou
suas atividades na
última quarta-feira (14
de outubro). Devido a
baixa procura pelo atendimento do CDA e o
avanço do Plano São
Paulo para a Fase
Verde para a região
do Alto Tietê, a qual
pertence o municí-

pio de Guararema, a
procura em caso de
sintoma da doença,
deve ser diretamente
na Santa Casa de
Misericórdia.
Na Região Norte
foram realizados 37
atendimentos com
353 procedimentos,
no período de 15 de
setembro a 14 de outubro. Desde a implantação do CDA, antes
no bairro Nogueira,
houve registro de
apoio a mais de 1.200
pessoas e 8.449 procedimentos, as quais

receberam o suporte
necessário.
Até o dia 14 de outubro foram 535 moradores recuperados
da doença, que contaram com o apoio da
equipe da Secretaria
da Saúde.
Em caso dos sintomas da COVID-19,
procure a Santa Casa
de Misericórdia, com
atendimento adequado, dispondo de
equipe capacitada e
recursos materiais
necessários para prestar esse serviço.
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Horóscopo para os dias 17 e 18/10
17/10/2020
ÁRIES - Período promissor. Seja otimista e
aproveite as chances que
surgirão agora. Pleno
êxito financeiro, público,
particular, adicional e legislativo. Bom para os
jogos, sorteios e loterias.

não criar nenhum obstáculo no que se refere ao
amor, pois a vida já é um
quebra-cabeça. Sua atitude poderá ser interpretada
de mil maneiras. Procure
ser otimista e os resultados serão satisfatórios ao
final deste dia.

TOURO - Muito bom
dia para tratar de assuntos
e negócios relacionados
com escritas, artístico e
social. Lucros pelo esforço
profissional e êxito social,
também se apresentarão.

LEÃO - Este é um ótimo dia, pois tudo indica que obterá êxito, em
negócios ou questões
ligadas ao comércio de
materiais de ensino, de
um modo geral. Sucesso
social, profissional e amoroso, principalmente.

GÊMEOS - Dia dos
mais propícios às relações sociais e pessoais.
Os assuntos financeiros,
porém, deverão ser tratados amanhã, quando suas
possibilidades de sucesso
serão maiores. Bom para
viagens e o amor.
CÂNCER - Procure

VIRGEM - Aproveite a
influência astral deste dia
para conhecer o maior número possível de pessoas. As amizades que fizer
lhe trarão vantagens. Dia
promissor para viagens e
tudo em geral.

LIBRA - Você poderá,
obter lucros compensadores em negócios relacionados com combustíveis
e líquidos de um modo
geral e na aquisição de
bens móveis e imóveis.
ESCORPIÃO - Pela influência da lua, de Saturno
e do sol você estará favorecido em muitas coisas.
Haverá bons fluxos para
estudos, exames, testes,
averiguações, cartas notícias e correspondência.
Capacidade de raciocínio
aumentada.
SAGITÁRIO - Dia neutro, pouca probabilidade
de sucesso nas questões
de dinheiro, de trabalho
e de família. Mas, o fluxo
será dos melhores às
investigações e tudo que
está ligado ao ocultismo.
Cuide da saúde.

CAPRICÓRNIO - Ótima influência astral, para
o casamento ou união,
ao noivado, namoro, as
novas associações e para
lucrar em negócios junto
ao sexo oposto. Todavia,
tome cuidado com rivalidades e inimigos declarados.

DIA 18/10/2020
ÁRIES - Dia em que se
não precaver, facilmente
poderá envolver-se em
escândalos e discussões.
Procure cuidar de seus
afazeres e não se envolva em questões que não
lhe digam respeito. Êxito
social e tranquilidade na
vida romântica.

AQUÁRIO - Dia benéfico para cuidar de assuntos
financeiros e sociais. Pessoas conhecidas irão proporcionar muitas alegrias.
Aguarde boas notícias de
parentes afastados. Bom
dia para passeios.

TOURO - Dia em que
terá muito sucesso ao
tratar com autoridades
civis e na solução de seus
problemas profissionais,
financeiros e pessoais.
Fará poucas amizades,
mas será bem sucedido.
Êxito no amor.

PEIXES - Dia dos mais
felizes ao casamento e as
coisas que estão ligadas
ao seu coração. Bons lucros devido aos bons contatos com o sexo oposto
e elevação social através
da influência do planeta
Júpiter.

GÊMEOS - Dia em
que terá forte magnetismo
pessoal, o que contribuirá
para o seu sucesso, junto
as mais altas personalidades de nossa sociedade. O êxito financeiro
será óbvio e conseguirá
obter o que pretende.

CÂNCER - Muito bom
dia para fazer novas experiências científicas ou
psíquicas para a assinatura de contratos e as
diversões, prazeres e a
vida sentimental e amorosa. Pode iniciar longas
viagens, o fluxo favorece.
LEÃO - O dia não
será dos mais positivos
nas questões familiares e
amorosas, mas, por outro
lado, os astros favorecem
você aumentando suas
chances de sucesso
profissional, social e em
viagens.
VIRGEM - Lute com
tenacidade e perseverança, por tudo que pretenda
realizar hoje, pois, esforçando-se, conseguirá resultados surpreendentes.
Sua capacidade pessoal
será reconhecida e recomendada por alguém.
LIBRA - Notáveis probabilidades de sucesso em
questões relacionadas
com vocação, ciência,
concurso, testes, empregos, aumento de vencimentos e rendimento. O
contato com conhecidos

lhe será útil, pois deles
receberá apoio.

ESCORPIÃO - Vizinhos ou parentes muito
chegados procurarão
ter questões com você
neste dia, não dê, portanto, motivos para
isso. A influência também não é propícia ao
amor. Excelente, contudo para o trabalho e
aos negócios.
SAGITÁRIO - O período da manhã será
um tanto ou quanto com-

plicado para você. Mas, à
tarde, tudo deve melhorar
sensivelmente. Conseguirá
progredir no trabalho e será
bem sucedido. Êxito profissional e boa saúde.
CAPRICÓRNIO - Sua
personalidade estará ressaltada nesta semana, o que
tornará você mais atraente e
simpático. O fluxo benéfico
dos astros está lhe dando
continuidade, persistência e
objetividade.
AQUÁRIO - de assim,
vazão ao seu otimismo.
Tome as iniciativas que julgar
indispensáveis. Tudo o que
arquitetar neste dia, deverá
ser feito com intuição.
PEIXES - Evitar
afobações e correrias e a
precipitação serão muito
importantes. Demonstre
domínio sobre si próprio
e passará facilmente pelo
período mais difícil do ano.
Cuidado com inimigos ocultos. Seja sereno ao resolver
problemas neste dia.
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6 candidatos a prefeito e 160 candidatos a vereadores
de olho nos votos de 24.594 eleitores de Guararema
Faltando 30 dias
para as Eleições
2020, pelas ruas se
vê grandes movimentos dos candidatos.
Em contato constante
com os eleitores, todos os candidatos estão trabalhando muito,
percorrendo o centro
e todos os bairros da
cidade. O tempo está
curto, pois as eleições
acontecem no dia 15
de novembro, quando

José Luiz Eroles Freire
( ZÉ ) - Prefeito - 22 PL

cerca de 24 mil eleitores poderão escolher
seus candidatos a
prefeito e vereadores.
O TSE decidiu reservar horário preferencial das 7h às 10h
para pessoas acima
de 60 anos, que integram grupo de risco
e ampliou o horário
de votação em uma
hora, e os eleitores
poderão ir às urnas
das 7h às 17h.

Jessiane Iara da Silva
(Pastora Jessiane) Prefeito - 10 Republicanos

Guararema conta
com uma população
de mais ou menos 30
mil habitantes e cerca
de 24.594 eleitores
estão aptos a participar do pleito marcado
para 15 de novembro.
Confira na lista abaixo
o nome e o número de
todos os candidatos
a Prefeitos e vereadores

Natália Carvalho
Americano
(Natália Americano)
Prefeito - 17 PSL

Confira a lista com os nomes e números
de todos os candidatos a vereadores

Antonio Carlos Borges
Prefeito - 55 PSD

Joao Augusto da Silva
(Figueiredo)
Prefeito - 14 PTB

Horacio Vieira Filho
(Horacinho)
Prefeito 12 PDT
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SILENE

Colunista Social

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br
Ser professor é compartilhar conhecimento, propagar informação, fazer o outro crescer, mostrar caminhos, dar as mãos, e para isso é necessário criar vínculos,
se aproximar e compreender o outro, o que exige amor! Ser professor é manter-se, apesar das dificuldades, apaixonado por sua profissão, pelo seu trabalho e
orgulhoso de sua dedicação. O professor precisa ser ousado, persistente e esperançoso, pois é ele quem está grande parte do tempo presente na vida do seus
alunos. Sua missão é ensinar, escutar, orientar, motivar, desafiar, descobrir potencialidades e desenvolver as habilidades de cada pessoa com quem compartilha
seus ensinamentos. O professor merece todo o respeito, agradecimento e consideração, pois é a profissão pela qual passam todas as outras profissões.
Que Deus continue abençoando e derramando chuvas de bençãos sobre todos os mestres do saber. Parabéns!

Professor João Scherma

Professora Fátima Miski

Professora Léo Mantilla

Professora Ignêz Rodrigues da Silva

Professora Myrna Garcia

Professora Maria Madalena Freire Martins Garcia
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OLIVEIRA
Fone: (1 1 ) 4 6 9 3 . 4 7 7 1 - Cel: (11) 97217.0673
Ser médico é bem mais do que um dom: são noites em claro estudando e pesquisando, anos e anos de aprendizado, muita prática e acima de tudo amor pelo
ser humano e pela profissão. É abrir mão de alguns prazeres da vida social para cuidar de seus pacientes e se aprofundar nos estudos. Ser médico é infundir
confiança ao idoso, ao jovem, à criança, é ser um instrumento de Deus dando alívio a dor do próximo. Desejamos um dia feliz e de reflexão a todos aqueles que
se entregam a arte de salvar vidas. Parabéns pelo Dia do Médico (18/10).

Dra. Karla Mantilla Vargas (Médica Intensivista
Pediátrica)

Dra. Audrey de Cássia Ramos
(Veterinária Endocrinologista)

Dr. Carlos Gustavo Mantilla Vargas (Obstetra
e Médico do Trabalho)

Dr Marcelo Mantilla Vargas (Cirurgião Plástico).

Dra. Érika Correard (Dermatologista)

Dr.Manoel Leitão Neto (Cardiologista Intensivista)
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Fale com um de nossos gerentes e saiba mais.
Ag. Sicredi Ferraz de Vasconcelos, R. Getulio Vargas, 130.

(11) 4676-1030
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,
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Resumos dos capítulos das novelas
De 19/10 a 24/10/2020

Globo Segunda – Keyla confronta Dogão, e os alunos a
apoiam. Benê e Fio afirmam
que não deixarão Juca sozinho na nova escola. Samantha faz uma proposta a Anderson. Keyla e Benê conversam
sobre a briga entre as amigas.
Ellen diz a Jota que não quer
encontrar Keyla. Keyla conta
a Benê que sua
Terça – A bomba de Dogão
explode, e Benê é atingida.

Resumo: Haja Coração
Globo – 19h15
Segunda – Leozinho afirma
a seu mestre que conseguirá se
casar com Fedora. Depois de
conversar com Carmela, Beto
deduz que pode conquistar
Tancinha se encontrar Guido.
Rebeca diz a Penélope e a
Leonora que tem um plano para
elas ficarem ricas. Camila afirma
que não quer deixar o hospital.

Josefina cuida de Benê. Ernesto alerta Dóris sobre Dogão. Benê teme ter perdido
sua audição, e é levada por
Josefina, Roney e Keyla ao
posto médico. Dóris reúne
professores e alunos para debater o uso de celulares em
sala de aula. Tato e Dogão se
enfrentam na aula de Ernesto.
Dóris decide conversar abertamente sobre a situação do
Cora Coralina, e Tato e Dogão
são eleitos representantes de
sua turma. Marta volta de Paris e conta a Leide que Lica
decidiu passar mais um tempo fora do país. Luís pede o
apoio de Marta na luta pela
guarda de Clara. O médico
diz que Benê teve uma infla-

mação leve nos tímpanos.
Keyla confronta Dogão. Benê
se desespera ao não conseguir ouvir sua música.

Tancinha reza por Apolo e decide ir até o local de seu teste de
piloto para se desculpar com
o amado. Camila chega com
Lucrécia e Agilson à mansão.
Todos estranham o comportamento afetuoso de Camila.

pagar a conta. Apolo estranha
quando Adônis pede dinheiro
a Nair. Francesca desconfia do
novo emprego de Shirlei.
Quarta – Leozinho chega
para o jantar com Fedora, e
Aparício não gosta. Penélope
aceita participar do plano de
Rebeca e Leonora para não pagarem a conta do spa. Francesca invade a comemoração de
Fedora e exige que os Abdala
parem de perseguir Giovanni.
Camila pede ajuda a Giovanni
para recuperar a memória.
Apolo pede perdão a Tancinha
e os dois se reconciliam. Teodora confessa que foi ela quem
difamou Giovanni na internet.
Fedora comemora seu noivado
com Leozinho. Giovanni fica

desconcertado quando Camila
lhe diz que sente que ele se
importa com ela. Adônis foge
de Shirlei. Rebeca, Penélope
e Leonora se preparam para
executar seu plano de fuga.

encontram.

Terça – Bruna conta para
Giovanni que Camila perdeu
a memória. Fedora não acredita na amnésia de Camila.
Penélope discute com Olavo.
Teodora apoia o casamento de
Fedora com Leozinho, contrariando Aparício. Camila foge
da mansão. Tancinha invade o
autódromo à procura de Apolo, e
acaba atrapalhando o noivo sem
querer. Leonora afirma que ela e
as amigas deixarão o spa sem

Jeiza avisa a Cândida que não
quer Ritinha em sua casa. Ruy
se surpreende com o vídeo
que Cibele divulga na internet.

Globo – 21h15
S Segunda – Cibele pede
para que seu retorno seja
mantido em segredo. Joyce
humilha Ritinha. Eurico demonstra preconceito com
Nonato. Rubinho avisa a Bibi
que precisa viajar. Silvana leva
o relógio do pai de Eurico para
ser penhorado com suas joias
e consegue pagar sua dívida.
Um mês se passa. Ritinha e
Ruy passeiam juntos. Rubinho tenta disfarçar a tensão
quando Bibi afirma que viajará
com ele. Jeiza se prepara para
uma operação policial fora do
Rio de Janeiro. Ritinha e Ruy
descobrem o sexo do bebê.

Terça – Joyce se desespera com o vídeo. Silvana
pede dinheiro emprestado a
Caio. Dantas se enfurece ao
ver que Shirley o abandonou
e levou quase todos os seus
aparelhos eletrônicos. Rubinho recebe as coordenadas
de um encontro à noite e fica
nervoso quando Bibi avisa
que eles irão para a Estudantina. Jeiza consegue um
apartamento para Edinalva e a
expulsa de sua casa. Rubinho
deixa a Estudantina, e Yuri o
vê saindo de casa em um carro estranho. Zeca pede Jeiza
em casamento. Silvana furta
dinheiro de Eurico. Cibele chega para trabalhar na C.Garcia
e todos se surpreendem. Yuri
conta para Bibi que Rubinho
não pegou um táxi para sair
de casa. Ritinha e Cibele se

Cassiano invade a casa de Alberto e avisa que irá tirar tudo
do ex-amigo. Ester pergunta a
Cassiano sobre Cristal.

Globo – 18h15
S Segunda – Ester afirma
a Alberto que ele não conseguirá afastá-la de Cassiano.
Juliano e Duque convencem
Cassiano a se esconder no
barco. Rafael combina com
Reinaldo a ida de Amparo e
um segurança na turnê de
Cristal pelo Brasil, e pede
ao empresário sigilo sobre
o segurança. Yvete dá um
aparelho de espionagem para
Alberto monitorar Ester por
meio dos óculos da esposa.

Terça – Cassiano explica a
Ester que Cristal é uma amiga
que o ajudou a fugir do Caribe
e que nunca tiveram relacionamento amoroso. Alberto assiste às imagens do encontro de
Ester com Cassiano, captadas
pelo aparelho de espionagem.
Hélio avisa a Taís que Gonzalo
irá à procura de Cassiano no
mar. Cassiano resolve pular
do barco e pede a Donato que
avise a Taís para pegá-lo na
praia. Samuel desconfia que
Guiomar esteja acobertando
Dionísio.
Quarta – Ester cede à
chantagem de Alberto, mas

Quarta – Benê avisa a Guto
que não vai à audição com
o seu professor. Dogão fica
tenso quando Tato avisa que
o culpado pelo atentado pode
ser preso. K1 e K2 ironizam o
estado de Benê. Fio vai ao colégio Grupo para alertar Ellen.
Ellen e Guto fogem do colégio
para ver Benê. Jota encontra
os celulares. Malu afirma que
encontrará o culpado pelo
sumiço dos celulares. Guto
tranquiliza Benê e a ajuda a
se entender com Ellen. Ellen
e Keyla fazem as pazes. Feli-

Quarta – Cibele é irônica
com Ritinha, e Biga se preocupa. Jeiza e os policiais
monitoram a conversa de
uma facção criminosa. Eurico
descobre o furto de seu dinheiro e desconfia de Biga e
Nonato. Depois de conversar
com a psicóloga, Ivana compra novas roupas. Dantas se
surpreende com o comportamento de Cibele. Eugênio não
atende o telefonema de Irene,
e Ivana desconfia. Ritinha conta para Marilda que Ruy está
com ciúmes de Zeca. Silvana
devolve o dinheiro para Eurico. Alan chega para a festa
de noivado de Jeiza, e Zeca
não gosta. Jeiza e Zeca ficam
noivos. Jeiza é chamada para
trabalhar no meio da festa de
noivado, e Zeca se irrita.
Quinta – Zeca decide ir
com Jeiza para o batalhão.
Cibele tem uma conversa

exige que passem a dormir
em quartos separados. Mila
descobre que Natália está
apaixonada por Juliano. Ester
diz a Márcia que o Grupo Albuquerque deixará de patrocinar
a ONG. Vanessa confirma
que a distribuidora de biquínis
aceitou fazer o clipe com as
modelos de Vila dos Ventos.
Samuel entrega a Ester o
dinheiro que recebeu dos
alemães para ajudar a filha a
sustentar a ONG. Isabel e os
pilotos procuram uma forma
de avaliar os documentos
trazidos por Gonzalo. Dionísio
descobre que sua medalha
não está no cofre.
Quinta – Dionísio pede
ajuda a Alberto para procurar
sua medalha. Ester conta a
Cassiano sobre o acordo que

pe fala para MB assumir para
Malu que é o culpado pelo
sumiço dos celulares. Roney
canta uma música para Josefina. Dóris se reúne com
os alunos. Malu acusa Ellen
e Guto de serem os culpados
pelo sumiço dos celulares e
mostra a foto dos dois pulando o muro da escola.
Quinta – Malu afirma que expulsará o culpado pelo sumiço
dos celulares, e Ellen fica temerosa. Clara sugere que todos assumam a culpa pelo sumiço dos celulares. Dóris tenta
convencer Dogão a ajudar a
melhorar o Cora Coralina. Edgar apresenta para Jota e Ellen o jornalista que escreverá

a matéria sobre o trabalho de
robótica. Benê fala para Keyla
que viu um menino entrar no
banheiro das meninas antes
da explosão. Ellen e Jota reclamam de Malu para Edgar.
Moqueca ironiza Anderson
por mandar mensagem para
Tina. Jota pressiona MB para
se entregar para Malu. Benê
lembra quem foi o menino
que entrou no banheiro. Malu
chama Ellen para conversar, e
MB decide se entregar.
Sexta – Malu pune MB, mas
mantém sua ameaça a Ellen.
Benê confirma para Keyla e
Dóris que viu Dogão saindo
do banheiro no dia da explosão. Marta conversa com Bó-

ris sobre seus projetos educacionais. Lica avisa a Marta
que está voltando de viagem.
Benê sente medo de Dogão,
e Dóris promete a Josefina
que conversará com o menino. Edgar desautoriza Malu
e favorece Ellen e Guto. Luís
teme que Lica se incomode
com sua presença em casa.
Tato descobre que Keyla e
Deco não estão mais namorando, e K2 se alarma. Ellen
agradece a atitude de MB. Os
alunos do colégio Grupo se
irritam com Malu. Dogão empurra Dóris, e Juca vê. Lica
chega em casa acompanhada
de Deco.

Quinta – Rebeca, Penélope
e Leonora conseguem fugir do
spa sem pagar. Shirlei espera
por Adônis na faculdade, mas
ele não chega. Adônis fica
sem reação quando Nair pede
o recibo da mensalidade da
faculdade. Aparício convida Giovanni para trabalhar no Grand
Bazzar. Teodora oferece a conta
publicitária da Grand Bazzar
para Beto, caso ele convença
a família de Francesca de que
os Abdala não estão envolvidos

no sumiço de Guido. Giovanni acusa Aparício de querer
comprar seu silêncio sobre o
desaparecimento de pai. Beto
afirma a Henrique que conquistará Tancinha. Apolo e Tancinha
se preocupam com Carol. Shirlei
insinua que Giovanni está gostando de Camila. Carmela beija
Adônis para provocar ciúmes
em Shirlei.
Sexta – Rebeca recebe
uma ordem de despejo para
desocupar o apartamento. Leozinho inventa que seu pai não
aprovou o casamento com Fedora por conta de sua situação
financeira, e sugere que os bens
da família sejam colocados no
nome da noiva. Aparício mente
para Camila sobre sua perso-

nalidade antes do acidente.
Adônis questiona a história de
Nair a respeito de sua família.
Francesca é sequestrada por
dois bandidos.
Sábado – Carmela se oferece para ajudar Beto a conquistar
Tancinha, em troca da ajuda
dele para se tornar modelo.
Penélope acusa Henrique de
ladrão. Genésio ameaça Francesca. Francesca revela a Nair
que está sendo extorquida por
Genésio. Teodora passa seus
bens para o nome de Fedora.
Penélope comenta com as amigas sobre a acusação errônea
que fez a Henrique. uma briga
em frente ao Grand Bazzar, assim que Tancinha, Francesca e
Carmela chegam ao local.

séria com Joyce. Todos brindam ao noivado de Caio e
Leila. Nonato é hostilizado na
rua por estar travestido. Zeca
afirma a Abel que fará com
que Jeiza mude depois que se
casar com ela. Leila questiona
Caio sobre Bibi. A psicóloga
de Ivana pede para conversar
com Eugênio. Ritinha e Jeiza
se conhecem. Jeiza se irrita
quando Ritinha fala sobre seu
casamento com Zeca. Zeca vê
a ex-noiva, e fica perturbado.
Bibi decide o lugar para onde
viajará com Rubinho. Heleninha e Caio recebem um
cartão-postal do pai. Edinalva
pede para Zeca transportar
sua mudança. Eugênio decide
se afastar de Irene. Jeiza e os
policiais preparam a operação.

policiais abordam o caminhão
com drogas. Rubinho é levado
para prestar esclarecimentos
na delegacia. Eurico pede
o relógio de seu pai para
Silvana. Rubinho conta para
Bibi que está preso. Bibi discute com Jeiza, e Rubinho é
liberado pelo delegado. Ivana
disfarça ao ver Cláudio com a
namorada. Jeiza afirma que
investigará Rubinho. Silvana
decide resgatar o relógio de
Eurico do penhor. Zeca tem
uma visão ao pegar o fio que
ganhou dos índios. Ritinha
chama a atenção de Jeiza.
Caio pede para ter uma reunião com o homem que cedeu
a casa para a roda de pôquer
que Silvana participou. Ruy e
Zeca se encontram.

Sexta – Rubinho revela
a seu cúmplice que fazia
faculdade de Química. Zeca
se irrita por não conseguir
falar com Jeiza. Eugênio se
surpreende ao encontrar Irene em sua casa. Jeiza e os

Sábado – Ruy e Zeca se
enfrentam. Caio se preocupa
com o que constatou sobre
Silvana. Ivana pede a ajuda de
Joyce para se maquiar. Eugênio conversa com a psicóloga
da filha. Zeca afirma a Jeiza

que não sente mais nada por
Ritinha. Ritinha briga com
Joyce, e Ruy se preocupa.
Alan ajuda Jeiza a se preparar para sua luta de MMA.
Rubinho comenta que tem um
novo esquema. Eugênio pede
que Joyce se afaste de Irene,
e os dois discutem. Silvana
paga o dinheiro que deve a
Caio. Chega o dia da luta de
Jeiza. Jeiza vence a luta. Ruy
reclama de Joyce para Eugênio. Rubinho explica seu novo
esquema para um cúmplice.
Zeca leva Jeiza ao restaurante onde Rubinho trabalha.
Eugênio tenta se entender
com Joyce. Jeiza percebe a
tensão de Rubinho com sua
presença. Bibi se preocupa
com o marido. Cibele vai à
casa de Ruy.

fez com Alberto. Cassiano promete a Ester que conseguirá
reverter a situação. Donato
deixa Bibiana comovida ao
revelar que cumpriu pena no
lugar de Hélio. Isabel constata
que os documentos trazidos
por Gonzalo são falsos. Juliano conversa com Mila e tenta
convencê-la do amor que
sente por sua mãe. Lindaura
entrega a medalha de Dionísio para Doralice. Gonzalo
demonstra preocupação com
a possibilidade de abertura
de inquérito contra Cassiano.
Quirino avisa a Ester que foi
Alberto quem colocou os sais
no lugar dos diamantes que
incriminaram Cassiano.

testemunhar contra Alberto.
Rodrigo sugere aos amigos
que viajem para o Caribe, a
fim de reunir provas contra
Dom Rafael. Bibiana convida
Hélio para jantar em sua casa.
Mila avisa a Natália que decidiu morar com o pai. Alberto
manda demitir Alaor. Alberto
finge cumprir o acordo que fez
com Ester, mandando Gonzalo embora. Doralice coloca a
medalha de Dionísio no bolso
do paletó de Alberto, sem que
ele perceba. Cassiano identifica como turmalina-paraíba
a pedra que está no cincerro
de Ariana.

Sexta – Quirino diz a Ester que ele e Alaor podem

Sábado – Cassiano pede
a pedra emprestada a Candinho, mas promete devolvê-la.
Mila termina o relacionamento

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.
com Ciro. Durante as recordações da infância, Samuel
lembra que Dionísio traiu sua
família e levou o anel de sua
mãe. Forçado por Bibiana, Hélio confessa que foi ele quem
atropelou o casal. Alberto
manda uma mensagem para
Cassiano, fingindo ser Ester, e
marca um encontro na cabana. Lindaura pede a Quirino
para tentar convencer Samuel
a desistir da investigação
contra Dionísio. Ester avisa
a Cassiano que não marcou
um encontro com ele. Gonzalo surge e força Cassiano a
entrar em um carro.
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Artistas em destaque no Gazeta de 18/10 A 24/10/2020
Ritmo novo

(GLOBO, DOM, DIA 18, ÀS 18H)

Tiago Leifert comanda a segunda noite de “Audições
às Cegas”, do “The Voice Brasil”. A competição musical começa com 64 participantes aprovados e termina
com apenas um campeão. Ao todo, o programa conta
com seis etapas. Além de Leifert, Jeniffer Nascimento
também participa do “reality”. A atriz e cantora é responsável pelas entrevistas dos bastidores. Carlinho
Brown, Lulu Santos, Iza e Michel Teló integram o time
de jurados.

Conversas e histórias
(GLOBO, QUI, 22, ÀS 00H20)

Quinzinho: Editor de Imagens

Por: Caroline Borges

Torta na cara
(SBT, DOM, DIA 18, ÀS 11H)

A terceira rodada da “Dança dos Famosos”, do
“Domingão do Faustão”, contará com o ritmo do funk. O
time feminino retorna ao palco da produção comandada
por Fausto Silva. Danielle Winits lidera o “ranking” da
disputa. Enquanto isso, Guta Stresser está na última
colocação da produção de dança. Por conta da pandemia, o elenco é constantemente testado para o novo
coronavírus.
Celso Portiolli comanda uma disputa inédita no “Passa
ou Repassa”, do “Domingo Legal”. Astros da música e influenciadores terão de responder rapidamente as questões
feitas pelo apresentador para desviar das tortadas na cara.
No time azul, Lucas Lucco, Felipe Araújo e PK enfrentam
o time amarelo de Ferrugem, Thais Vasconcellos e Hariany Almeida. Além de se divertirem durante o game, os
cantores também apresentam seus sucessos no palco, com
Lucas Lucco cantando “Saudade”, PK e Felipe Araújo
com “Qual É Dessa Mina?” e Ferrugem agitando a todos
com o hit “Tristinha”.

Fábio Porchat segue em buscas de histórias divertidas e inusitadas. Regina Case, Ingrid Guimarães e Alex
Escobar participam do “Que História é Essa, Porchat?”.
O especial reúne os melhores momentos da primeira
temporada, exibida no GNT. A produção tem redação
final de Paula Miller e direção de Mauricio Arruda.

Agentes da lei
(GLOBO, SEX, DIA 23, ÀS 23H55)

Sabor de memória
(BAND, TER, DIA 20, ÀS 22H45)

Realidade escolar
(GLOBO, DOM, DIA 18, ÀS 12H45)

A emoção será um dos principais ingredientes do
“Masterchef Brasil”. Na primeira etapa do programa, os
competidores terão de transformar suas histórias em
pratos incríveis. Na prova final, eles terão de trabalhar
com diversos molhos clássicos da gastronomia. Apenas um “chef” amador será o vencedor do 15ª troféu
“Masterchef Brasil”.

A Globo estreia a série “FBI” nesta sexta. Do mesmo
criador da franquia “Chicago”, Dick Wolf, a produção
acompanha a rotina dentro de um escritório do FBI em
Nova Iorque. A unidade concentra agentes de elite que
resolvem os casos a fim de manter a cidade e o país em
segurança. Maggie Bell (Missy Peregrym) se compromete intensamente com as pessoas com quem trabalha
e com as que protege. Seu parceiro é Omar Adom “OA”
Zidan (Zeeko Zaki), que passou dois anos trabalhando
disfarçado antes de ser escolhido pelo FBI. Eles são
supervisionados por Dana Mosier (Sela Ward), que
opera sob intensa pressão e comanda com autoridade.

Realidade ampliada
(GLOBO, SAB, DIA 24, ÀS 22H40)

Primeira seleção
(GLOBO, TER, DIA 20, ÀS 22H50)

O “homeschooling” não será esquecido na sexta temporada da “Escolinha do Professor Raimundo”. Para celebrar
a estreia do programa, a Globo exibe um episódio especial em que os personagens clássicos do humor encaram
uma aula virtual, cada um em sua casa, em função da
quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus.
Gravando de casa, o elenco montou seu próprio cenário
a partir de um tutorial feito pela equipe da Globo. Todos
receberam um kit de gravação com os equipamentos
devidamente higienizados, incluindo o chroma key, os
objetos de arte, figurino e caracterização.

A realidade segue como a grande inspiração do “Zorra”.
O programa faz divertidas crônicas sobre os problemas
comuns do dia a dia e, principalmente, da pandemia.
Apesar de contar com algumas sequências feitas de forma
remota, o humorístico já retomou os trabalhos nos Estúdios
Globo, no Rio de Janeiro. Diogo Vilela e Marisa Orth são
as grandes novidades da atual temporada.
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Saúde realiza Campanhas de Multivacinação e contra Poliomielite
No próximo dia 17 de
outubro (sábado), a Secretaria de Saúde realiza o
Dia D de mobilização das
Campanhas contra a Poliomielite e de Multivacinação para Atualização da
Caderneta de Vacinação.
As doses serão oferecidas
nas Unidades Básicas de
Saúde do Jardim Dulce e
Lambari, das 8h às 13h, e
no CESAP das 8h às 16h.
As campanhas seguem
as orientações da Divisão
de Imunização do Estado
de São Paulo e acontecem
até 30 de outubro, das 7h
às 16h30, com a mobilização nacional neste sábado
(17/10).
As ações têm como
objetivo reduzir o risco
de reintrodução do poliovírus no país, oportunizar

o acesso às vacinas, atualizar a situação vacinal,
aumentar as coberturas
vacinais e homogeneidade, diminuir a incidência
das doenças imunopreveníveis e contribuir para
o controle, eliminação
e/ou erradicação dessas
doenças.
Devem buscar a Unidade de Saúde mais próxima para:
Campanha Nacional de
Vacinação contra a Poliomielite: crianças entre 1 e
4 anos de idade;
Campanha Nacional
de Multivacinação para
Atualização da Caderneta
de Vacinação: crianças e
adolescentes menores de
15 anos (14 anos, 11 meses
e 29 dias) ainda não vacinados ou com esquemas

de vacinação incompletos.
Documentos necessários:
Procure a Unidade de
Saúde do seu bairro munido de documento de

identificação (RG ou Declaração de Nascimento),
Cartão Nacional do SUS
e Caderneta de vacinação
da criança e/ou adolescente. DIA D – Sábado, 17

de outubro: UBS Jardim
Dulce das 8h às 13h; UBS
Lambari das 8h às 13h;
CESAP das 8h às 16h.
Unidades de Saúde –
Segunda a sexta: UBS

Jardim Dulce – 46934693 UBS Lambari –
4693-3448 CESAP –
4693-3558 Horários de
vacinação: 7h às 16h30

