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Obras de Hospital com UTI seguem em andamento
As obras de construção do Hospital com UTI em Guararema seguem em andamento. Nesta semana o prefeito Adriano Leite esteve no local conversando com o engenheiro Caio Beltran.

As obras de construção do Hospital
com UTI em Guararema seguem em
andamento. Nesta
semana o prefeito
Adriano Leite esteve
no local conversando com o engenheiro Caio Beltran.
A obra foi iniciada
no mês de julho e,

desde então, foram
executadas as fases
de ligações de água,
esgoto e energia;
topografia; muros de
fechamentos; fundações profundas e
rasas e montagem
das formas de pilares e vigas.
A obra passa
constantemente

por fiscalização por
parte da empresa
gerenciadora, juntamente com técnicos
da Prefeitura e da

Caixa Econômica
Federal.
De acordo com o
secretário de Obras,
Meio Ambiente, Pla-

o ritmo diminuído,
porém os trabalhos
continuam sendo
realizados.

Unna Excelência em Saúde
A Unna é uma empresa jovem e dinâmica, que já
pode ser considerada veterana. Nascida da união
de profissionais com vasta experiência na área da
Saúde, sempre objetivando proporcionar a todos
os seus clientes saúde e bem - estar com qualidade e
conforto, assegurados pela excelência no atendimento
e tratamento personalizado. Rua 23 de Maio,
398 Guararema

Nós temos a Solução par a a sua
Saúde nas seguintes áreas

O Lindo Bloco do Amor estreia com 60 integrantes e
junto com o bloco Arueira atrairam grande público
confira mais fotos na página 03

nejamento e Serviços Públicos, Evail
Gonçalves da Silva,
neste período de
chuva as obras têm

Carboxiterapia
Depilação a Laser
Heccus Turbo
Hidrolipoclasia
Limpesa de Pele
Lipo de Papada
Massagens
Mesoterapia
Microagulhamento
Peelings Mêcanicos
Peelings Quimicos
Peim
Toxina Botulínica
Preenchimento
Ácido Hialurônico

2

Jornal Gazeta de Guararema Sábado, 29 de Fevereiro de 2020

Jornal Gazeta de Guararema

Um futuro não é
feito de promessas,
é feito de certezas!
Para uma melhor formação venha para o Colégio Virtude.
Temos:

- Infraestrutura ampla, acessível e segura

- Um dos melhores sistemas educacionais do Brasil
- Suporte On-line para os alunos

- Aula de Robótica

(Para maiores informações entre em contato ou visite nossa instalação)
Tel.: (11) 4693-1906
Endereço: Av. Antônio Teixeira Muniz, 2643 - Ipiranga

bing o

Propaganda eleitoral
antecipada dá multa

- Bingo-
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Por Darwin Valente Jornal
“O Diário de Mogi”

Legislação prevê autuação entre R$ 5 mil e
R$ 25 mil para o autor e
beneficiário
O TRE alerta: propaganda eleitoral antecipada
faz mal a pré-candidatos e
pode provocar multas. O
primeiro turno das próximas eleições acontecerá
no dia 4 de outubro.

A propaganda eleitoral,
entretanto, só será permitida pela legislação em vigor
a partir do dia 16 de agosto,
inclusive na internet. Por
isso, a Justiça vem chamando a atenção dos précandidatos e dos eleitores
para a propaganda fora
de época, “fator que desequiliba a igualdade de oportunidades entre os futuros
candidatos”. Tal divulgação
pode sujeitar o responsável
e também o beneficiário,
se comprovado o seu préconhecimento, à multa que
varia entre R$ 5 mil e R$
25 mil, ou o equivalente
ao custo da propaganda,
se este for maior. Até o
início da campanha eleitoral, segundo especialistas
no assunto a legislação
permite a exaltação das

qualidades pessoais de
pré-candidatos e menção
à pretensa candidatura, assim como sua participação
ou de filiados a partidos
políticos em entrevistas,
debates e programas de
tevê, rádio e internet, desde
que não haja pedido explícito de votos. Deve ser
assegurado tratamento
isonômico. É permitida
também a divulgação de
posicionamento pessoal
sobre questões políticas,
inclusive em redes sociais,
blogs, site pessoais e aplicativos. Segundo o TRE, a
arrecadação de recursos
on-line estará liberada em
15 de maio. Propaganda
eleitoral paga na tevê e
rádio será proibida por todo
tempo.

Advocacia Ubirajara Silveira
Desde 1958
Rua Quintino Bocaiúva, 231
7º andar - Centro
São Paulo- SP - 01004903

www.aus.com.br
contato@aus.com.br

Tel:(11) 3106-2042
(11) 3107-8468
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O Lindo Bloco do Amor estreia com 60 integrantes e junto com
o bloco Arueira atrairam grande público na abertura do Carnaval 2020
As conversas iniciais para o surgimento do bloco aconteceram em 2019 por iniciativa de Eduardo
Cruz, cineasta, produtor cultural, terapeuta e idealizador de outros blocos em São Paulo e Guararema.
Credito das fotos:Guararema Web TV - Tiago Morais - Fábio Barbero

Como surgiu
A cantora Djane Borba,
jazz singer, instrutora de canto e produtora cultural foi uma
das pessoas procuradas pelo
mentor e idealista Edu Cruz,
depois de muitas conversas
sugeriu que o bloco homenageasse Maria Florência*
reforçando os objetivos de
inclusão das questões relativas às pautas identitárias.
Débora Maio, cantora, instrumentista e arquiteta chegou
trazendo muita iniciativa e a
bagagem acumulada dentro
do carnaval de Guararema
com o Conde de Matutóia.
O nome do grupo surgiu de
uma Xilogravura do artista
pernambucano radicado
em Guararema, Valdeck de
Garanhuns, e a partir daí
o movimento foi ganhando
apoio de outras pessoas,
atuantes em diversos segmentos, atraídas pelo conteúdo cultural da proposta. Os
ensaios para a elaboração do
repertório começaram ainda
em 2019 e formaram a banda “Maria Florência”, composta por Rogério Gallego
– cavaquinho e vocal; Luiza
Borba – contrabaixo e vocal;
Renato Firmino – guitarra;
Débora Maio – violão e voz
e Djane Borba nos vocais.
Os ensaios foram acompanhados por Edu Cruz, mestre
de bateria e Nadi Cazuza,
que muito contribuiu para

formação do grupo, estudo
dos ritmos e proposta.
A inauguração oficial
aconteceu no dia 12 de janeiro de 2020, na Estação
Nordestina, em Guararema
com uma oficina de ritmos,
leitura do Manifesto* e ensaio
aberto, com destaque na
imprensa da região, principalmente do jornalista Gil
Fuentes e da Guararema
Web Tv, atraindo integrantes de outras cidades como
São Paulo, Suzano e Mogi
das Cruzes. Aconteceram
quatro ensaios na Estação
Nordestina e em todos os
ensaios o Bloco recebeu
com alegria a presença e o
apoio dos integrantes dos
outros blocos da cidade, o
que reforça a celebração dos
encontros, que é parte da
filosofia do grupo expressa
no manifesto. Ainda marcou
presença na Praça Deoclésia
como convidado do Conde
de Matutóia e realizou a
abertura do 4 º Concurso de
Marchinhas de Guararema,
a convite de Samuel Corrêa,
o Meguinho.
O cortejo dividiu o dia
22 de fevereiro com o bloco
Arueira, responsável pela
abertura do carnaval e contou com o apoio da Prefeitura
de Guararema, que proporcionou a todos os blocos
da cidade estrutura idêntica
com carro de som, segurança, banheiros públicos

e divulgação. O CSI estima
que o público do sábado de
carnaval foi de 10 mil pessoas e as fotos comprovam o
sucesso da apresentação e
o envolvimento do público.
Com 60 integrantes, entre ritmistas, organização,
banda e convidados. O Lindo
Bloco do Amor apresentou como destaques Atriz /
Bailarina / Ativista sobre o
tema de diversidade Mona
Rikumbi; a atual Miss São
Paulo e Guararema – Ingrid
Oliver e o Boneco Diadorim
criado por Sandro Roberto
dos Santos, manipulado por
Yuri Arbely e Lucas Drozina
e o personagem Papangu
na burrinha com Valdeck
de Garanhus. As mulheres
dos Agbês também se destacaram reforçando ainda
mais a valorização da figura
feminina em toda a bateria,
banda e organização, não
como figuras ilustrativas,
mas como personalidades
atuantes e empoderadas. O
estandarte é uma obra de
arte com elementos da cultura popular, confeccionado
por Regina Drozina, Valdeck
de Garanhuns, Doni Firmino,
Elis Piva e Yuri Arbely. Os
instrumentistas convidados
foram Pepe Sanmiguel, Luana, Alexandre Klemenc,
Carlos Edson da Mota e
Silva e a responsabilidade
do acompanhamento do
cortejo ficou nas mãos de

Caio Borba, que contou com
apoio de muitos simpatizantes, entre eles Everton Paglia
Anan, presidente do Conde
de Matutóia. Na segunda
de Carnaval o Bloco levou a
cultura popular para a melhor
idade, fazendo a festa na
Estância Vale Verde.
Sem patrocínio, foi a
união e o empenho de cada
um dos integrantes e apoiadores que mantiveram a fé
inabalável na importância
de sair às ruas com alegria
representando nossa cultura
e diversidade que fez dessa
estreia um momento cheio de
força e originalidade.
Manifesto
O LINDO BLOCO DO
AMOR surgiu para contribuir
com a diversidade da cultura
carnavalesca de Guararema,
valorizando e tendo como
referência ritmos afro-brasileiros (samba, maracatu,
ijexá, coco, jongo, carimbó,
maculelê) e indígenas (cateretê, cirandas, danças de
roda), não se restringindo a
estes, mas mantendo em seu
âmago a chama constante
do encontro, do conhecimento de nossas raízes e
da transmissão de nossa
cultura, estabelecendo o elo
entre as gerações. O Bloco
traz a memória de Maria
Florência, mulher negra,
escravizada, que pela oca-

sião de sua alforria herdou
de sua Sinhá, D. Laurinda
de Souza Leite um quinhão
de terras, distante uns oito
quilômetros da Freguesia
da Escada, e em 1875 usou
das terras recebidas para
deliberar a construção da
capela de São Benedito,
seu santo de devoção, onde
ao longo do tempo, foram
se estabelecendo outros
moradores formando-se um
vilarejo que recebeu o nome
de “Guararema” (do tupi-guarani: pau-d’alho), e que
posteriormente foi elevado à
categoria de Município.
A proposta do Bloco é o
desenvolvimento afetivo e
social baseado na essência
do amor para além das convenções sociais e livre de
preconceitos, que desperte o

interesse da população - das
crianças aos mais velhos - à
sensibilidade; à arte; à cultura de paz; à criatividade; ao
uso consciente do espaço
público; preservação do meio
ambiente; respeito às liberdades pessoais; espirituais
e suas formas pacíficas de
expressão, fomentando a
cultura de respeito e tolerância coletiva a todos os
corpos, criando um mínimo
de transtorno para a população e garantindo o máximo
de alegria e cidadania.
Facebook https://www.
facebook.com/olindoblocodoamor.gma/
Instagram olindoblocodoamor.gma

Blocos carnavalescos atraem cerca de 50 mil pessoas nos 4 dias de Carnaval
Os blocos carnavalescos
de Guararema resgatam o
carnaval de rua e durante os
4 dias de carnaval, os blocos
atraíram um público de 50 mil
pessoas que desfilaram pelas ruas do centro da cidade.
Os blocos Arueira, O Lindo
Bloco do Amor, O Conde
de Matutoia, Nóis Sofre,
Mais Nóis Goza e o Bloco
do Cride se apresentaram
e desfilaram esbanjando
alegria para o grande publico presente. Os músicos e
a bateria dos blocos deram
um show a parte, durante as
apresentações.
Várias personalidades
foram homenageadas, entre
eles o carnavaleso Ruy Barbosa de Oliveira, o mestre de
Bateria Dr. Milton Mendes,
Cleide Usier Hernandes, e
Maria Florência de Souza
Leite . O evento carnavalesco contou com total apoio da
Prefeitura Municipal. Confira
algumas fotos:
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OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 29/02 e 01/03/2020

Até

Coxão Mole
Bife ou Peça

45dias
para
pagar

Linguiça Toscana
Seara

Pão de Alho
zinho 300g
Trad.

12,90
Kg

24,50
Kg

7,79
Und.

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 29/02, 01, 02, 03 e 04/03/2020 OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES

Isca de Avestruz para
Strogonoﬀ

39,50
Kg
Requeijão Batavo
200g Trad.

Danoninho 320g

Cerveja Bohemia
600ml
Descartável

5,29
Und.
Molho Tomate Salsare
Sachê Bolonhesa
e manjericão

2,15
Und.
os em
Produt s
r
e
of ta

Maionese Heinz
215g PET

Detergente Ypê
c/ 6 und.

3,99
Und.
ENTREGAMOS EM DOMICÍLIO
Veriﬁque condições na loja

7,79
Und.

Vinho Reservado
120 Chileno

Leite em Pó Ninho
Integral e Instantâneo
800g Sachê

1,79
Und.

Azeite Gallo
500ml Vidro
Oliva

15,20
Und.

12,98
Und.

5,29
Und.

Vinho Saint
Germain

Molho de Tomate
Fugini 340g
Trad.

22,50
Und.

Arroz Solito
Premium
5kg

Amaciante Ypê
Lv 2 Pg 1,8L
Aconchego

19,90
Kg

14,90
Und.

44,90
Und.

Leite de Coco
Menina
200ml

1,99
Und.

5,49
Und.

Água Sanitária
Ypê Lv 2L
Pg 1,8L

Suco Natural
One uva
1,5L

12,49
Und.

Cerveja Amstel
Lata 269ml

Mussarela Parlak Peça ou
Pedaço

10,98
Und.

66,50
Kg

4,59
Und.

3,99
Und.

Hamburguer Sadia
672g Trad.
e churrasco

Medalhão de Avestruz

0,99
Und.
Papel Hig. Camélia
Lv 16 Pg 15

9,79
Und.

Sabão em Pó Tixan
Ypê Lv 2kg Pg 1,9kg
Maciez

11,40
Und.

Sabão em Pedra
Ypê neutro
c/ 5 und.

5,35
Und.

*Promoção válida para os dias 29/02, 01, 02, 03 e 04/03/2020 ou até durarem os estoques.
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Loja 1: Rua Capitão Alberto A. Weissohn, 131 - Centro - Guararema-SP Tel: 011 4693-3434
Loja 2: Rua Maria José Ramos Leite , 89 - Bairro Nogueira - Guararema-SP Tel: 011 4693-1925
Loja 3: Av. Adhemar de Barros, 441 - Itapema - Guararema-SP Tel: 011 4693-2033

Agora a Carteira de Trabalho é Digital
Veja passo a passo para emitir a sua Carteira de Trabalho Digital
O programa itinerante Ciranda da Cidadania estará no sábado
(29 de fevereiro), das
9h às 12h, com diversos
serviços gratuitos na
Vila de Luís Carlos.
Estarão disponíveis
os serviços de corte de
cabelo e esmaltação
de unhas, emissão de
carteira de trabalho,

solicitação de segunda
via de certidões (nascimento, casamento e
óbito), além de atividades de lazer, como
brinquedos infláveis,
sessão de desenhos
animados e tênis de
mesa prometem animar
a garotada.
Serviços para os
Microempreendedores

Individuais (MEIs), dúvidas sobre o Banco
do Povo, Sala do Empreendedor e cursos
da Escola Profissionalizante ”Prefeito Sebastião Alvino de Souza”
também poderão ser
esclarecidas. Já o espaço voltado ao meio
ambiente terá um plantão de dúvidas sobre a

coleta seletiva, o Projeto Recicla Guararema
contará com representantes da cooperativa.
Ciranda da Cidadania
Dia 29 de fevereiro,
das 9h às 12h
Local: Estrada Municipal Argemiro de Souza Mello, s/n – Vila Luís
Carlos
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Evento de implantação do material didático Moderna
é sucesso e traz grandes expectativas aos Professores
Na última quarta-feira,
Professores e Equipes
Gestoras das Escolas Municipais participaram do
evento de implantação do
material didático da Editora
Moderna, ocasião em que
se prepararam para o trabalho efetivo com o novo
material.
No primeiro momento
todos se reuniram no Cine
Guararema “Prof. Dr. Domingos Lerario”, para uma
explanação geral sobre
o SET- Soluções Educacionais Transformadoras.
Os Professores puderam
observar os materiais que
compõem a coleção, além

de todos os recursos tecnológicos ofertados pela
Editora Moderna, com destaque para o planejador de
aulas, que tornará mais
prática e dinâmica essa
ação tão importante no
cotidiano dos educadores.
Em continuidade, na
EM Presidente Getúlio Vargas, Professores e Equipes Gestoras participaram
de oficinas temáticas, de
acordo com o segmento
em que atuam, momento de “colocar a mão na
massa” e vivenciar experiências significativas de
ensino e aprendizagem.
A receptividade dos

pais e familiares dos alunos da municipalidade
também foi muito positiva.
Em reunião de pais e mestres ocorrida na semana
anterior, puderam conhecer o material e constatar
a sua qualidade.
Há uma grande expectativa por parte de todos. O
material didático da Editora
Moderna é de ótima qualidade e somado à qualidade dos profissionais da
educação teremos, sem
dúvida, um excelente ano
letivo e a continuidade de
boas relações de ensino e
aprendizagem.

Secretária da Educação Clara Freire Nunes na abertura do evento.

Momento de estudo e atenção.

Explanação no cinema, com a Assessora Pedagógica Karin Krogh.

Pais de alunos da EM Nossa Senhora da Escada analisando o material.

Formadora Camila e o grupo de professores do Ensino Fundamental.

Alunos da EM Keisaburo Honda amaram o novo material Moderna

Formadora Luciana em momento de formação com os professores
da Educação Infantil.
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SILENE

Visite o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br
Confira algumas fotos dos foliões que curtiram
com muita animação o cortejo dos blocos Arueira,
O Lindo Bloco do Amor, Conde de Matutoia,
Nóis Sofre Mais Nóis Goza e o Bloco do Cride.

r
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OLIVEIRA

Fone: (1 1 ) 4 6 9 3 . 4 7 7 1 - Cel: (11) 97217.0673
e-mail: sileneoliveira2017@outlook.com

7

8

Jornal Gazeta de Guararema Sábado, 29 de Fevereiro de 2020

Luís Carlos recebe o Programa Ciranda da Cidadania
O programa itinerante
Ciranda da Cidadania estará
no sábado (29 de fevereiro),
das 9h às 12h, com diversos
serviços gratuitos na Vila de
Luís Carlos.
Estarão disponíveis os
serviços de corte de cabelo e
esmaltação de unhas, emissão de carteira de trabalho,
solicitação de segunda via
de certidões (nascimento,
casamento e óbito), além

de atividades de lazer, como
brinquedos infláveis, sessão
de desenhos animados e
tênis de mesa prometem
animar a garotada.
Serviços para os Microempreendedores Individuais (MEIs), dúvidas sobre
o Banco do Povo, Sala do
Empreendedor e cursos da
Escola Profissionalizante
”Prefeito Sebastião Alvino de
Souza” também poderão ser

HORÓSCOPO DE 28 a 29/02/2020

Por: Omar Santos
ÁRIES - Sucesso no trato com pessoas idosas e
crianças, patrões ou empregados e lucros nos negócios
relacionados com líquidos,
também está previsto. Força
estratégica para superar um
problema íntimo, de natureza amorosa que há algum
tempo, vem interferindo nos
seus pensamentos de modo
repetitivo.
TOURO - Tudo indica
que você alcançará sucesso
em tudo que empreender ou
imaginar. De continuidade ao
que têm que fazer. Faça-o
com o máximo de entusiasmo e otimismo. Deixe de lado
a melancolia e o pessimismo.
Cuide de sua aparência.
GÊMEOS - Esmero e capricho demasiados, poderão
resultar em perda de tempo.
Cuidado com o período de
escândalo e até de sedução

que terá de passar. Faça o
que têm a fazer com brevidade. Terá boas chances de
passear. Cuidado com acidentes, assaltos ou roubos
nas vias públicas.
CÂNCER - Influxos excepcionalmente benéficos
para a sua vida em conjunto
com as outras pessoas,
também no trabalho. Evite a
precipitação e os gastos supérfluos. Procure valer-se da
posição do sol para promover
a sua elevação em todos os
sentidos.
LEÃO - Seja mais confiante em si mesmo, empreendedor e executivo, que
conseguirá os melhores resultados, neste dia. Todavia,
a fase não lhe será das mais
propícias, principalmente no
que se refere ao dinheiro
e a sua saúde. Procure se
expressar com mais criatividade as suas ideias, para
que as pessoas que sempre
se opuseram a elas possam
compreendê-las com mais
clareza.

esclarecidas.
Já o espaço voltado ao
meio ambiente terá um plantão de dúvidas sobre a coleta
seletiva, o Projeto Recicla
Guararema contará com representantes da cooperativa.
Ciranda da Cidadania
Dia 29 de fevereiro, das
9h às 12h
Local: Estrada Municipal
Argemiro de Souza Mello,
s/n – Vila Luís Carlos

VIRGEM - Dia muito bom
para você. Vai se entender
com sua família e com seus
superiores e colegas de trabalho e lucrará bastante se
poupar seu dinheiro. Pode
realizar negócios, pois será
bem sucedido. Você haverá
de vencer e as suas melhores ideais irão se concretizar.
Pense nisso.
LIBRA - Bom aspecto
astral para transportes e novos empreendimentos imobiliários. Contudo, a falta de
constância poderá prejudicar
seus objetivos financeiros e
profissionais. Favorável ao
romance. Você passa por
um período de muita graciosidade, muito encanto e dom
para a arte, sendo frequentemente sensual e com muita
disposição para conseguir
acertos com terceiros.
ESCORPIÃO - Deverá
tomar muito cuidado ao dirigir veículos em estradas,
ao entrar em contato com
máquinas, fogo e eletricidade
e com tudo que possa lhe
prejudicar fisicamente. Êxito
em assuntos ocultos. Os astros dizem que o amor estará

Jornal Gazeta de Guararema

Reunião apresentará resultados
de pesquisa sobre o comércio

A Secretaria Municipal
de Emprego e Desenvolvimento Econômico
(SEMEDE) realiza na
terça-feira (03/03), às 19
horas, uma reunião com
os comerciantes do município para apresentação do resultado de uma
pesquisa feita com os
consumidores. O encontro acontece no auditório

da SEMEDE, localizado
na Rua 19 de Setembro,
127 Centro,
No período de 11 a 16
de fevereiro, funcionários
da SEMEDE estiveram
em vários pontos do município e abordaram os
consumidores guararemenses com o objetivo
de levantar dados sobre
a sua percepção referente

ao setor do comércio. O
resultado dessa pesquisa
será apresentado aos
comerciantes durante a
reunião. Mais informações através dos telefones 4693-1717/46931432/4693-5478 junto a
Coordenadoria de Gestão
e Desenvolvimento do
Comércio ou através do
e-mail comercio@guararema.sp.gov.br.

em foco, e os seus relacionamentos amorosos tomarão
muito da sua atenção.
SAGITÁRIO - Variável,
pois haverá boas e negativas
influências. Mas para que
tudo saia a seu gosto deverá
usar de tato, inteligência e
perícia principalmente ao
tratar de negócios. Êxito romântico. Também indicação
de um bom dia para a sua
vida doméstica.
CAPRICÓRNIO -. Faça
tudo com máximo de entusiasmo e otimismo hoje.
Deixe de lado a melancolia
e o pessimismo que assim
agindo, vai beneficiar você
em todos os sentidos. Continue zelando pela saúde e
precavendo-se contra acidentes e inimigos ocultos.
AQUÁRIO - Dia que promete sucesso nas investigações, nas pesquisas e na
medicina. Sua inteligência
será exaltada, devido ao bom
aspecto de mercúrio em seu
mapa solar. Cuide melhor da
sua saúde, da reputação e de
seu dinheiro.
PEIXES - Sua vontade
de vencer na vida estará

exaltada neste dia. Os negócios deverão lhe trazer
ótimos lucros, o trabalho
será progressivo e a sua
vida social e amorosa deverá

prosperar. A sua natureza
está mais sociável, e poderá
contar com uma boa dose de
sorte, inclusive para jogos de
loterias.
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Resumos dos capítulos das novelas
Globo – 17h35
Segunda – Rui ameaça Tadeu e exige que o rapaz
conte o paradeiro de Rita.
Thiago descobre que Ja-

Globo – 18h15
Segunda – Zulmira exige
que Felício se afaste de Isabel. Alfredo pede demissão
a Almeida. Lola aconselha
Alfredo sobre o amor. Higino
ajuda Adelaide a conseguir
fotos de Hamilton. Almeida
desconfia do comportamento
de Natália. Zeca conversa
com Clotilde sobre Chiquinho.
Karine fala a Natália sobre seu
desgosto pela família de Lola.
Clotilde e Olga se emocionam
ao ouvir Tavinho falar de Chiquinho. Shirley provoca Lola.

Globo – 19h15
Segunda – Bel pede desculpas a Alexia/Josimara.
Tammy faz Bia acreditar que
Tarantino espalhou para os
amigos que ela o acusou de
assédio. Alexia pede ajuda a
Zezinho para deixar o Programa de Proteção. Petra convida Alan para acompanhá-la
na festa de lançamento da
novela. Luna questiona Alexia
sobre seus sentimentos por
Zezinho. Renzo pensa em
Alexia/Josimara. Téo repreende Hugo por descaso com Micaela. Micaela fica encantada
com Bruno e Gael, os primos
de Verônica.
Terça – Ermelinda de-

Resumo: Salve-se Quem
Puder
Globo – 19h15
Segunda – Bel pede desculpas a Alexia/Josimara.
Tammy faz Bia acreditar que
Tarantino espalhou para os
amigos que ela o acusou de
assédio. Alexia pede ajuda a
Zezinho para deixar o Programa de Proteção. Petra convida Alan para acompanhá-la
na festa de lançamento da
novela. Luna questiona Alexia
sobre seus sentimentos por
Zezinho. Renzo pensa em
Alexia/Josimara. Téo repreende Hugo por descaso com Micaela. Micaela fica encantada
com Bruno e Gael, os primos
de Verônica. Alexia avisa a

queline está presa no bar de
Rui. Filipe confronta Tadeu,
que jura não saber onde está
Rita. Daniel e Milena ajudam
Thiago a resgatar Jaqueline.
Todos disfarçam a situação
de Jaqueline diante de Tatoo.
Nanda e Raíssa comemoram
o sucesso de sua divulgação
sobre o sumiço de Rita. Anjinha aconselha Fafi a aceitar o namoro de Andressa e
Henrique.
Terça – Filipe e Beto vão atrás

de Rita. Max ajuda Guga na
confecção das camisetas de
Rita. Regina afirma que não
reatará com Max. Peixoto diz
a Raíssa que Filipe e Beto
podem estar correndo perigo. Filipe e Beto perseguem
Militão. Vinícius presenteia
Andressa e Henrique se incomoda. Peixoto impede Filipe
de seguir sua investigação.
Rugieri confessa a Marco
que trocaria seu comando
no batalhão pela liberdade
do amigo. Lígia repreende

Filipe. Todos se reúnem para
a manifestação por Rita. Jaqueline confronta Leila.

Lúcio se incomoda quando
Inês fala de Alfredo. Adelaide
desabafa com Alfredo sobre
Justina. Lili beija Marcelo para
provocar Julinho. Selma inicia
uma sessão de hipnose com
Justina.

mento de Inês por Alfredo.
Alfredo pede para conversar
com Adelaide. Rita e Ernesto
apoiam Almeida. Zulmira arma
um escândalo na casa de
Lola, revelando a todos que
Isabel é amante de Felício.

Zulmira o escritório de sua
família. Almeida se declara
para Clotilde.

o paradeiro de Afonso. Emília
conta a Adelaide o que aconteceu com Hamilton.

Terça – Marcelo constata
que Lili o beijou para provocar Julinho, e fica magoado. Julinho anuncia a Lola e
seus irmãos que está noivo
de Soraia. Selma garante a
Adelaide que pode ajudar
Justina a lembrar de seu
passado. Emília implora para
que Adelaide interrompa as
sessões de terapia de Justina.
Natália e Almeida se separam.
Inês desabafa com Alfredo
sobre a ausência de Afonso.
Lúcio confronta Alfredo sobre
Inês. Julinho pede perdão a
Lili. Durvalina nota o senti-

Quarta – Isabel enfrenta
Zulmira. Todos comentam sobre o escândalo entre Zulmira
e Isabel. Alfredo pede que
Isabel se afaste de Felício.
Marcelo pede para se aproximar de Lili. Almeida pensa
em Clotilde. Felício se revolta
contra Zulmira e garante a
Isabel que conseguirá a separação. Isabel pede que Lola dê
uma chance a Felício. Lúcio
confronta Inês sobre Alfredo.
Justina decide continuar seu
tratamento com Selma, e
Emília alerta Adelaide. Lola
incentiva Almeida a procurar
Clotilde. Felício devolve a

Quinta – Almeida propõe
passar a vida junto a Clotilde,
e os dois se beijam. Selma
inicia uma nova sessão com
Justina, que se desespera ao lembrar de Hamilton.
Alaor contrata Alfredo como
garçom. Zeca, Olga, Maria
e Candoca se surpreendem
ao encontrar Almeida com
Clotilde. Higino revela a Adelaide e Justina a coleção de
armas na casa de Emília. Olga
teme perder Chiquinho. Maria
aconselha Clotilde a contar a
verdade sobre Chiquinho para
Almeida. Felício se apresenta
a Lola. Clotilde decide deixar
Chiquinho com Olga, que se
emociona. Justina lembra de
seu trauma com Hamilton.
Shirley recebe notícias sobre

Sexta – Adelaide confronta Emília. Clotilde sofre
ao deixar Itapetininga com
Almeida e os filhos. Shirley
mente para Lola, Inês e Durvalina e vai ao encontro de
Afonso. Assad mima Soraia,
e Julinho se incomoda de ser
manipulado pelos dois. Lili
propõe a Marcelo que investigue sobre seu passado. Lúcio
se declara para Inês. Zulmira
arma um escândalo em uma
confeitaria. O prefeito de Itapetininga anuncia que Zeca
será homenageado. Clotilde
e Almeida chegam à sua nova
casa. Emília se emociona com
a união de Adelaide e Justina.
Gusmões detém Nero, e Alfredo se revolta. Clotilde revela
a Almeida que Chiquinho é

monstra não gostar da ideia
de Zezinho namorar Alexia.
Úrsula pede perdão a Téo e
promete não implicar mais
com Luna/Fiona. Kyra/Cleyde
não consegue escapar da
viagem com Alan e os filhos
para o Rio de Janeiro. Dominique ameaça Lúcia quando
Renzo diz que não trabalhará
mais com ela. Alexia/Josimara
garante a Rafael que pode
trazer Kyra do mundo dos
mortos. Renzo diz a Lúcia que
Dominique não pode saber
que ele é sócio de Rafael.
Luna/Fiona sugere a Téo que
crie um blog sobre as viagens
que fez. Petra não consegue
decorar os textos para a gravação da novela. Ermelinda
concorda em ajudar Luna
no plano para unir Zezinho e
Alexia. Alexia se surpreende
quando Zezinho afirma que
voltará para Judas do Norte

para esquecê-la.

Dominique descobre que
Renzo entrou como sócio na
Labrador. Renatinha desconfia das intenções de Alexia/
Josimara e a deixa nervosa.

consegue convencer Rafael
de que Alexia/Josimara é uma
impostora. Gabi convence
Juan a beber para comemorar
a vitória de Mário, e aproveita
para tirar uma foto beijando o
rapaz. Úrsula pergunta a Téo
o que ele sente por Luna/
Fiona. Luna/Fiona fica decepcionada ao ver a foto do beijo
de Gabi e Juan na rede social.

Kyra que ela precisa salvar
Rafael. Helena pede a Vicky
que conte tudo o que sabe
sobre Luna/Fiona. Luna conta
a Zezinho que tem um plano
para fazer Alexia confessar
que gosta do rapaz.

vação da novela. Ermelinda
concorda em ajudar Luna
no plano para unir Zezinho e
Alexia. Alexia se surpreende
quando Zezinho afirma que
voltará para Judas do Norte
para esquecê-la.

Terça – Ermelinda demonstra não gostar da ideia
de Zezinho namorar Alexia.
Úrsula pede perdão a Téo e
promete não implicar mais
com Luna/Fiona. Kyra/Cleyde
não consegue escapar da
viagem com Alan e os filhos
para o Rio de Janeiro. Dominique ameaça Lúcia quando
Renzo diz que não trabalhará
mais com ela. Alexia/Josimara
garante a Rafael que pode
trazer Kyra do mundo dos
mortos. Renzo diz a Lúcia que
Dominique não pode saber
que ele é sócio de Rafael.
Luna/Fiona sugere a Téo que
crie um blog sobre as viagens
que fez. Petra não consegue
decorar os textos para a gra-

Quarta – Alexia avisa que
desistiu de deixar o Programa
de Proteção e pede para Zezinho ficar. Edgar combina com
Bel que Zezinho ficará em sua
casa por um tempo. Juan sente saudades de Luna. Enéas
sugere que Téo repense seu
relacionamento com Úrsula.
Micaela contrata Bruno e Gael
como garçons do restaurante.
Verônica arma um plano contra Micaela. Renatinha pede
a Renzo para demitir Alexia/
Josimara. Marieta incentiva
Alexia/Josimara a ficar com
Zezinho. Alexia e Kyra combinam seu plano para salvar
Rafael. Bia ignora Tarantino. Luna pede permissão a
Zezinho para acompanhar

Quarta – Alexia avisa que
desistiu de deixar o Programa
de Proteção e pede para Zezinho ficar. Edgar combina com
Bel que Zezinho ficará em sua
casa por um tempo. Juan sente saudades de Luna. Enéas
sugere que Téo repense seu
relacionamento com Úrsula.
Micaela contrata Bruno e Gael
como garçons do restaurante.
Verônica arma um plano contra Micaela. Renatinha pede
a Renzo para demitir Alexia/
Josimara. Marieta incentiva
Alexia/Josimara a ficar com
Zezinho. Alexia e Kyra combinam seu plano para salvar
Rafael. Bia ignora Tarantino. Luna pede permissão a
Zezinho para acompanhar
pela internet o resultado do
concurso de gastronomia do
qual Mário está participando.

Quarta – Todos comemoram
o sucesso da manifestação
por Rita. Leila se queixa de
ter sido hostilizada. Lara insinua que Lígia pode perder
Nina. Tatoo alerta Cléber e
Anjinha sobre Rui. Andressa
questiona Henrique.
Quinta – Rui confidencia a
Filipe que sabe quem pode

Quinta – Renatinha acusa
Alexia/Josimara de querer
seduzir Rafael. Kyra desliga a luz, fazendo com que
Renatinha fique presa no
elevador da empresa. Renzo
diz a Dominique que se sentiu
obrigado a ajudar Rafael, por
tudo o que fez à noiva do
empresário. Mário ganha o
concurso de gastronomia do
hotel. Kyra/Cleyde assombra
Renatinha. Alexia/Josimara
venda os olhos de Rafael
como condição para ele ter
contato ‘espiritual’ com Kyra.
Kyra se aproxima de Rafael
e fica emocionada com o
reencontro. Edgar paquera
Ermelinda. Renatinha não
pela internet o resultado do
concurso de gastronomia do
qual Mário está participando.
Dominique descobre que
Renzo entrou como sócio na
Labrador. Renatinha desconfia das intenções de Alexia/
Josimara e a deixa nervosa.
Quinta – Renatinha acusa
Alexia/Josimara de querer
seduzir Rafael. Kyra desliga a luz, fazendo com que
Renatinha fique presa no
elevador da empresa. Renzo
diz a Dominique que se sentiu
obrigado a ajudar Rafael, por
tudo o que fez à noiva do
empresário. Mário ganha o
concurso de gastronomia do
hotel. Kyra/Cleyde assombra
Renatinha. Alexia/Josimara
venda os olhos de Rafael
como condição para ele ter
contato ‘espiritual’ com Kyra.
Kyra se aproxima de Rafael
e fica emocionada com o
reencontro. Edgar paquera
Ermelinda. Renatinha não

ter sequestrado Rita. Filipe
é rude com Leila, que afirma
não ter a ver com o sumiço
de Rita. Nanda aconselha
Andressa sobre Henrique.
Diana ouve quando Marquinhos confessa que não
acredita em sua campanha
de abstinência sexual. Lígia
desabafa com César sobre
Joaquim. Carla recebe uma ligação sobre Rita. Rui ameaça a
vida de Leila.

não sabe do paradeiro de Rita e
liberta a menina. Jaqueline se incomoda com a proximidade entre César e Vânia. Filipe afirma
a Carla que irá entrar em contato
com o homem que ligou para
ela. Max desabafa com Serginho
sobre a dificuldade de encontrar
um emprego. O homem acusado de sequestrar Rita é preso.
Rui beija Leila à força. motorista. Filipe recebe uma ligação do
delegado responsável pelo caso
de Rita.

Sexta – Rui acredita que Leila

Sexta – Luna desabafa
com Kyra e acredita que sua
relação com Juan chegou ao
fim. Téo confessa a Micaela
que sente algo por Luna/
Fiona. Alexia pensa em ir
atrás de Zezinho. Rafael diz
à enfermeira que a noiva o
curou de suas manias. Juan
repreende Gabi por postar a
foto. Alan fica impressionado
como Kyra/Cleyde conquistou
seus filhos, e demonstra sentir
atração pela babá. Helena e
consegue convencer Rafael
de que Alexia/Josimara é uma
impostora. Gabi convence
Juan a beber para comemorar
a vitória de Mário, e aproveita
para tirar uma foto beijando o
rapaz. Úrsula pergunta a Téo
o que ele sente por Luna/
Fiona. Luna/Fiona fica decepcionada ao ver a foto do beijo
de Gabi e Juan na rede social.
Sexta – Luna desabafa
com Kyra e acredita que sua
relação com Juan chegou ao
fim. Téo confessa a Micaela
que sente algo por Luna/
Fiona. Alexia pensa em ir
atrás de Zezinho. Rafael diz
à enfermeira que a noiva o
curou de suas manias. Juan
repreende Gabi por postar a
foto. Alan fica impressionado
como Kyra/Cleyde conquistou
seus filhos, e demonstra sentir
atração pela babá. Helena e
Hugo discutem. Petra não tem
bom desempenho na novela
e diretor pede para reduzir

seu filho.
Sábado – Almeida conforta Clotilde, que sofre com
a separação de Chiquinho.
Alfredo lamenta a distância
de Adelaide. Shirley diz que
cuidará de Afonso. Almeida
e Clotilde anunciam a Olga
e Zeca que irão ficar com
Chiquinho. Lola se desespera
quando Isabel diz que deixará
a cidade com Felício. Zulmira
denuncia Felício por adultério.
Zeca tem uma conversa com
Almeida. Olga e Clotilde se
entendem, e Maria se emociona. O médico alerta Shirley sobre o estado grave de Afonso.
Emília pede perdão a Adelaide. Karine desconfia quando
ouve Julinho mencionar uma
dívida ao telefone. Lola chora
com a partida de Isabel.

Hugo discutem. Petra não tem
bom desempenho na novela
e diretor pede para reduzir
a participação dela. Alexia/
Josimara revela a Marieta que
está apaixonada por Zezinho.
Tarantino briga com Erick para
defender Bia. Téo se declara
para Luna/Fiona e os dois se
beijam.
Sábado – Luna/Fiona fica
desconcertada com o beijo
de Téo, e decide se afastar
do rapaz. Alexia vê Zezinho
conversando com Ermelinda,
mas Kyra e a mãe do rapaz a
fazem acreditar que ela teve
uma visão. Micaela sugere
que Téo termine seu namoro
com Úrsula. Úrsula diz a Helena que sentiu um clima entre
Luna/Fiona e Téo. Helena resolve seguir Luna/Fiona para
descobrir informações sobre
ela. Bel aconselha Alexia/Josimara a revelar o que sente
por Zezinho.
a participação dela. Alexia/
Josimara revela a Marieta que
está apaixonada por Zezinho.
Tarantino briga com Erick para
defender Bia. Téo se declara
para Luna/Fiona e os dois se
beijam.
Sábado – Úrsula diz a
Helena que sentiu um clima
entre Luna/Fiona e Téo. Helena resolve seguir Luna/Fiona
para descobrir informações
sobre ela. Bel aconselha Alexia/Josimara a revelar o que
sente por Zezinho. Edu diz
a Dominique que Renzo não
serve para trabalhar com ela.
Dionice arma uma surpresa
para Tarantino e avisa ao
rapaz que Bia ficou presa no
vestiário. Alexia anuncia que
irá a Judas do Norte, atrás do
homem que ama. Kyra avisa
a Zezinho para chegar ao sítio
antes de Alexia. Helena aparece na casa de Ermelinda e
surpreende Luna/Fiona.
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Associado Sicredi*
paga menos taxa no Cheque Especial

Sem cobrança de tarifa**
Taxas a partir de 2,49% ao mês***

Abra sua conta

*Válido para associados da Sicredi Progresso PR/SP.
**Isenção de tarifa de 0,25% para limite acima de R$ 500,00.
***Taxa conforme score do associado.
sicredi.com.br SAC 0800 724 7220 Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.
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Destaques da semana, por Caroline Borges Emoção e adrenalina

DE 01/03 A 07/03/2020

Juju Salimeni estreia à frente do “Juju Boot Camp”,
o primeiro “reality” de competição exibido pelo E! Brasil.
O programa será disputado por 24 finalistas de diversas
partes do país, porém somente 12 delas se classificarão
para a fase final. As participantes enfrentarão provas
eliminatórias e precisarão se destacar no circuito Boot
Camp, que consistirá em uma série de desafios físicos,
além de provas relacionadas com o universo de Juju,
como: alimentação, moda, maquiagem e interação
nas redes sociais. O programa se passa em meio a
natureza e em confinamento, em um lugar recluso e
com cenário militar.

(CANAL OFF, SEX, DIA 6, ÀS 21H30)

Cenários paradisíacos
(CANAL OFF, TER, DIA 3, ÀS 21H30)

Quinzinho:

Editor

de

Imagens

História e moradia
(GNT, DOM, DIA 1º, ÀS 21H30)

por Caroline Borges

No novo episódio de “Morando na Estrada”, Marcela e
Nelson partem para o desconhecido e pequeno litoral do
Alabama. Para surpresa deles, chegando lá encontram vento
forte e fazem uma boa sessão de kite. Na busca por um
lugar mais vazio, encontram uma ilha perfeita para relaxar e
aproveitam um churrasco na praia.

Em busca do amor

Zodi, Tuca e Samelo estão de volta a filmar em
terras brasileiras. No novo episódio de “Pela Rua”, a
barca segue de Fortaleza para cidade de Mossoró,
com Adelmo Júnior, Henrique Muskito, Pedro Xexa,
Júlio Detefon e João Lucas. As sessões começam no
memorial onde Lampião foi morto.

Boas memórias

(CANAL BRASIL, SEX, DIA 6, ÀS 22H30)

(WARNER CHANNEL, TER, 3, ÀS 21H40)

Após rodar o país, a temporada de “Casa Brasileira”
chega ao fim. No último episódio, a produção vai até
Recife para conhecer a casa de Carlos Augusto Lira, um
dos grandes nomes da arquitetura pernambucana.
O programa também mostra o lar em que o sociólogo Gilberto Freyre viveu, hoje convertida em uma casa-museu.

Ano letivo

GLOOB, SEG, DIA 2, ÀS 20H)

O Warner Channel exibe o quinto e sexto episódio de
“Matches”. Protagonizada por Juliana Silveira, João Baldasserini, Evelyn Castro e Renato Livera, a comédia explora a
vida amorosa moderna de recém divorciados em um aplicativo
de relacionamentos. Aline Riscado, Amanda de Godoi, Bruno
Ferrari, Rocco Pitanga e Camila Lucciola participam da série.

Procura-se
(UNIVERSAL TV, QUA, DIA 4, ÀS 23H)
O Gloob estreia a terceira temporada de “Escola de
Gênios”. Na nova leva de episódios, a escola vai virar de
cabeça para baixo com a chegada de uma diretora linha dura,
“crushes” entre os alunos, além da criação do Flibisbol, um
esporte inventado pelos gênios e que vai acirrar as disputas
com a Robotec, a escola rival. A volta às aulas ainda vai
contar com a presença de novos alunos nessa escola nada
convencional. “Escola de Gênios” é uma superprodução
original Gloob em parceria com a Mixer Films.

Pressão “fitness”
(E! BRASIL, SEG, DIA 2, ÀS 22H)

O Universal TV estreia a série “FBI: Most Wanted”.
Criada por René Balcer, a produção é um “spin-off”
de “FBI”. O drama policial acompanha a Força Tarefa
que captura os criminosos mais procurados pelo FBI.
Comandados pelo experiente agente Jess LaCroix,
a equipe altamente qualificada trabalha disfarçada
perseguindo e prendendo os criminosos que estão
no topo da lista de foragidos da agência. No primeiro
episódio, “Dopesick”, a equipe rastreia um médico que
foge após um telefonema gravá-lo dando um tiro fatal
em sua esposa.

Da criança autodidata no violão, passando pelo
jovem que tocava contrabaixo em um trio de jazz
na noite de Belo Horizonte até o sucesso com
o Clube da Esquina, Milton Nascimento e seus
parceiros relembram como um menino tímido da
pequena Três Pontas se consagrou como um dos
maiores músicos de sua geração e se converteu
em um artista apaixonado pela vida nos palcos.
No último episódio da série “Milton e o Clube da
Esquina”, Maria Gadú retorna ao estúdio para
cantar “Fé Cega, Faca Amolada”, Gal Costa interpreta “Paula e Bebeto” e Milton encerra a jornada
com a música “Nos Bailes da Vida”, um de seus
maiores sucessos.
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