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Pr efeito eleito Zé anuncia a
permanência de quatro secretários
“A formação do secretariado completo deve ser anunciada na primeira semana de janeiro”
O Prefeito de Guararema José Luiz Eroles Freire (Zé), assumirá a P r e f e i t u r a c o m
u m orçamento que
deverá ficar em torno
de R$ 160 milhões. Em
perguntas formuladas
pela nossa reportagem,
ele disse que este orçamento representa uma
queda de quase 20%
com relação ao orçamento de 2020. “Com
isto temos que seguir
cautelosos e com trabalho em cima de prioridades”.
O Prefeito eleito vai
assumir a Prefeitura
de Guararema no dia
01 de Janeiro de 2021,
com um quadro já muito
enxuto (875 servidores,
entre concursados e
comissionados), e respondeu a perguntas da
nossa reportagem.

O que muda na
nova administração?

“O que mudará é
o meu estilo de administrar, até devido a
minha formação como
Arquiteto e Urbanista,
meu trabalho será nas
ruas, acompanhando
as obras de perto, a
rotina da cidade e cobrando resultados da
equipe. O que não vai
mudar é o trabalho sério e com respeito aos
cofres públicos, assim
como tudo que vem
dando certo terá continuidade”.
Grandes desafios:
Temos pela frente o
grande desafio de fortalecer a nossa economia, gerar emprego e
renda para a população
e enfrentar a pandemia
com cautela, sempre
mantendo a qualidade

dos serviços públicos.
Além disso, temos o
compromisso em dar
celeridade às obras
do Hospital com UTI.
Nosso foco inicial certamente será priorizando
estes pilares.
Redução de números de Secretárias:

Eu e Odvane estamos
avaliando a situação
atual e se é viável realizarmos uma reformulação. Acredito que tudo
que for benéfico para
a economia dos cofres
públicos, o bom andamento dos trabalhos,
a desburocratização
e agilidade de alguns
serviços, e por fim, os
resultados positivos no
dia a dia da população,
poderá ser aplicado.
continua na página 03

José Luiz Eroles Freire (Zé) - Prefeito eleito de Guararema

Prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos serão diplomados entre os dias 15 e 18 de dezembro
O novo Prefeito eleito de Guararema José
Luiz Eroles Freire (Zé),
Vice-Prefeito Odvane
Rodrigues da Silva ,
vereadores e suplentes
serão diplomados em
eventuais cerimônias,
virtuais ou presenciais,
que poderão ser realizadas, de acordo com
o calendário eleitoral
definido pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), entre os dias 15
e 18 de dezembro.
O Cartório Eleitoral publicará no site
do Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo
(TRE-SP), com antecedência de dois dias,
edital contendo a data

(entre 15 e 18 de dezembro) quando estarão disponíveis no site
os diplomas, com ou
sem cerimônia.
A expedição e validação de diplomas
deverá ser feita pela
internet, também no
site do TRE, pelo “Sistema de Diplomação
de Eleitos e Suplentes
– Diplomas”, e está
condicionada à apresentação das contas
de campanha para a
Justiça Eleitoral.
Na hipótese da realização da cerimônia
no formato presencial,
o evento não deverá
permitir a aglomeração
de pessoas. Apenas

autoridades eleitorais
e os candidatos diplomandos deverão participar, com observância dos protocolos de
segurança sanitária
estabelecidos pelos
órgãos locais e das
orientações constantes
no Plano de Segurança
Sanitária – Eleições
Municipais de 2020 –
TSE.
Diplomação
A diplomação marca
o encerramento do processo eleitoral e está
prevista nos artigos 215
a 218 do Código Eleitoral. Não será diplomado o candidato que
estiver com o registro

indeferido, ainda que o
recurso esteja pendente de julgamento.
O diploma expedido
pela Justiça Eleitoral
atesta a vitória nas urnas, tornando os eleitos
aptos a tomar posse.

Sem o diploma, eles
não podem assumir o
cargo.
As eventuais cerimônias de diplomação,
virtuais ou presenciais,
dos eleitos e suplentes
no Estado de São Pau-

lo, no pleito de 2020,
poderão ser realizadas,
de acordo com o calendário eleitoral definido
pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), entre
os dias 15 e 18 de dezembro.
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EDITORIAL & OPINIÃO S a ú d e e F i t n e s s > > >
CANSAÇO – SITUAÇÃO CHATA

José Marcos - Educador Físico

Acordar cedo, seguir
prescrições alimentares,
preparar o material, treinar e
repetir tudo no dia seguinte
cansa. Mas é muito bom!
É tão bom que eu senti
muita falta dessa rotina nos
fatídicos quatro meses enclausurado em casa e me
fez muito mal esse período.
Ainda sinto falta da rotina
completa normal de treinos,
exercícios, planejamento
da periodização de treinos,
mas a situação já está mui-

to melhor do que há 5 ou
6 meses. Por outro lado, o
cansaço insiste e incomoda
bastante mas não é físico,
muscular ou consequência
de um treino extenuante
ou um dia de trabalho mais
puxado. O cansaço agora
é motivado pelo desgaste
mental e emocional. Estar
na academia todos os dias
dando aula, atendendo aos
clientes, cada um com sua
necessidade específica e
administrar todo o funcionamento do sistema cansa,
mas é muito bom! É a situação que me motiva a ficar
atento e buscar trabalhar
cada dia melhor para suprir a
demanda com energia. Voltando, aquele cansaço mental e emocional vem de situações chatas, que poderiam
ser muito bem e facilmente
evitadas com mais respeito e
consideração. A procura por
horários que não fazem parte atualmente da grade da
academia por uma questão
simples de falta de clientes
suficientes que justifiquem
determinada mudança, ain-

da efeito da pandemia, me
leva a reconsiderar tal posicionamento e sentimentos
conflitantes surgem. Para
todo novo horário de aula é
necessário um cálculo detalhado para analisar a viabilidade financeira. No mínimo
precisa empatar. Depois de
estruturado e acertados os
detalhes informamos sobre
os novos horários e, o que
tem acontecido com frequência, é que não temos retorno.
Todo o trabalho foi em vão
e sequer há o respeito de
informar e avisar com um
simples “desisti”, para que
possamos entender o que
está acontecendo. O tal do
feedback. Isso sim, cansa,
desgasta e é muito chato.
“Quero treinar, preciso treinar e sair do sedentarismo.
O médico mandou. A fisioterapeuta mandou” ... sempre alguém mandou. Mas
precisa necessariamente
alguém mandar? Uma auto
análise rápida muitas vezes
é suficiente para entender o
próprio corpo e a rotina de
vida estragada. A auto sa-

botagem começa já quando
procura por aulas e horários
de aulas que não existem ou
condições que não existem.
Mesmo assim, quando nos

Carta Z Notícias Ltda

com o profissional e consigo mesmo. É a desvalorização da saúde, da vida

e das relações mínimas
cordiais. E como diria uma
amiga professora, “cansa
nossa beleza”.

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

Agilidade e eficiência na condução das
ações da Lei Aldir Blanc em Guararema
Apesar das dificuldades burocráticas e
do curto prazo para a
execução, a Prefeitura
de Guararema executou todo o processo das
ações referentes à Lei
Federal nº 14.017/2020,
que dispõe sobre ações
emergenciais destinadas ao setor cultural,
conhecida como lei Aldir Blanc, com sucesso.
Visando agilizar a
distribuição da verba
federal aos artistas e
profissionais do setor de
arte e cultura da cidade,
foram lançados 02 Editais de Chamamento
Público para a seleção
de propostas, que foram
executadas até o dia 30
de novembro.
A Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer disponibilizou a lista dos Projetos
selecionados e execu-

EXPEDIENTE
A Diretor Presidente: Joaquim da Silva Constantino. MTB: 0262239
e- mail: quingma@hotmail.com / e-mail: fotografoquinzinho@gmail.com
As colunas e artigos assinados pelos colaboradores não representam
necessariamente a opinião do Jornal Gazeta de Guararema; são inteiramente
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4693- 5600 - (11) 4693- 3913 - Cel. (11) 97217- 0673

prontificamos a atender, não
há retorno. É um desrespeito

tados em Guararema
com a verba federal da
Lei Aldir Blanc.
Os números são
bastante expressivos
para o setor artístico
e cultural de nossa
cidade:
Total de 65 Projetos
inscritos e aprovados.
Grande variedade e diversidade de
projetos como: música, artesanato, artes
plásticas, fotografia,
audiovisual, poesia,
contação de história e
teatro.
Cerca de 125 ações
executadas.
Aproximadamente
185 pessoas envolvidas na produção das
ações.
No total, R$
222.127,70 da verba
federal emergencial
serão distribuídos aos
artistas e profissionais

do setor artístico e
cultural de Guararema
que se inscreveram e
participaram dos editais.
Todo o processo,
como a homologação
do Cadastro dos Artistas, do Plano de
Ação, a aprovação
das Propostas e a validação da execução
dos Projetos teve a importante participação
de representantes do
Conselho Municipal de
Política Cultural.
Todos os Projetos
estarão disponíveis
na internet por 12 meses e podem ser encontrados pela hastag
#leialdirblancguararema, ou pela página
TRANSPARÊNCIA –
LEI ALDIR BLANC –
GUARAREMA, no site
da Prefeitura www.
guararema.sp.gov.br

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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Prefeito eleito Zé anuncia a
permanência de quatro Secretários
De dez Secretários Municipais quatro permanecem na Prefeitura, anuncia o novo Prefeito Zé
...continuação da página 01

Fundo
Social
de
Solidariedade
A Rosana, minha esposa, já realiza um trabalho
social há anos junto ao
Centro Espírita Natalício
de Jesus, de Guararema.
Certamente assumir o Fundo Social também será um
grande desafio para ela,
mas assumirá com muito
amor e entrega.
Total do quadro de
funcionários da Prefeitura: Guararema tem
atualmente um quadro já
muito enxuto. São 875 servidores, entre concursados
e comissionados.
Pretende reduzir
este quadro?
Conforme falei, estamos avaliando se é viável
uma reestruturação pessoal, e tudo que for benéfico
para a economia dos cofres
públicos, o bom andamento
dos trabalhos, a desburocratização e agilidade de
alguns serviços, e por fim,
os resultados positivos no
dia a dia da população,
poderá ser aplicado.
A população terá
contato direto com o
Prefeito?
Eu sou guararemense,
moro nessa cidade há 60
anos, minha família toda
é daqui e a minha rotina
é aqui. Assim como eu
estive nos quatro cantos
de Guararema nos últimos
quatro meses, entre a pré-campanha e a campanha,
na minha atuação não será
diferente. Quero ser o prefeito que estará próximo da
população para ver os seus
anseios e para buscar a
melhor alternativa em prol
do bem coletivo.
Terá alteração no
quadro de Secretários?
Temos atualmente técnicos excelentes à frente

das secretarias e já anunciamos a permanência dos
secretários das pastas de
Saúde; Educação; Obras,
Meio Ambiente, Planejamento e Serviços Públicos
e Segurança Pública.
Quando será divulgado os novos Secretários?
A formação do secretariado completo deve ser
anunciada na primeira semana de janeiro/2021.
Como será a atuação do vice-prefeito
Odvane na Prefeitura?
O Odvane é uma pessoa muito séria e correta;
ele atuou como vereador,
presidente da Câmara e
secretário de diversas pastas, entre elas a Secretaria
de Emprego e Desenvolvimento Econômico, onde
ele demonstrou que é um
gestor muito competente,
e certamente será um vice-prefeito muito participativo,
me apoiando nas tomadas
de decisões importantes
para Guararema.
Secretários
Municipais
Até o momento o prefeito eleito Zé, dos 10 atuais
Secretários Municipais, ele
anúnciou a permanéncia
de quatro, são eles:

Edson Roberto Pinto de Moraes - Secretário Municipal de
Segurança Pública

Clara Assumpção Eroles Freire Nunes - Secretária Municipal de Educação

Evail Gonçalves Júnior - Secretário Municipal de Obras,
Meio Ambiente, Planejamento e Serviços Públicos

Adriana Martins de Paula - Secretária Municipal de Saúde

Edson Roberto Pinto
de Moraes - Secretário de
Segurança Pública.
Clara Assumpção Eroles Freire Nunes - Secretária de Educação.
Evail Gonçalves Júnior
- Secretário de Obras,
Meio Ambiente, Planejamento e Serviços Públicos
Adriana Martins de
Paula - Secretária de Saúde.
A formação do secretariado completo deve ser
anunciada na primeira
semana de janeiro/2021.

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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QUARTA E QU
INTA

M A L U CA
BISTECA
COM PELE

PERNIL
COM OSSO

PALETA
SUÍNA

R$

R$

(11)

17 ,99

4720-0777

kg

16 ,50
kg

R$

16 ,99
kg

Rua Rangel Junior, 15 Centro, Guararema - SP
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Colunista Social

SILENE

O

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano bem vivido. Fazer aniversário é uma dádiva, é
o seu interior alcance a paz, que sua fé nunca se abale, que nunca perca a esperança e que Deus continue abençoando imens
Foto:Tami Ramiro

Vivian Brito (01/12)

Samuel Correa (Meguinho - 05/12) e Rute
Lemes (03/12)

Tânia Monteiro (05/12)

Dra. Vanessa Enande (01/12)

Heloísa Nagaoka de Morais (06/12).

Leciany Santos (04/12)
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OLIVEIRA
Fone: (1 1 ) 4 6 9 3 . 4 7 7 1 - Cel: (11) 97217.0673

é simplesmente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Desejamos aos aniversariantes do mês de dezembro que
samente sua vida mostrando o melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns e muitas felicidades!

Sandro Danilo Severino Gomes (04/12)

Odvane Rodrigues da Silva (04/12)

Margarete de Lima Franco Leão comemorará
(16/12) 3 anos de matrimônio com Marcelo
Leão e também seu aniversário (17/12).

Cátia Aparecida Messias (30/12).

Sidney Rodrigues (18/12)

Cláudio Sallin (31/12)
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Corpo de Bombeiros de
Guararema recebe nova viatura
No dia 08 de Dezembro, o Secretário de Segurança Pública, Edson
Roberto Pinto de Moraes,
o Vereador e Vice-Prefeito
eleito, Odvane Rodrigues
da Silva, ao lado Comandante Interino Sr. Major
PM Valdir dos Santos
Alves, do 17º Grupamento
de Bombeiros, receberam
uma nova viatura para a
Base de Guararema.
O Auto Bomba Salvamento (ABS) é o veículo
que reforçará a frota do
Corpo de Bombeiros da cidade. Com cabine dupla,
comporta até seis militares e tem capacidade de
4 mil litros de água com
bomba e guincho hidráulico, fundamentais para o
combate a incêndio.
Com mais esta conquista, a Estação do
Corpo de Bombeiros de
Guararema soma 03 veículos, sendo uma Viatura
Orgânica (Administrativa)
próprias da Base e duas
do Estado, que auxiliam

no Resgate, Salvamento
e controle de incêndio,
além dos demais equipamentos.
A instalação da sede
definitiva do Corpo de
Bombeiros de Guararema
foi inaugurada em março
de 2016. Além dos alojamentos e salas administrativas, os bombeiros têm
uma academia equipada e
uma piscina coberta com
um tanque de mergulho
de 6 metros de profundidade, que dão condições de melhor preparo
para atender com mais
qualidade e agilidade às
ocorrências do município.
A tropa de Guararema
conta com 17 homens,
sob o comando do Subtenente PM Adilson Roberto
Bonifácio. A Estação do
Corpo de Bombeiros de
Guararema está localizada na Avenida Lucas
Nogueira Garcez, 365
- Centro. O telefone dos
Bombeiros é 193.

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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Resumos dos capítulos das novelas
De 14/12 a 19/12/2020

sobre Samantha. Keyla defende K2 das piadas de Miguel e Tato admira a menina.
Noboru se revolta com a atitude de Mitsuko em relação
a Anderson. Lica ouve Edgar
e Marta discutindo por sua
causa. Lica decide deixar o
colégio Grupo.

Segunda – Marta se surpreende quando Lica afirma
que estudará com Samantha. Tina e Ellen disfarçam a
tensão para Anderson, que
pede para as duas descansarem do hospital. Lica sugere que Ellen dê aula particular em vez de trabalhar na
biblioteca, e Bóris suporta a
ideia. Edgar questiona Lica

Terça – Lica diz a Marta que
deseja se matricular no Cora
Coralina. Edgar pensa em
afastar Malu do colégio Grupo, e Clara aprova. Anderson
revela à polícia que o dinheiro
encontrado com ele na hora
do acidente é de Mitsuko.
Lica confirma para Marta que
está se relacionando com
Samantha. Mitsuko declara

Globo – 19h15
Segunda – Apolo não
cede às tentativas de reconciliação de Tancinha. O plano
de Fedora para chamar a
atenção para si sensibiliza as
redes sociais e ela consegue
reativar seu perfil na internet.
Giovanni garante a Camila
que ele não foi o responsável
pela entrega da bomba em
sua casa, mas ela não acredita na inocência do rapaz.

Globo – 21h15
Segunda – Ruy não gosta de saber que Cibele voltou
de viagem. Joyce pensa
em Eugênio. Todos elogiam
Abel e Edinalva dançando.
Caio vê Mira com Irene em
um táxi. Edinalva ouve que
a mãe de Zeca está viva e
fica curiosa. Heleninha recebe outra carta de Otávio
e acredita que ele esteja
voltando. Eugênio pede para
se hospedar na casa de Heleninha. Aurora repreende
Bibi por aceitar fazer o cabelo
da mulher do traficante no
morro. Caio avisa a Cirilo
que visitará uma comunidade
com o Secretário de Segurança. Jeiza é designada

Globo – 18h15
Segunda – Isabel e os
tenentes fazem uma busca na
casa de Dionísio à procura das
obras de arte roubadas. Marizé
desconfia que Lipe não quer ir
à escola por causa das ameaças de Mateus. Isabel e os
tenentes encontram o bunker
vazio. Dionísio afirma a Alberto que alguém em sua casa
o traiu, e desconfia de Ester.

ao policial que deu o dinheiro
para Anderson. Edgar afasta
Malu da administração do
Grupo e pede que Bóris convença Lica a permanecer no
colégio. Anderson garante a
Mitsuko que não irá se separar de Tina. Dóris aprova
a matrícula de Lica no Cora
Coralina. Dóris descobre que
está grávida, e Bóris comemora. Anderson recebe alta
do hospital. Tina devolve o dinheiro de Mitsuko e pede que
a mãe não lhe procure mais.

Roney. Tina pede para morar na casa de Das Dores, e
Nena exige que ela avise à
sua família. Noboru tem uma
conversa com Anderson e
decide permitir que Tina se
mude para a casa do rapaz.
Noboru afirma a Mitsuko que
ela está afastando suas filhas. Felipe avisa a Ellen sobre a festa de despedida de
Lica. Os Lagostins se apresentam no colégio Grupo,
em homenagem a Lica, que
se despede da escola.

Quarta – Tina deixa a casa
da família. Felipe e MB lamentam a saída de Lica do
colégio Grupo. Gabriel chega para sua temporada com

Quinta – Bóris se emociona
com a demonstração de carinho dos alunos com Lica.
Benê e Keyla assistem à des-

Carmela deixa Tancinha intrigada sobre o comportamento
de Apolo. Camila aceita ler
seu diário com Giovanni para
descobrir a verdade sobre
a explosão no depósito do
Grand Bazzar.
Terça – Giovanni propõe
a Camila que ela leia seu
diário sozinha. Rebeca e
suas amigas invadem o apartamento de Luciano e descobrem que o vizinho planeja
sequestrar Leonora. Agilson
avisa a Aparício que Rebeca
pode se interessar por ele.
Giovanni fica sabendo que,
no diário de Camila, a culpa
pela explosão do Grand Bazzar recai sobre ele. Rebeca,

Penélope, Leonora e Dinalda
denunciam Luciano à polícia,
e ele é preso. Enéas conta a
Bruna que Aparício flagrou
Camila e Giovanni juntos.

das com Carmela. Apolo se
surpreende ao ver Tancinha
entrando em um carro com
motorista enviado por Beto.

para escoltar o Secretário
de Segurança e sua comitiva. Irene descobre que está
sendo ameaçada por Ruy e
fica furiosa. Caio pede para
Mira não se aproximar de
Irene. Joyce acusa Silvana
de ser cúmplice de Eugênio.
Ritinha encontra Cibele na
empresa do marido. Eurico
recebe uma foto Silvana e
faz um escândalo.

Ruy ameaça Irene. Dantas
se preocupa com Silvana e
Shirley sente ciúmes. Silvana
inventa uma desculpa para
não emprestar seu carro
para Simone. Irene invade
o escritório de Eugênio. Bibi
fica tensa ao descobrir que
Caio irá à comunidade acompanhado de Jeiza.

Quarta – Tancinha acusa
Apolo de ter usado o beijo
que Beto lhe deu como desculpa para terminar o namoro. Tancinha decide sair com
Beto para provocar ciúmes
em Apolo. Giovanni acusa
Aparício de ser o responsável pelo atentado à Peripécia
e à casa de Camila. Leozinho
pede a Dinamite que aborte o
plano contra Aparício. Shirlei
descobre que Adônis usa o
dinheiro de Nair para noita-

Quinta – Giovanni salva
Aparício dos bandidos, mas
acaba atingido por um deles.
Felipe defende Shirlei dos
insultos de Adônis. Shirlei
se sente lisonjeada ao ser
defendida por Felipe. Aparício vai com Giovanni para o
hospital e Dinamite conclui
que os bandidos atingiram
a pessoa errada. Felipe cuida de Shirlei, e os dois se
interessam um pelo outro.
Camila descobre por Lucrécia que Aparício foi salvo de

repreende Ruy por ameaçar
Irene. Eurico manda Dantas
descobrir a legalidade de
um documento escrito por
Otávio. Cláudio confirma
com Ivana a viagem dos dois.
Irene liga para Joyce. Jeiza
recebe flores de Caio e Zeca
descobre.

pedida de Lica. K1 desconfia
da falta de sinais de gravidez
em K2. Anderson afirma a
Moqueca que não trabalhará
mais para ele. Gabriel revela
a Keyla e suas amigas que
é homossexual. Tato recebe
seu salário e compra um carrinho de bebê para K2, que
fica arrasada e confessa a
K1 que forjou sua gravidez.
Keyla mostra a foto de Felipe
e seus grafites para Gabriel.
Lica fica insegura ao se arrumar para ir ao colégio e pede
ajuda a Marta. Samantha
comenta com Clara sobre
a orientação sexual de Gabriel. K2 e K1 abordam Lica
ao vê-la chegar ao colégio.
um assalto por um rapaz que
acabou se ferindo.
Sexta – Beto leva Tancinha ao teatro para conhecer
Claudia Raia. Leozinho se
imagina sendo punido pela
morte de Teodora e Aparício. Rodrigo vai à casa de
Francesca para ter aula de
dança com a feirante. Aparício agradece Giovanni por ter
salvado sua vida. Camila vai
ao encontro de Aparício no
hospital e se surpreende ao
saber que foi Giovanni quem
salvou o tio. Sábado – Ao ver
Camila, Bruna trata Giovanni
com agressividade, e ameaça prendê-lo caso o rapaz

da mãe de Zeca. Silvana e
Eurico veem Biga e Nonato
como Elis Miranda na rua.
Ruy fala para Eugênio que levará Joyce a um restaurante
e Mira conta para Irene. Irene
vai ao encontro de Joyce no
restaurante.

Terça – Cibele tenta acalmar Eurico. Nonato consegue mandar a foto de Silvana
para o seu celular. Eugênio
conta sobre sua traição para
Heleninha. Nonato mostra
a Silvana a foto que Eurico
recebeu e decide ajudar a
arquiteta. Edinalva faz perguntas sobre a mãe de Zeca
e Jeiza se incomoda. Nonato
conta para Silvana como
descobriu que ela gosta de
jogar. Zeca fica furioso ao
saber que Edinalva está fazendo perguntas sobre a sua
mãe. Cibele procura Joyce.
Silvana consegue se entender com Eurico. Bibi cuida
dos cabelos de Alessia. Ivana conversa com Eugênio.

Quarta – Bibi teme pela
segurança de Caio ao ouvir
Alessia ameaçá-lo. Caio se
incomoda com a presença
de Jeiza. Alessia percebe
o nervosismo de Bibi, que
coloca a culpa em Jeiza. Cibele tenta se reconciliar com
Anita. Irene tenta convencer
Eugênio de que não mentiu.
Bibi impede que Caio seja
baleado e o bandido desconfia da atitude dela. Irene exige que Eugênio mande Ruy
se afastar dela. Jeiza conta
para Cândida que protegeu
Caio de um tiroteio. Ruy fura
o pneu do carro de Irene.
Silvana pede para Nonato
mentir para ajudá-la. Ivana
e Cláudio se reencontram.
Joyce se recusa a ouvir
notícias de Eugênio. Caio

Quinta – Zeca reclama
das flores recebidas por Jeiza. Cirilo questiona se Caio
tem algum interesse em Jeiza. Ivana se incomoda com
uma mulher que se insinua
para Cláudio em uma festa.
Simone incentiva Amaro a
falar com Anita. Ruy reclama
com Ritinha por tentar impor sua cultura para Joyce.
Silvana consegue enganar
Eurico novamente. Anita leva
Cibele, embriagada, para
casa. Rubinho pede para
Bibi levar um recado para um
traficante. Heleninha convence Eugênio a tentar agradar
Joyce. Irene teme que Otávio
volte ao convívio da família
Garcia. Aurora pede para
Bibi não cumprir o pedido de
Rubinho. Bibi discute com
Caio. Abel lamenta o sumiço

Sexta – Irene ironiza
Joyce, e Ritinha defende a
sogra. Eugênio avisa a Ruy
que chegou ao restaurante.
Cirilo assume o lugar de
Caio no escritório. Eugênio
implora que Joyce não se
aproxime de Irene e ela pede
o divórcio. Ivana foge da
investidas de Cláudio. Bibi
faz um favor para Rubinho e
tem seu emprego ameaçado.
Joyce procura uma advogada. Jeiza fala de Zeca com
Alan. Eugênio mente para
não falar com a advogada de
Joyce. Ivana teme que a viagem com Cláudio não resolva seus problemas. Edinalva
implica com Abel, e Cândida
a repreende. Irene envolve
Eugênio. Joyce anuncia que
irá se divorciar. Eurico conversa com Eugênio sobre
o divórcio. Silvana sai para

Juliano convida Donato e Bibiana para serem padrinhos de
seu casamento. Os tenentes
tentam interceptar o avião de
Gonzalo, que decola com as
obras de arte roubadas.
Terça – Mantovani avisa a
Cassiano que a interceptação
ao avião de Gonzalo foi feita.
Samuel aconselha Ester a
contar para os tenentes que
Dionísio desconfia de que
ela denunciou a existência do
bunker. Guiomar alerta Ester
sobre o perigo que corre se
Dionísio descobrir que foi ela
quem denunciou o bunker.
Alberto tenta seduzir Ester e a
deixa amedrontada. Isabel e os
agentes da polícia vão à casa
de Dionísio avisar que encon-

traram as joias, e convocam
Alberto para acompanhá-los
até a delegacia.
Quarta – Alberto e Dionísio
negam que as joias sejam deles. Samuel não se conforma
com o fato de Dionísio ter conseguido escapar da acusação
de roubo das joias. Lindaura
teme por Ester estar na casa
de Dionísio. Carol conta a Lino
que Maria Adília morreu há três
anos, segundo vídeo gravado
por seu marido. Mateus ameaça Lipe. Veridiana não acredita que a filha esteja morta.
Dionísio revela a Alberto que
queimou as fotos que estavam
no bunker. Alberto pergunta
a Ester se foi ela quem fez a
denúncia contra ele e Dionísio

para a polícia.
Quinta – Alberto fica desnorteado e pede ajuda a Ester.
Isabel desconfia de que algo
está errado com Ester depois
que fala com ela ao telefone.
Taís confessa a Olívia que
ainda é apaixonada por Hélio.
Donato pergunta a Marizé se
ela sabe de algo que possa
estar acontecendo com Lipe
na escola. Duque se emociona
quando Amaralina revela que
se sente protegida por ele.
Alberto tranca Ester no bunker.
Sexta – Alberto destrata
Samuca quando o menino
pergunta por Ester. Alberto
liberta Ester, mas a ameaça.
Cassiano vai à casa de Alberto
avisar que está com Samuca

e nota algo errado com Ester.
Donato convida Bibiana para
assistir ao show de Elba Ramalho e lhe dá um vestido de
presente. Elba diz a Cassiano
que gostaria de conhecer Veridiana. Alberto pega Samuca
na escola e diz ao menino
que irá levá-lo para passear
em uma praia deserta. Elba
conta para Lino que conheceu
uma mulher que escreve livros
de cordel, contando histórias
parecidas com as histórias de
Veridiana, insinuando que a
moça possa ser Maria Adília.
Ester é indagada sobre as
joias durante seu depoimento
à polícia.
Sábado – Samuca liga
para Ester e avisa que está no

Sexta – Lica enfrenta K2
e K1 tenta conter a amiga.
Dóris conta a Josefina que
está grávida. Gabriel revela
que é homossexual na sala
de aula. Lica enfrenta Taís
no recreio. K1 repreende K2
por continuar mentindo para
Tato. Ellen fica tensa com as
investidas de Jota. Mitsuko
tenta convencer Noboru a
trazer Tina de volta para
casa. Tina incentiva Guto
a apresentar Benê para os
pais. Lica fica no time de
K2, e Taís se irrita com o seu
modo de jogar. Jota e Ellen
se beijam. Rafa tenta intimidar Gabriel. Taís agride Lica.
se aproxime de qualquer
membro da família Abdala.
Agilson desconfia que Leozinho esteja envolvido na
tentativa de assalto a Aparício. Francesca e Rodrigo se
sentem atraídos durante a
aula de dança. Henrique diz
a Penélope que não pode ser
seu namorado se ela sente
vergonha de estar em sua
companhia. Tancinha agradece a Beto por realizar seu
sonho. Rodrigo manda flores
para Francesca. Dinamite
acredita que Leozinho não
quer mais seguir com o plano
de tirar o dinheiro da família
de Fedora. Agilson encontra
uma forma de se livrar de
Lucrécia.
jogar e Dita se preocupa. Bibi
é parada em uma blitz.
Sábado – Cláudio e Ivana
chegam a Angra dos Reis.
Joyce conversa com Simone sobre a viagem da filha.
Eurico exige que Eugênio
convença Joyce a abrir mão
de sua parte na empresa. Bibi
perde o emprego no salão.
Silvana ganha no jogo e consegue comprar um novo carro. Ivana e Cláudio se amam.
Cibele tenta se entender com
Anita. Bibi pede para ir com
Cirilo ao presídio. Ritinha confronta Joyce. Ivana chega da
viagem angustiada e Joyce
tenta confortar a filha. Almerinda se interessa por conhecer o ônibus Balada Jeiza.
Edinalva fala da mãe de Zeca
para Marilda. Cláudio dá um
ultimato em Ivana. Caio pede
que Cirilo não ajude mais Bibi.
Silvana teme que Irene faça
algo contra Joyce. Simone
exige que Ivana converse
com a psicóloga. Rubinho
avisa a Bibi que ela terá uma
surpresa. Almerinda contrata
o Balada Jeiza para fazer o
seu show.
barco com Alberto. Temendo
por seu filho, Ester mente
para a polícia. Carol sugere a
Lino que viajem para o Rio de
Janeiro para encontrar Maria
Adília. Cassiano desconfia
de que Ester esteja sendo
ameaçada por Alberto. Isabel
marca um encontro com Ester.
Dionísio despede Doralice,
depois de acusá-la pelo roubo
de seu relógio. Veridiana permite que Lino viaje com Carol
para o Rio de Janeiro. Ester

fica surpresa ao entrar na
república dos tenentes.
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Artistas em destaque no Gazeta de 13/12 A 19/12/2020
Amor de filme

(GNT, QUA, DIA 16, ÀS 22H)

Grande final

(RECORD, QUI, DIA 17, ÀS 22H45)

Quinzinho: Editor de Imagens
Por: Caroline Borges

Doce pressão

(BAND, TER, DIA 15, ÀS 22H45)

Caio Blat e Luisa Arraes protagonizam o episódio
“A Beleza Salvará o Mundo”, da série “Amor e Sorte”.
Na produção, eles vivem Teresa e Manoel. Ele, um
engenheiro químico que sonha em ser diretor de cinema e ela, uma atriz em plena ascensão, que precisa
parar seus projetos por causa da pandemia. Durante
o confinamento, Manoel quer fazer um filme cuja atriz
principal é Teresa. A jovem só quer que tudo volte ao
normal para que possa continuar trabalhando, mas
enquanto isso, embarca nas ideias de Manoel. A obra,
que foi gravada de forma totalmente remota, tem a
direção artística de Patricia Pedrosa.

Após mais de três meses de confinamento, Marcos
Mion comanda a grande final de “A Fazenda”. Ao vivo,
o Brasil vai conhecer quem será o peão que levará para
casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. O “reality show” contará
com a participação dos eliminados da temporada. Todos
os participantes foram confinados, testados e seguem
rígidos protocolos de segurança e higiene.

História pra contar
(GLOBO, QUI, DIA 17, ÀS OOH05)

Ceia solidária
(GNT, QUI, DIA 17, ÀS 22H)
O chocolate será o ingrediente principal do próximo
episódio do “Masterchef Brasil”. Os oito novos participantes contarão com um auxílio de luxo na cozinha.
O “chocolatier” Alê Costa é o convidado especial da
produção de culinária. Além disso, Henrique Fogaça,
Erick Jacquin e Paola Carosella lançarão um complexo
desafio. Os participantes terão de preparar uma panqueca salgado para agradar aos jurados.

Reta final

(GLOBO, DOM, DIA 13, ÀS 18H)

Claude Troisgros e seu fiel escudeiro, Batista, vão
criar pratos inspirados nas tradicionais receitas de fim
de ano para presentear famílias da campanha “Natal
Sem Fome”, realizada pela ONG Ação da Cidadania
no “Que Marravilha - Especial de Natal”. A produção
contará com as participações de Daniel de Souza, filho
do sociólogo Herbert de Souza, e de mulheres líderes
comunitárias da campanha.

Fim das buscas

(BAND, QUI, 17, ÀS 22H45)

Mesmo com diversas baixas, a “Dança dos Famosos” segue com sua temporada. Os participantes
disputam a semifinal da competição de dança. André
Gonçalves e Isabeli Fontana voltam ao palco e encaram o ritmo do samba. Há também a expectativa do
retorno de Marcelo Serrado, Lucy Ramos e Belutti ao
programa. Ao longo dos últimos meses, a equipe da
produção precisou driblar os casos do novo coronavírus
e também das lesões.

Erick Jacquin encerra a primeira temporada do “Minha Receita”. No projeto, o renomado chef francês e um
time de repórteres de várias partes do país partem em
busca das melhores receitas brasileiras. A premissa da
produção é, através da culinária, conhecer costumes,
tradições e, sobretudo, boas histórias de pessoas famosas ou anônimas que amam cozinhar. Mostrar como um
prato ou um ingrediente são tratados de maneiras tão
diferentes nas distintas regiões do Brasil e a importância
cultural que isso tem.

Fabiana Karla, Nego do Borel e Luciano Huck se
reúnem no palco do “Que História é Essa, Porchat?”.
O apresentador do “Caldeirão” relembra um perrengue
com gorilas na África. Já Fabiana Karla conta sobre um
périplo mal sucedido para alisar os cabelos. Enquanto
isso, Nego do Borel fala sobre uma confusão em um
velório.

Amor em dose dupla
(RECORD, SEX, DIA 18, ÀS 22H45)

O programa “Game dos Clones”, que é comandado
por Sabrina Sato, contará com uma exibição dupla.
Durante cada edição, sete pessoas muito parecidas
entre si batalham o coração de um solteiro ou de uma
solteira em dinâmicas nas quais podem expor sua
personalidade. A fotógrafa argentina Bruna Torralba,
atualmente moradora de Taubaté, é quem dá a largada
em busca de seu par ideal.
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