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Prefeitura intensifica medidas
preventivas contra o Coronavírus

Apesar de não
existir nenhum caso
suspeito de Coronavírus em Guararema,
a Prefeitura intensificou as medidas
de prevenção contra a doença. Nesta
sexta-feira (13/03)
técnicos da Saúde
estiveram presentes
em reunião dos beneficiários do Fundo
Social para passar
orientações sobre
cuidados preventivos, além das medidas de combate ao
mosquito aedes aegypti. Uma reunião
aberta para idosos
para tratar do Coronavírus está programada para segunda-feira (16/03), às 14
horas, no Centro dos
Idosos com o geriatra
Dr. Gabriel Martins
de Oliveira.

Nas unidades de
saúde do município
as providências já
estão sendo tomadas desde o início
de fevereiro, quando
o Governo Federal
decretou estado de
emergência em Saúde Pública. Desde
então a Secretaria
Municipal de Saúde
realizou a capacitação e orientação das
equipes para o protocolo de atendimento
em casos suspeitos e
vem disponibilizando máscaras cirúrgicas para pacientes
que apresentarem
sintomas da doença usarem enquanto
aguardam pelo atendimento.
Também foram intensificadas as divulgações sobre reforço
dos hábitos de hi-

giene e etiqueta respiratória nas mídias
sociais e nos prédios
públicos municipais.
Nas escolas municipais a recomendação é que sejam
promovidas atividades educativas sobre
higiene de mãos e
etiqueta respiratória
junto aos alunos; o
estímulo do uso de
lenços de papel, bem
como seu descarte
adequado e o não
compartilhamento
de objetos pessoais;
limpeza e desinfecção das superfícies
das salas de aula e
demais espaços (cadeiras, mesas, aparelhos, bebedouros e
equipamentos) após
o uso e manutenção
dos ambientes arejados por ventilação
natural (portas e janelas abertas).
O Coronavírus foi
identificado em dezembro de 2019 na
cidade de Wuhan, na
China. Responsável
por causar uma doença respiratória que

pode ir de sintomas
leves até quadros
de maior gravidade,
como a pneumonia.
No Brasil o primeiro
caso foi confirmado no dia 25 de fe-

vereiro e na última
quinta-feira (12/03) o
Ministério da Saúde
divulgou 77 casos
confirmados espalhados em 10 estados.
Na região do Alto

Tietê, segundo dados
divulgados pelo Condemat na quinta-feira
(12/03), existe um
caso confirmado na
cidade de Ferraz de
Vasconcelos.
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Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica,
a partir das dicas.

Tapetes artesanais
Camila e outras duas mulheres enfeitam suas casas com os trabalhos manuais que sabem fazer
muito bem. Recentemente, cada uma delas confeccionou um tapete usando um material diferente
e colocou, depois de pronto, num cômodo distinto da casa. Com base nas informações, descubra
o nome de cada mulher, o material usado em seu
tapete e o cômodo da casa onde colocou.

2. O tapete de

barbante foi
colocado na
varanda.

3. Dalva colocou seu
tapete na sala de
estar.

Cômodo

Eliane

1. Eliane fez
seu tapete de
pompom.
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ilustração: candi

Material

Unna Excelência em Saúde
4

Solução

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
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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

Cômodo
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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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Secretaria e Conselhos realizam campanha de conscientização sobre a destinação do IR a projetos sociais
Quem declara Imposto de Renda (IR)
pode destinar parte do
valor devido ou retido
aos fundos municipais
dos Direitos da Criança
e do Adolescente e do
Idoso. Qualquer pessoa física que tenha
imposto a pagar, ou
que tenha imposto a
restituir pode indicar
essa destinação no
momento da declaração do IR, que precisa
ser entregue até o dia
30 de abril de 2020.
Pensando nisso a
Secretaria Municipal
de Assistência Social,
Habitação e Cidadania (SEMASHC), em
parceria com os Conselhos Municipais dos
Direitos da Criança e
do Adolescente e do
Idoso, lançou a campanha “Você pode mudar uma realidade”,
que busca incentivar e
orientar pessoas físicas de como esta destinação deve ser feita e
detalhar que isso não
irá custar nada para o
contribuinte.
Com a destinação
desta pequena fração
do imposto devido, é

possível colaborar com
projetos que atuam
diretamente na qualidade de vida desse público, garantindo direitos através da Música,
Artes Plásticas, Dança,
Teatro, Fotografia, entre outras oficinas e
projetos que despertam novas habilidades,
talentos e possibilidades para jovens, adolescentes e idosos.
Nos próximos dias
os servidores da SEMASHC e conselheiros
visitarão escritórios de
contabilidades, empresas e repartições
públicas para levar
orientações sobre a
campanha. “Queremos
mostrar para a população que esta colaboração não custa nada
para quem a realiza,
pois caso a pessoa
tenha imposto a pagar,
o valor destinado será
100% deduzido e se
for caso de restituição
do Imposto de Renda,
o valor será corrigido
e a quantia exata será
restituída”, disse a presidente do Conselho
Municipal dos Direitos
da Criança e do Ado-

lescente, Rosalina Oliveira. Confira o passo a
passo para destinação
do IR por parte de pessoa física:

Vice-prefeito Dirceu volta para o Partido Liberal
Nesta semana o vice-prefeito de Guararema,
Dirceu Jacinto Granato
assinou sua filiação ao Partido Liberal (PL), partido do
atual prefeito Adriano Leite
e dos deputados Marcio
Alvino, federal e André do
Prado, estadual.
Dirceu foi eleito vice-prefeito em 2016 pelo Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB), antes
disso já havia passado
pelo PL e foi vereador por
dois mandatos consecuti-

vos, chegando a presidir
a Câmara Municipal de
Guararema nos anos de
2015 e 2016.
Na sua última eleição
para vereador, em 2012,
Dirceu foi o candidato mais
bem votado, alcançando
891 votos e se consagrando como uma importante
liderança política da Região
Norte. Com o retorno ao
PL Dirceu reafirma suas
pretenções em concorrer
ao Executivo Municipal nas
eleições de 2020

Se a pessoa física
realiza a Declaração de
Imposto de Renda pelo
modelo “COMPLETO”,
é possível destinar até
3% do valor devido ao
Fundo Municipal de
Direito da Criança e
Adolescente ou Idoso,
quando da realização
da declaração, que
deve ser feita até o
último dia útil de abril,
seguindo os seguintes
passos:
1º PASSO: Na opção

“Resumo da Declaração”,
clique em “Doações Diretamente na Declaração
- ECA”;
2º PASSO: Clique em
“Novo”;
3º PASSO: Clique na
opção: “Municipal”;
4º PASSO: Escolha
o “Estado” e depois o
“Município” (SP / Guararema;)
5º PASSO: Na tela,
poderá visualizar o “Valor” disponível para Doação, preencha o valor

a ser doado ao Fundo;
6º PASSO: Salvar a
Declaração e transmitir
à Receita Federal. No
menu “Imprimir”, clique
em “DARF - Doações
Diretamente na Declaração - ECA”, verifique
o nome do contribuinte
e clique em “Imprimir”;
7º PASSO: Será impresso o DARF com o
Código 3351, que é exclusivo para pagamento
da doação.
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Campanha do Agasalho 2020
“Quem doa ajuda quem precisa”
como foi solicitado
nos anos anteriores,
é preciso que os itens
doados, que podem
ser roupas, calçados
e cobertores, estejam
em condições de uso
e limpos. Já as entregas itinerantes das
doações por meio da
Loja do Bem também
terão início no mês
de março e devem
ser realizadas em diversos bairros, além
da sede do Fundo
Social.
No decorrer da
campanha o Fundo
Social realizará mais
uma edição do “Dia

15 de março

DIA DO CONSUMIDOR
Obrigado por fazer parte
da nossa História!

Parabéns,
Consumidor!

do Bem” com o trenzinho de Guararema.
No dia 21 de março,
das 11h às 17h, o ingresso para andar no
trenzinho será a doação de um agasalho
ou o valor de simbólico de R$ 10,00 que
serão revertidos para
a causa.
No último ano
foram arrecadadas
mais de 22 mil peças
e, com isso, mais de
900 famílias foram
beneficiadas durante
as entregas na Loja
do Bem realizadas
nos bairros e no Fundo Social.

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 14 e 15/03/2020

Contra Filé Bife ou Peça

Linguiça Suína
Perdigão

5,99
Und.

16,90
Kg

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 14, 15, 16, 17 e 18/03/2020 OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES

Hamburguer Sadia Pizza Sadia Marguerita
Churrasco
460g
672g

Coco-Cola
Lata 350ml

2,29
Und.

2,29
Und.

4,65
Und.

Gatorade
Sabores
500g

Bombom Nestlé
251g

2,99
Und.

Achocolatado
Toddy
800g

9,48
Und.

Água Sanitária
Daclor
2L

3,55
Und.

Macarrão
Barilla 500g
c/ ovos

Coco ralado
Sococo
100g Trad.

2,98
Und.

3,39
Und.

Chocolate Lacta Biss
(lacta, Laka e Oreo)

Tapioca
Oishii
500g

3,98
Und.

3,69
Und.
Cera Brilho Sabão em Pó Tixan Ypê
Fácil
Maciez
Sachê 1kg

7,99
Und.

Ades
200ml

1,69
Und.

6,38
Und.

2,65
Und.

7,79
Und.

Limpeza Casa
500ml

3,15
Und.
Feijão
Tarumã
1kg

2,15
Und.

3,39
Und.
Suco Del Valle
Fresh 1,5L

3,29
Und.

Cerveja Skol
Puro Malte
350ml

Margarina Doriana
com sal
500g

5,95
Und.

Farinha de Trigo
Rosa Branca
1kg

4,99
Und.
Leite Condensado
Moça TP
395g

Steak Perdigão
700g

9,98
Und.

Cerveja
Budweiser
269ml

Pepsi Trad.
e Twists
2L

ENTREGAMOS EM DOMICÍLIO
Veriﬁque condições na loja

Presunto
Rezende

Pão de Alho Mezani
Trad.
400g

10,80
Kg

25,90
Kg

11,95
Und.

Nas compras a cima
de R$ 80,00 em
Ovos de páscoa,
parcele no Cartão
em até 3x

As doações para
a Campanha do Agasalho podem ser realizadas até o dia 10 de
junho nos seguintes
pontos: Câmara de
Guararema, Cesap,
Drogarema, Espaço
de Esportes, Fundo
Social de Solidariedade, Mago Supermercado, Paço Municipal, Rotary Club,
Santa Casa, Secretaria de Assistência
Social, Habitação e
Cidadania, Supermercado Monteiro
(Pau d’Alho), UBS
Jardim Dulce e UBS
Lambari.

5,99
Und.

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

Sabonete Francis
Suave

0,98
Und.

*Promoção válida para os dias 14, 15, 16, 17 e 18/03/2020 ou até durarem os estoques.

No dia 18 de março
o Fundo Social de Solidariedade de Guararema lança oficialmente a Campanha
de Agasalho 2020
com o tema “Quem
doa ajuda quem precisa”. O lançamento
será realizado durante o Canto e Poema,
a partir das 19h30,
na Estação Literária
“Professora Maria de
Lourdes Évora Camargo”.
Desde ontem
(13/03) as doações
para a Campanha do
Agasalho já podem
ser realizadas. Assim
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Sicredi prepara Assembleias para ouvir os associados
As Assembleias estão marcadas para os dias 23 e 24 de março em Suzano, Itaquaquecetuba, Guararema e Mogi das Cruzes
Os associados da
Sicredi Progresso PR/SP
têm voz e participam da
gestão da cooperativa.
Por isso, além da proximidade diária entre as
pessoas, promovida nas
agências, a Cooperativa
realiza anualmente as
Assembleias para prestar contas, ouvir e garantir o melhor atendimento,
fortalecendo o relacionamento com os sócios.
Neste ano, os eventos
serão realizados no dia
23, para as agências de
Suzano e Itaquaquecetuba, e dia 24 para as
unidades de Guararema
e Itaquaquecetuba.
O objetivo das Assembleias é manter a
proximidade e o bom relacionamento, dando voz
e vez para os associados
opinarem, dessa forma,
o Sicredi humaniza as relações e possibilita a participação de todos nas
tomadas de decisões.
Assim funciona o modelo
cooperativista. Além disso, na ocasião, é feita a
prestação de contas, no
qual se apresentam os
resultados financeiros e
sociais e o planejamento
para o próximo período.
No Sicredi, os associados são os donos
do negócio, por isso é
importante que todos
participem desses momentos. A primeira Assembleia deste ano será
realizada às 15h30, do
dia 23 de março, para os
associados da instituição
financeira cooperativa de
Suzano. O encontro será
realizado na agência,

que está localizada na
Rua General Francisco
Glicério, nº 1.189, na
região central.
Para os associados
do Sicredi de Itaquaquecetuba, a Assembleia está marcada para
19h30, no Recando Morais, situado à Estrada de
Santa Isabel, nº 3.775.
“Haverá ainda a votação
para eleger o coordenador do núcleo de Itaquá,
que é o representante
dos nossos associados
na cidade. É um momento importante e as
expectativas são positivas, porque os sócios
participam das tomadas
de decisões do negócio”,
explicou Fábio Atarão,
gerente da cooperativa
em Itaquá.
O Sicredi chegou na
região em 2016 e, desde
então, o serviço prestado tem sido um grande
sucesso para pessoas
físicas e empresários de
todos os ramos, inclusive
o rural, que tem recebido
um grande apoio e é o
destaque em Mogi das
Cruzes. Um dos motivos desse sucesso é o
modelo cooperativista,
que permite com que os
associados realmente
participem nas decisões
da agência, através da
sua opinião e do seu
voto. A Assembleia de
Mogi das Cruzes será
realizada no dia 24, às
19h30.
“É um momento muito especial. O associado
que conheceu o Sicredi
em 2019, terá a primeira experiência com as

prestações de contas,
votação e maior compreensão da mecânica da
cooperativa e o processo
democrático e transparente. E os associados
com mais tempo de casa
terão a oportunidade de
receber a notícia do valor
que terão direito a receber – conforme a movimentação financeira de
cada um - na distribuição
de resultados da Cooperativa”, afirmou Ricardo
Massato Yoshikawa, que
gerencia a unidade mogiana. Ele ainda lembrou
que o Sicredi de Mogi é
o pioneiro no Alto Tietê,
pois já atua na cidade há
quatro anos.
Confira a agenda de
Assembleias do Sicredi
na região: Agência Suza-

no/SP; 23/03 (segunda-feira) às 15h30 Agência
do Sicredi – Rua general
Francisco Glicério, 1189
Agência Itaquaquecetuba/SP 23/03 (segunda-feira) às 19h30
Recanto do Morais –
Estrada de Santa Isabel,
3775
Agência Guararema/SP - 24/03 (terça-feira) às 9h - Agência do Sicredi – Rua
Francisco Freire, 25
Agência Mogi das
Cruzes/SP
24/03 (terça-feira) às
19h30 Espaço Dutra –
Rua Casarejos, 1080
Sobre o Sicredi
A Sicredi Progresso
PR/SP, que em São Paulo atua no Alto Tietê, conta atualmente com cin-

co agências na região.
Em Mogi das Cruzes, a
agência está localizada
na Avenida Vereador
Narciso Yague Guimarães, 990, no bairro Vila
Partênio. O contato pode
ser feito pelo telefone
(11) 4793-9020.
A unidade de Suzano fica na Rua General
Francisco Glicério, 1189,
no Centro. O endereço
em Itaquaquecetuba é
Avenida Vereador João
Fernandes da Silva, 193,
na Vila Virgínia, ao lado
da Prefeitura de Itaquaquecetuba. Já a agência
em Guararema atende
na Rua Francisco Freire,
25. A agência de Ferraz
de Vasconcelos, por sua
vez, está na Rua Getúlio
Vargas, 130, Vila Roma-

nópolis.
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida
com o crescimento dos
seus associados e com
o desenvolvimento das
regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a
participação dos mais de
4,4 milhões de associados, os quais exercem
um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em
22 estados* e no Distrito
Federal, com mais de 1,7
mil agências, e oferece
mais de 300 produtos
e serviços financeiros.
Mais informações estão
disponíveis em www.
sicredi.com.br.
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cliques
e você
poupou!

Jornal Gazeta de Guararema

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

Acesse,
saiba mais
e participe!
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.
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Colunista Social e-mail: sileneoliveira2017@outlook.com

SILENE

OLIVEIRA

Fone: (1 1 ) 4 6 9 3 . 4 7 7 1 - Cel: (11) 97217.0673

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

A jovem Renata Aline completou mais uma primavera (12/03).Que sua vida seja muito abençoada e feliz, e que seu
caminhar seja sempre premiado com a presença de Deus guiando seus passos e intuindo suas decisões para que
suas conquistas e vitórias sejam constantes em seus dias. Felicidades!

Paulo Amigo comemorou seu aniversário na Basílica de Aparecida, acompanhado dos amigos Clóvis, José Augusto,
Maria, Nívea, Nadir, o aniversariante, Silene, Maria, Zé Lopes, Maria do Carmo, Zuzi e Maria Aparecida. Desejamos que
todos os dias de sua vida sejam preenchidos por muita paz, amor, fé, boas amizades e infinitas bençãos. Parabéns!

Ana Clara completou 8 anos (08/03) e recebeu o carinho e parabéns dos amiguinhos. Que Deus ilumine seus caminhos, dê
sabedoria para ser um adulto com princípios, amor no coração e
respeito ao próximo. Você é uma criança encantadora. Parabéns.
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Resumos dos capítulos das novelas

De 16/03 a 21/03/2020

Segunda – Rui propõe que
Leila cuide de Nina enquanto a menina estiver com ele.
Rafa se decepciona ao constatar que confundiu Rita com

Resumo: Éramos Seis
Globo – 18h15

Segunda – Osório não
resiste. Alfredo foge da
polícia e conta o ocorrido
a Lola e Isabel, além de
pedir a ajuda de Adelaide
para deixar o país. Inês vê
Lúcio fugindo e se preocupa. Gusmões vasculha
casa de Lola atrás de Alfredo, que pede abrigo a
Genu. Soraia sugere que

Resumo: Salve-se Quem
Puder
Globo – 19h15
Segunda – Alexia/Josimara se esconde de Renzo.
Isaac aposta em Bia, sem
saber que ela não pode
competir. Lúcia conversa
com Dominique. Alexia diz a
Luna que Renzo e Dominique
desconfiam de que
elas estejam vivas. Luna
teme pela vida de seu pai. Petra flagra Alan massageando
os pés de Kyra/Cleyde.
Renzo discute com Dominique por conta da sua

Resumo: Amor de Mãe
Globo – 21h10
Segunda – Thelma passa mal com sua descoberta
sobre Danilo e pede ajuda a
Jane. Álvaro e Lucas descobrem o paradeiro de Benjamim. Thelma conta a história
de Danilo para Jane e afirma
que Lurdes não pode saber
que o menino é Domênico.
Raul se preocupa com as
ameaças de morte sofridas
por Davi. Jane informa a
Danilo que Thelma teve
uma crise de ansiedade.
Thelma tenta convencer
Lurdes a desistir de procurar
Domênico. Thelma garante a
Jane que irá separar Danilo

outra pessoa. Bianca e Diana
pressionam Andressa sobre
sua proximidade com Nanda.
Meg pede que Regina perdoe
Max. Madureira apoia Lígia,
que sofre por conta de Nina.
Diana e Bianca não gostam
de ver Henrique abraçando
Fafi. Rugieri procura Rui. Serginho e Meg sofrem um acidente de ônibus.
Terça – Meg tem um sangramento e desmaia. Rugieri
chantageia Rui para lhe contar o que sabe sobre Rita. Lí-

gia inicia a cesariana de Meg.
Leila revela a Filipe que está
trabalhando como babá de
Nina para Rui. Todos comemoram o sucesso da cirurgia
de Meg e o nascimento do
bebê. Rui entrega uma mala
de dinheiro para Rugieri e
exige saber o que aconteceu
com Rita.
Quarta – Meg desperta, e
Guga a conforta. Max e Regina conhecem o neto. Diana sugere que Marquinhos e
Nanda formem um casal, para

que ele a proteja. Meg reage
ao comportamento de Regina e Max diante de Zezinho.
Andressa questiona Henrique
sobre seu relacionamento
com Fafi. Marquinhos defende Nanda de uma provocação. Rui diz a Filipe que Rita
está morta.
Quinta – Filipe se recusa a
acreditar que Rita morreu.
Meg e Guga pensam em uma
forma de conseguir mais dinheiro para cuidar de Zezinho.
Lígia e Filipe chegam ao even-

to organizado por Madureira
para apoiar a busca por Rita.
Meg se assusta com a declaração de Beto sobre Guga.
Marquinhos agride Fake para
defender Nanda. Lígia agradece Leila por ficar com Nina,
e Cida desconfia da irmã. Rugieri apresenta Rui a Marco
como seu novo sócio.
Sexta – Marco não gosta de
presença de Rui. Carla desconfia da demora de Marco
em voltar para casa. Regina
convida Meg, Guga, Sergi-

nho e Zezinho para morarem
em sua casa. Madureira e Filipe contam ao delegado que
Rui declarou a morte de Rita.
Madureira e Filipe flagram
Marco ao lado de Rui e Rugieri. Rugieri diz a Filipe que
foi ele quem disse a Rui que
Rita está morta. Nanda aceita
namorar Marquinhos. Anjinha,
Carla e sua família comemo-

Julinho convença Lola a
vender a casa, para que
ele invista na sociedade com Assad. Lúcio se
angustia com a partida
de Alfredo. Lola sofre, e
Genu a conforta.
Terça – Adelaide afirma que esconderá Alfredo
em sua casa até que
consiga um navio no qual
o rapaz possa embarcar. Isabel se despede
de Alfredo. Emília aceita
acolher Alfredo e despista
Gusmões. Felício pensa
em deixar São Paulo, e
Isabel hesita. Clotilde enfrenta Nena e Almeida se
orgulha. Marcelo convida
Durvalina para morar com

ele. Inês aceita a proposta
de Lúcio para ficar com
ela e os dois se beijam.
Lola reclama da casa vazia com Genu. A febre de
Shirley não cede. Tavinho
alerta Zeca e Olga sobre
um homem que observa
a casa da família. Alfredo
se declara para Adelaide,
e agradece Emília e Justina. Julinho surpreende
Lola. Alfredo deixa o país.
Quarta – Adelaide
dá notícias de Alfredo a
Lola. Julinho conversa
com Isabel sobre a venda da casa. Alfredo passeia pelo navio. Afonso
questiona os médicos
sobre o estado de Shirley.

Julinho tenta convencer
Lola a vender sua casa
para que ele se torne sócio de Assad. Clotilde se
emociona com Durvalina.
Lola desabafa com Clotilde sobre a casa. Soraia
sente raiva de Karine por
ter influenciado Assad em
relação a seu casamento
com Julinho. Shirley não
resiste à doença. Zeca reconhece Neves, que pede
perdão ao amigo. Emília
inicia um tratamento com
Selma. Adelaide sugere
ir para Paris com Justina.
Afonso volta e Inês sofre
a morte de Shirley. Julinho
percebe os olhares entre
Lola e Afonso.

Quinta – Lola e Afonso se abraçam, sob o
olhar de Julinho. Inês
chora a morte de Shirley e Afonso conforta a
filha. Julinho pressiona
Lola sobre a venda da
casa. Justina comemora
sua viagem com Adelaide
para o Rio de Janeiro.
Inês revela a Afonso e
Durvalina que está grávida de Lúcio. amigo se
candidate à prefeitura.
Karine e Soraia temem a
presença de Lola. Afonso
e Lola se beijam. Lola
parte com Julinho para o
Rio de Janeiro.
Sábado – Karine e
Soraia se incomodam

com a chegada de Lola,
e Assad as repreende.
Inês exige que Afonso
mantenha a paternidade
de seu bebê em segredo.
Clotilde e Almeida se casam no Uruguai. Um mês
se passa. Chega o dia
do casamento de Julinho
e Soraia. Durvalina se
apresenta na rádio e Lola
se emociona. Lola sente
saudade de Alfredo.
suspeita que ela e as
amigas estejam vivas.
Kyra/Cleyde percebe que
está com ciúmes de Alan.
Renzo pede para conversar com Alexia/Josimara.

sociedade na Labrador. Alexia
pensa em não contar a
Zezinho que Renzo trabalha na Labrador. Vicky desconfia de Bruno. Mário promete a
Juan que vai pensar
sobre a proposta de trabalho no Brasil. Luna percebe
que Kyra está empolgada com
Alan. Isaac diz a Bia
que quer ela na sua equipe. Helena pede para conversar com Luna/Fiona.
Terça – Helena pede desculpas a Luna/Fiona por ter ido
a sua casa. Ermelinda impõe
regras para o
relacionamento de Zezinho e Alexia dentro de casa.
Helena liga para alguém e
marca um encontro. Hugo
desconfia de que Helena
esteja escondendo algo. Bia

deixa claro a Isaac que não
quer competir. Ivo lembra
a Alexia que Zezinho e
Ermelinda não podem saber
de sua verdadeira identidade.
Luna se surpreende com
o novo visual de Alexia/Josimara. Alexia garante a Luna
que continuará na Labrador
para descobrir quem é
o chefe da quadrilha de
Dominique e Renzo. Luna
conta a Zezinho que Alexia
quer investigar Renzo e
Dominique por conta própria. Micaela defende Bruno
quando Vicky afirma que o
interesse do rapaz é
conquistar a patroa. Luna
e Alexia pedem para Kyra
decidir se Alexia continua a
trabalhar na Labrador.
Quarta – Kyra concorda

com a permanência de Alexia
na Labrador. Ignácio sente
saudades de Alexia. Gael
comenta a Verônica que
Bruno está fazendo mais sucesso com Micaela do que ele.
Gael escuta Vicky a
Micaela que Bruno será
demitido. Isaac pede para
Tarantino convencer Bia a
competir. Micaela confessa a
Téo que se sente atraída
por Bruno. Micaela avisa a
Helena que Hugo está desconfiado das saídas
misteriosas da mãe. Petra
avisa a Graziela que colocará
limite em Kyra/Cleyde. Juan
comunica a Mário e
Gabi que se mudará para
o Brasil. Disfarçada, Alexia,
com o visual Josimara 2.0, se
apresenta a Renzo na

empresa.
Quinta – Renzo fica perturbado ao conhecer Alexia/
Josimara. Dominique ameaça
Lúcia. Renzo fica
intrigado com a semelhança entre Josimara e Alexia.
Graziela admite a Petra que
Kyra/Cleyde está fazendo
bem à família delas. Micaela procura Bruno para dizer
que não demitiu o rapaz. Lúcia
tenta convencer
Renzo de que Alexia está
morta. Alexia/Josimara conversa com Rafael e imagina
que Renzo suspeita que
ela e as amigas estejam
vivas. Kyra/Cleyde percebe
que está com ciúmes de Alan.
Renzo pede para
conversar com Alexia/
Josimara.
Sexta – Renzo diz a Ale-

xia/Josimara que ela lembra
uma pessoa especial que
conheceu. Téo surpreende
Luna/Fiona ao convidá-la
para um passeio de helicóptero até o Rio de Janeiro.
Micaela convoca Bruno para
a inauguração do restaurante. Kyra desconfia de que
está gostando de Alan. Lúcia
recomenda que Renzo
procure uma psiquiatra.
Kyra pede que Alexia investigue o que Renzo deseja com
a aproximação de
Rafael. Luna/Fiona confessa a Téo que está apaixonada por ele.
Sábado – Téo e Luna/Fiona se beijam e declaram sua
paixão. Kyra diz a Alexia que
precisa ouvir a voz de
Rafael para parar de pensar em Alan.

de Camila.
Terça – Thelma afirma
que fará o que for preciso
para afastar Danilo de Lurdes. Rita conta a Lurdes
que está doente e deseja
o perdão de Camila. Érica
desabafa com Camila. Raul
prepara Sandro e Betina
para um evento da PWA,
quando Álvaro chega. Thelma conhece Felipe. Durval
afirma a Danilo que Ludmila
está interessada nele. Érica
conta a Ryan sobre o namoro de Sandro e Betina, e o
rapaz fala com Lurdes. Camila estranha o novo visual
de Danilo e sente ciúmes do
marido com Ludmila. Lurdes
pede que Sandro converse
com Magno sobre Betina.
Érica produz a apresentação
de Verena e Farula. Magno
vê Sandro com Betina. Vitória oferece ajuda a Sandro
para negociar a saída de
Farula do bando de Marconi.

Camila promete a Lurdes
que conversará com Rita.
Rita chega à casa de Lurdes
e diz que pode ajudá-la a
encontrar Domênico.
Quarta – Rita conta a
Lurdes sobre Eudésio, e
Thelma se desespera. Raul
se incomoda com o desejo
de Vitória de ajudar Farula.
Lurdes incentiva Magno a
retomar seu trabalho na oficina. Rita pede perdão a Camila. Thelma segue Rita, que
afirma que ajudará Lurdes a
encontrar Domênico. Valdir
aceita fechar negócio com
Magno na oficina mecânica.
Sandro pede ajuda a Ryan
para falar com Magno sobre
sua relação com Betina.
Raul alerta Vitória e Sandro
sobre o perigo de se envolver com Marconi. Eudésio
diz a Lurdes que perdeu
suas anotações sobre as
crianças vendidas. Davi se
sensibiliza ao lembrar de

Benjamim, e Leila registra.
Rita flagra Thelma subornando Eudésio.
Quinta – Thelma oferece dinheiro a Rita para se
afastar de Lurdes. Sandro
conversa com Magno sobre seu namoro com Betina. Rita enfrenta Thelma
e deduz que Danilo é Domênico. Verena despista
Álvaro para encontrar Érica
e Farula. Estela entrega a
Álvaro o contato de Benjamim. Thelma atropela Rita.
Lídia se embriaga pensando
em Vinícius. Para escapar
de uma missão dada por
Marconi, Farula se acidenta
propositalmente. Lurdes se
preocupa com Lídia. Davi
desabafa com Danilo sobre
Benjamim. Lurdes encontra
Lídia desmaiada e cuida da
socialite. Raul se desespera
ao saber que Farula está em
sua casa. Thelma queima
os papéis que comprou de

Eudésio, e Danilo estranha.
Lídia pede que Lurdes a
acompanhe no tratamento
contra o alcoolismo. Raul
diz a Sandro que deseja
ajudar Farula. Lurdes conta
a Camila que Rita morreu.

na, que enfrenta o marido.

Sexta – Danilo conforta
Camila, e Thelma disfarça
o nervosismo. Sandro fica
tenso com o evento para as
novas lideranças da PWA.
Jane desconfia do envolvimento de Thelma na morte
de Rita. Vitória negocia com
Marconi a saída de Farula
do tráfico. Lurdes mostra
a Thelma seu mural com
informações sobre Domênico. Raul se preocupa com
o acordo entre Vitória e
Marconi. Érica parabeniza
Sandro por seu apoio a Farula. Lurdes acompanha Lídia
em sua primeira reunião do
Alcoólicos Anônimos. Álvaro
interrompe o show de Vere-

ram a volta de Marco para
casa. Madureira confronta
Marco sobre sua relação
com Rui.

Sábado – Verena se recusa a voltar para casa com
Álvaro. Thelma elogia Felipe
para Camila. Lurdes sugere
que Verena procure Vitória.
Álvaro conversa com Lucas
sobre Verena e Estela. Verena pede abrigo a Lurdes
enquanto decide o que fazer
sobre seu casamento. Thelma arma para que Danilo
tenha ciúmes de
Camila com Felipe. Davi
recusa a proposta de Álvaro
para fazer as pazes com
Benjamim. Raul aconselha
Davi a contar para Benjamim
sobre a proposta de Álvaro.
Benjamin humilha Davi. Nicete apoia Verena. Danilo e
Camila discutem, e Thelma
vibra. Álvaro descobre segredo de Benjamim e planeja
usar o fato contra Davi.
Carta Z Notícias
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HORÓSCOPO DE 28 a 29/02/2020

Por: Omar Santos
ÁRIES - As energias harmoniosas dos astros vão movimentar de maneira inesperada sua
vida afetiva. Dia indicado para
desenvolver-se social, profissional e mentalmente. Mas, deverá
tomar muito cuidado com
sua saúde. Não provoque o seu
sistema nervoso.
TOURO - Dia positivo para a
realização de negócios além de
suas condições monetárias, e
muito propício ao seu progresso
profissional, moral e social. A
pessoa amada estará disposta
a ajudar a resolver um pequeno
problema.
GÊMEOS - Esbanje nos
gestos de carinho com a pessoa
amada. Sua sensualidade está
à flor da pele. É provável que, se
meditar sobre a opinião dos outros terá maior recompensa num
futuro próximo. Boa influência
para o romance e o casamento.
CÂNCER - Pense no seu
êxito e não dê importância a
boatos e impressões negativas.
Atravessa o melhor período
material do ano. Poderá progredir muito através do próprio
esforço. Pessoas
alegres e expansivas poderão alegrar você hoje.
LEÃO - Algumas dificuldades na vida social e familiar
estão previstas para hoje. Cuide
também da saúde da reputação e principalmente de seu
dinheiro, pois está predisposto
a gastar a esmo. Ótimo aos estudos, pesquisas, investigações
e ao amor.
VIRGEM - Deverá evitar
discussão e disputas com autoridades e com seus inimigos
declarados e rivais. Por outro
lado, o dia promete êxito em novas associações e no trabalho.
Um aspecto restritivo do planeta
mercúrio dentro do seu mapa
astral revela que você não deve
perder seu controle emocional.
LIBRA - Sua indecisão, neste dia, muito poderá prejudicá-lo.
Portanto seja decidido para que
tudo possa sair bem. Cuide da
saúde, não se precipite e não
se deixe influenciar por maus
pensamentos. Neutro na profissão. Uma importante realização
financeira pendente poderá se
realizar.
ESCORPIÃO - Muita disposição, otimismo e compreensão
para com os outros. Assim
estará você neste dia que tem
tudo para ser
maravilhoso. Mas evite estragar tudo isso por causa do
ciúme e do orgulho pessoal
exagerados. Evite isolar-se.
SAGITÁRIO - Dia em que
haverá muita tranquilidade na
vida familiar e profissional,
com bastante disposição para
solucionar problemas. Contudo
evite discussões com a pessoa
amada, rivais e inimigos. Sem
um motivo aparente, você pode
começar seu dia sentindo-se um

tanto desanimado.
CAPRICÓRNIO - Dia pouco indicado para os negócios
e aos assuntos sociais. Evite,
também, as questões extraconjugais e os perigos de acidente
e tudo que possa prejudicar sua
tranquilidade
no lar. Você atravessa uma
fase, em que a sua comunicação pessoal, encontra-se em
plena expansão.
AQUÁRIO - Não permita
que o esgotamento físico tire
suas energias.
O melhor que poderá fazer
agora, será buscar a companhia
de pessoas amigas que saberão apreciá-lo. Está sob uma
forte influência de sua família
e isto poderá beneficiá-lo. No
início da manhã, a tensão vai
predominar.
PEIXES - Todos os esforços
no sentido de elevar-se e prosperar profissionalmente se farão
sentir com maior força. Analise
e verá quanto prosperou. Pode
confiar na sua intuição para
descobrir o que há de errado
junto à pessoa amada.
HORÓSCOPO PARA O DIA
15 DE MARÇO DE 2020
ÁRIES - Ótima oportunidade no setor comercial, com
probabilidade de lucros.
Bom também, para assuntos
familiares e sentimentais. Sua
saúde será bastante boa, o que
deverá dar-lhe
maior disposição no trabalho. Resolva uma pendência
que há tempos você está protelando.
TOURO - Influência astral
muito benéfica e renovação
profissional e para solucionar seus problemas financeiros
e pessoais. Receberá apoio
de pessoas que exercem influência.
As perspectivas no campo
financeiro são satisfatórias e
há possibilidades de lucros
inesperados.
GÊMEOS - Pessoas de
projeção estarão ao seu favor,
neste dia.
Aproveite para realizar seus
anseios, principalmente os do
campo social e profissional.
Dia favorável para colocar em
dia coisas
atrasada. Potencial de crescimento e criatividade. Discipline mais sua mente e não se
envolva em negócios que julgue
suspeito.
CÂNCER - Sua natividade
astral favorecida neste dia.
Os assuntos profissionais
e financeiros merecem melhor
atenção pois
há prenúncio de lucros.
Procure ser franco, conte com a
ajuda de todos. Examine todos
os lados de uma situação, principalmente se esta implicar no
seu relacionamento amoroso.
LEÃO - Muita harmonia
familiar, conjugal e na vida
sentimental e amorosa está
prevista para você neste período. Muito favorável também,
aos negócios, as especulações
e as novas empresas.
Contatos pessoais bem

sucedidos.
VIRGEM - Dia em que deverá prestar mais atenção em
tudo que fizer, pois está predisposto a ter aborrecimentos
e prejuízos.
Sua personalidade se exaltará, bem como as chances de
sucesso profissional. Boa saúde. Mudanças benéficas podem
ocorrer no setor profissional.
LIBRA - Notícias e novidades do seu interesse devem ser
esperadas para o período desta
tarde. Momento favorável para
questões de dinheiro ou, inventário. Bons lucros através de
parentes ou propriedades agrícolas. Confie mais na pessoa
amada e terá vantagens com
isso. Viagens curtas poderão
ocorrer.
ESCORPIÃO - Dia que poderá beneficiá-lo nas questões
pessoais, íntimas e familiares, porque o signo atual o
eleva em quase todos os sentidos. Conseguirá o que está
pretendendo.
Pense mais em seu lar.
SAGITÁRIO - A influência
astral lhe propicia feliz contato
com parentes e com pessoas de
sua alta estima. Procure levar
uma palavra amiga aos necessitados lhes transmitindo mais
otimismo e confiança. A reorganização dos assuntos cotidianos
poderá ser de grande ajuda aos
seus afazeres profissionais.
CAPRICÓRNIO Não faça modificações repentinas, antes de uma análise
prévia. Por outro lado, o fluxo é
dos melhores para
trabalhar em prol de sua
ascensão profissional, material
e social.
Será correspondido plenamente na vida familiar.
AQUÁRIO - Se você realizou um negócio ousado nos
últimos dias, terá possibilidades
de ouvir elogios e conquistar
amigos influentes. Momento
indicado para iniciar viagens
longas.
Cuidado com o amor e a
paixão. Surpresas agradáveis
advindas de amigos.
PEIXES - Não se preocupe
com o que possa acontecer e
nem se deixe levar pelas más
impressões ou ideias negativas.
Lembre-se que tudo passa.
É importante não deixar que
alguns empecilhos
aparentes sirvam de obstáculo na realização de seus
planos.
Ótima oportunidade no setor
comercial, com probabilidade
de lucros. Bom também, para
assuntos familiares e sentimentais. Sua saúde será bastante
boa, o que deverá dar-lhe maior
disposição no trabalho. Resolva
uma pendência que há tempos
você está protelando.
TOURO - Influência astral
muito benéfica e renovação
profissional e para solucionar
seus problemas financeiros e
pessoais. Receberá apoio
de pessoas que exercem influência. As perspectivas no campo financeiro são satisfatórias
e há possibilidades de lucros
inesperados.

GÊMEOS - Pessoas de projeção estarão ao seu favor, neste dia. Aproveite para realizar
seus anseios, principalmente os
do campo social e profissional.
Dia favorável para colocar em
dia coisas atrasada. Potencial
de crescimento e criatividade.
Discipline mais sua mente e não
se envolva em negócios que
julgue suspeito.
CÂNCER - Sua natividade
astral favorecida neste dia. Os
assuntos profissionais e financeiros merecem melhor atenção
pois há prenúncio de lucros.
Procure ser franco, conte com a
ajuda de todos. Examine todos
os lados de uma situação, principalmente se esta implicar no
seu relacionamento amoroso.
LEÃO - Muita harmonia
familiar, conjugal e na vida
sentimental e amorosa está
prevista para você neste período. Muito favorável também,
aos negócios, as especulações
e as novas empresas. Contatos
pessoais bem sucedidos.
VIRGEM - Dia em que deverá prestar mais atenção em tudo
que fizer, pois está predisposto a
ter aborrecimentos e prejuízos.
Sua personalidade se exaltará,
bem como as chances de sucesso profissional. Boa saúde.
Mudanças benéficas podem
ocorrer no setor profissional.
LIBRA - Notícias e novidades do seu interesse devem ser
esperadas para o período desta
tarde. Momento favorável para
questões de dinheiro ou, inventário. Bons lucros através de
parentes ou propriedades agrícolas. Confie mais na pessoa
amada e terá vantagens com
isso. Viagens curtas poderão
ocorrer.
ESCORPIÃO - Dia que poderá beneficiá-lo nas questões
pessoais, íntimas e familiares,
porque o signo atual o eleva em
quase todos os sentidos. Conseguirá o que está pretendendo.
Pense mais em seu lar.
SAGITÁRIO - A influência
astral lhe propicia feliz contato
com parentes e com pessoas
de sua alta estima. Procure levar
uma palavra amiga aos necessitados lhes transmitindo mais
otimismo e confiança. A reorganização dos assuntos cotidianos
poderá ser de grande ajuda aos
seus afazeres profissionais.
CAPRICÓRNIO - Não faça
modificações repentinas, antes
de uma análise prévia. Por outro
lado, o fluxo é dos melhores
para trabalhar em prol de sua
ascensão profissional, material
e social. Será correspondido
plenamente na vida familiar.
AQUÁRIO - Se você realizou
um negócio ousado nos últimos
dias, terá possibilidades de ouvir
elogios e conquistar amigos
influentes. Momento indicado
para iniciar viagens longas.
Cuidado com o amor e a paixão.
Surpresas agradáveis advindas
de amigos.
PEIXES - Não se preocupe
com o que possa acontecer e
nem se deixe levar pelas más
impressões ou ideias negativas.
Lembre-se que tudo passa.
É importante não deixar que
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alguns empecilhos aparentes
sirvam de obstáculo na realização de seus planos.
Dia neutro, pouca probabilidade de sucesso nas questões
de dinheiro, de trabalho e de
família, mas, o fluxo será dos
melhores para as investigações
e tudo que está ligado ao ocultismo. Pode fazer excelentes
amizades com pessoas de
lugares distantes.
GÊMEOS - Dia propício ao
sucesso na investigação de todo
e qualquer assunto oculto e místico. Fase favorável para iniciar
algum negócio novo. Se você
se interessa pela vida espiritual,
dedique este dia para relaxar,
fazer ioga, ler livros esotéricos e
fazer tudo o que gerar vibração
positiva.
TOURO - Ótimo dia para
tratar de questões financeiras
e profissionais. Fluxo benéfico
para os exames, os concursos,
os testes vocacionais e os
assuntos amorosos. Cuidado
quanto aos problemas judiciais,
dívidas ou cobranças.
CÂNCER - Não faça modificações repentinas, antes de
uma análise prévia. Por outro
lado, o fluxo é dos melhores
para trabalhar em prol de sua
ascensão profissional. Será
correspondido plenamente na
vida familiar.
LEÃO - Dia que terá sucesso em tudo que está relacionado
com o
ensino e a educação de
crianças, jovens e mesmo pessoas adultas. Forte tendência à
especulação e muito sucesso
nos negócios. Excelente dia
para contatos sociais.
VIRGEM - Pense positivamente e não se intimide diante
das dificuldades que terá, neste
dia. Haja conscientemente, que
conseguirá resolver todos os
seus problemas mais sérios.
Êxito romântico e em negócios
com o sexo oposto.
LIBRA - Não é conveniente
aventurar-se em novos negó-

cios. Cuidado com o excesso de
gastos. Mantenha-se em suas
atividades rotineiras e benefícios
receberá em breve. Procure moderar o fumo e a bebida. Busque
aprimorar-se.
ESCORPIÃO - Benéfica
influência astral para tratar de
questões sociais pendentes,
para lucrar em negócios iniciados anteriormente e a sua prosperidade profissional. Contudo,
as disputas no lar deverão ser
evitadas. A época e favorável
para o inicio de regimes.
SAGITÁRIO - 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. Desentendimento na vida afetiva,
provavelmente desencadeado
por ciúme.
CAPRICÓRNIO - Dia benéfico. Cuide de si e aproveite
para exaltar suas qualidades
intelectuais e artísticas.
O dia lhe é favorável, amparando-o no campo profissional
e financeiro. Qualquer situação
turva devera ser esclarecida
para não afetar o relacionamento.
AQUÁRIO - Não é dia propício aos negócios arriscados.
Mas por outro lado, o fluxo
deverá elevar sua inteligência e
seu estado de saúde e propiciar-lhe ótimas chances, no terreno
profissional e
amoroso. Para quem esta

só, poderá aparecer uma nova
pessoa muito interessante.
PEIXES - Dia em que terá
sucesso em tudo que está
relacionado com o ensino e a
educação de crianças, jovens
e mesmo pessoas adultas.
Forte tendência à especulação e muito sucesso nos
negócios. Novas exigências
profissionais pedirão maior
dedicação e organização no
trabalho.

Escritório Síntese Contabilidade
Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, Dep. pessoal, Imposto
de Renda, diversos serviços de Escritório, e conta com uma equipe excelente
de profissionais pronta para assessorar a sua Empresa, faça uma visita e conprove!
Rua Barão de Jaceguai, nº 627- Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200
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Destaques da semana, por Caroline Borges Além da beleza
DE 15/03 A 21/03/2020

Quinzinho:

Editor

de

Imagens

Aposta segura
(RECORD, DOM, DIA 15, ÀS 14H)

Mais um ano
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(GNT, QUA, DIA 18, ÀS 23H30)

(SBT, SEG, DIA 16, ÀS 0H45)

Danilo Gentili segue à frente do “The Noite”. Na sétima
temporada, o apresentador tem um layout repaginado para
sua mesa de entrevistas, assim como o Ultraje a Rigor em
seu palco, Diguinho Coruja em uma porta-giratória e Juliana Oliveira, que agora é a responsável pelo bar e seus
respectivos drinks. A assistente de palco fez, inclusive,
curso de bartender para preparar os coquetéis e tem seu
aprendizado exibido no divertido quadro “Bons Drink”.
Um novo palco menor também foi pensado para pequenas
apresentações musicais e de “stand-up”.

Viagem em diário

(CANAL OFF, TER, DIA 17, ÀS 21H30)
O “Superbonita” está de volta para fazer uma ode à
beleza, com todas as suas diferenças, encantos e particularidades. Camila Pitanga segue à frente da produção. No
programa, a atriz recebe diversas convidadas para falar sobre
a indústria da beleza

Histórias reais
(CANAL BRASIL, SEX, 20, ÀS 22H30)

(RECORD, DOM, DIA 15, ÀS 14H)
Rodrigo Faro celebra mais um ano à frente do “Hora
do Faro”. Para a temporada 2020, o apresentador retoma
o quadro “Dança Gatinho”. A produção, que nasceu como
uma homenagem de Rodrigo a grandes artistas e hits do
momento, volta a ser semanal, e dessa vez mais interativo
e conectado. Entre as inovações, “duelos” entre artistas nacionais, internacionais e elencos de programas da Record
serão lançados na página do “Dança Gatinho” na internet e
anunciados por Faro no ar, para que o público da internet vote
e decida quem o apresentador vai interpretar e/ou receber
para uma dança no palco.

No novo episódio de “Morando na Estrada”, Marcela e
Nelsinho estão no México. Os dois conhecem a piscina de
ondas de Waco e depois resolvem construir um baú no deck
do ônibus para guardarem seus equipamentos. Na sequência,
o casal vai em busca de uma onda formada por um cargueiro
e terminam sua experiência no estado com uma trilha de bike
pelos cânions do parque Palo Duro.

Romance final
(WARNER CHANNEL, TER, DIA 17, ÀS 21H40)
A série “Alemão”, que é dirigida por José Eduardo Belmonte, parte da ocupação policial do conjunto de favelas do
Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, para
contar a história de cinco policiais infiltrados durante a ação
das forças armadas. No segundo episódio da produção, os
policiais infiltrados são caçados pelos homens do traficante
Playboy, interpretado por Cauã Reymond. Marcello Melo Jr.,
Antonio Fagundes e Caio Blat também integram o elenco.

Noite de estreia

Tranquilidade no trabalho

(CNN BRASIL, DOM, DIA 15, ÀS 20H)
Nome forte do jornalismo internacional, a CNN chega
ao Brasil. O canal de notícias estreia no dia 15 de março,
domingo, primeiro nas plataformas digitais, às 18h, e, na
sequência, às 20h, na tevê paga no canal 577 da Claro/Net,
Sky, Oi e Vivo com o programa “CNN no Ar”, um jornalístico
com reportagens especiais e participação de todos os âncoras
do canal. Com 24 horas de jornalismo por dia e mais de 17
horas de programação ao vivo, a CNN vai manter a produção
de documentários em parceria com produtoras nacionais e
internacionais, como BBC, Reuters e Endemol, além de retransmitir produções da grade americana, como o programa
da jornalista Christiane Amanpour. Aos domingos, no horário
nobre, Evaristo Costa vai comandar o “CNN Séries Originais”. O
programa será apresentado diretamente dos estúdios da CNN em
Londres e vai seguir o formato padrão da CNN norte-americana.
Monalisa Perrone, Willian Waack, Reinaldo Gottino, Phelipe Siani
e Mari Palma também integram o “casting” da emissora.

O canal Warner Channel exibe os dois últimos episódios
da primeira temporada de “Matches”. Protagonizada por
Juliana Silveira, João Baldasserini, Evelyn Castro e Renato
Livera, a comédia explora a vida amorosa moderna de recémdivorciados em um aplicativo de relacionamentos. Produzida
pela Migdal Filmes, com criação de Carolina Castro e Marcelo
Andrade, a temporada é dividida em 10 episódios. No elenco
ainda estão Aline Riscado, Amanda de Godoi, Bruno Ferrari,
Rocco Pitanga e Camila Lucciola.

Autodescoberta no vídeo
(GNT, QUA, DIA 18, ÀS 23H)

Fernanda Lima volta ao ar em “Caminho Zen”. Ao lado de
Monja Coen, a apresentadora faz uma viagem em busca do autodescobrimento. O programa se propõe a uma apreciação da existência
redescobrindo o valor do agora.

A leveza pauta o trabalho de Deborah Secco em “Salve-se Quem Puder”, da
Globo. Na pele da divertida Alexia/Josimara, a atriz estava desejando viver um
papel cômico há bastante tempo. “Estou amando fazer uma novela de comédia. É
divertido, a gente brinca o tempo inteiro. Estou sempre gargalhando e tenho grandes
parceiros de cena também”, valoriza. Na história de Daniel Ortiz, Alexia é uma atriz
exuberante e desbocada, que chama a atenção por onde passa. Ao testemunhar
um crime em Cancún, ela entra para o Programa de Proteção à Testemunha e
assume a identidade de Josimara. “A Alexia é dramática e engraçada. Como atriz,
ela ama filmes e peças de teatro. Às vezes, ela se envolve com alguns ‘boys’ que
não valem a pena”, explica Deborah, que se inspirou em Claudia Raia. “Peguei
esse lado dos musicais”, completa. Aos 40 anos, a atriz garante que sua boa forma
está relacionada com sua genética. Por conta das gravações, ela tem diminuído
sua rotina de malhação. “Fiquei uns cinco anos sem malhar. Estou tentando voltar,
mas, por conta do ritmo acelerado, estou indo duas vezes na semana. A genética
conta demais”, ressalta. Na tevê há três décadas, Deborah afirma que não tem
grandes ambições além da atuação. Mas confessa que tem projetos para escrever peças de
teatro. “Gosto de escrever, mas amo atuar. O barato da minha vida é interpretar mulheres
diferentes de mim, me transformar. Quero fazer isso até ficar velhinha”, planeja.

Produção: Carta Ze Nottícias
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