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Guararema lança FAQ para esclarecer
dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19

O material foi disponibilizado no site https://coronavirus.guararema.sp.gov.br para responder a perguntas frequentes da população
A Prefeitura de Guararema lançou nesta semana
um FAQ para esclarecer
dúvidas frequentes da população sobre a campanha de vacinação contra
a Covid-19. Com inúmeras
perguntas e respostas sobre o tema, o material está
disponível no site https://
coronavirus.guararema.sp.
gov.br. O objetivo da iniciativa consiste em oferecer
informações de qualidade
aos moradores.
Entre as dúvidas respondidas, estão questões sobre
datas, prazos, grupos prioritários, local de vacinação,
atendimento, documentos
necessários para receber
as doses, pré-cadastro,

entre outras perguntas. Ao
todo, o FAQ reúne 27 dúvidas que são esclarecidas
com textos curtos, objetivos e de fácil entendimento.
O material foi desenvolvido com base em perguntas
realizadas com frequência
nas redes sociais e nas
unidades de saúde da cidade. A elaboração do conteúdo contou com o apoio
de técnicos da Secretaria
Municipal de Saúde e tem
fundamento em fontes oficiais de informação.
Para a secretária de Saúde,
Adriana Martins, a difusão
de informações confiáveis
e corretas é essencial para
que a campanha de vacinação ocorra de forma segura

e eficiente. “Vivemos um
momento complicado em
que, além da complexidade
da doença que enfrentamos, precisamos lidar com
a proliferação de notícias
falsas. É importante que as
pessoas acompanhem as
informações nos canais da
Prefeitura para não serem
enganadas”, afirma.
O FAQ (compilado de perguntas frequentes) está
hospedado no Portal Coronavírus (https://coronavirus.guararema.sp.gov.br),
um novo canal criado pelo
município para divulgar informações, ações, dados
e decretos relacionados à
pandemia.

Câmara recebe representantes da EDP e cobra
providências e investimentos em Guararema
Diante das constantes reclamações dos munícipes, poderes
Executivo e Legislativo reuniram-se e decidiram agir em conjunto
para tomar todas as providências necessárias em benefício
das melhorias no atendimento
prestado pela empresa EDP em
Guararema.
Os vereadores da Câmara Municipal de Guararema reuniram-se na manhã desta quinta-feira,
(28/01) com representantes da
EDP, com o objetivo de apontar
todas as questões que chegam
até eles através da população e
cobrar atitudes mais assertivas
que beneficiem a qualidade do
atendimento e prestação de serviços da empresa no município.
Em atenção aos vereadores,
prontamente, a equipe da EDP
compareceu à Câmara Municipal
de Guararema, informando a respeito das constantes quedas de
energia que têm acontecido na
cidade, assim como, em alguns
locais, a demora no reestabelecimento da mesma.
Os munícipes têm sofrido vários
prejuízos no dia a dia como: a
queima de aparelhos eletrôni-

cos, perda de alimentos, falta de
água, perda de medicamentos
e prejuízos ao trabalho que têm
exercido “home-office” devido à
pandemia pela qual passamos.
O prejuízo afeta também comerciantes em geral e estabelecimentos que dependem da
energia para atender, inclusive,
na área da saúde.
Os vereadores tiveram a oportunidade de se manifestarem e
questionarem a equipe da EDP,
apontando problemas como as
podas de árvores, manutenção
preventiva, melhorias, condições dos postes de madeiras,
desempenho das equipes de manutenção e da Base Operacional
localizada no Parateí, os canais
de atendimento e as dificuldades
enfrentadas para solicitações de
serviços e reclamações.
A equipe da EDP empenhou-se
em seus esclarecimentos e já se
comprometeu a realizar mutirões
de manutenção de dois em dois
meses no município, além de tomarem providências em bairros
que têm sofrido constantes quedas e/ou oscilações de energia,
desta forma, dando continuida-

de ao trabalho de melhoria na
qualidade do fornecimento de
energia no município assim como
o atendimento prestado.
O Presidente da Câmara Municipal de Guararema, Sidnei Santos Leal, reforça que: “O Poder
Legislativo continua acompanhando de perto o desempenho
da empresa em Guararema e
tomará todas as providências
necessárias, em conjunto com
o Poder Executivo, a favor da
população.”
Em reunião com os vereadores
na última semana, o Prefeito de
Guararema, José Luiz Eroles
Freire, o Zé, também se comprometeu a atuar em conjunto
com o Legislativo para cobrar
melhorias no serviço. “A questão dos serviços prestados pela
EDP ao município tem sido muito
cobrada pela população. Vamos
agir em conjunto com a Câmara
para tomar todas as providências
necessárias e cobrar da empresa
melhorias no setor de energia”,
afirma. Fonte: Câmara Municipal
de Guararema

O Presidente da Câmara Municipal de Guararema, Sidnei Santos Leal, reforça que: “O Poder Legislativo continua acompanhando de perto o desempenho da empresa em Guararema e tomará todas
as providências necessárias, em conjunto com o Poder Executivo, a favor da população.”
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Governo Federal aprova auxílio emergencial para 196 mil pessoas
Pagamento iniciou na quinta-feira (28/01), para quem fez contestação
O governo federal vai pagar, na próxima quinta-feira
(28), mais de R$ 248 milhões
de auxílio emergencial para
196 mil pessoas. A portaria
do Ministério da Cidadania
foi publicada hoje (26) no
Diário Oficial da União,
após análise das contestações e revisões decorrentes de atualizações de
dados governamentais.
O grupo de beneficiários
inclui cerca de 191 mil
pessoas que contestaram
a suspensão do benefício
no site da Dataprev, entre

7 e 16 de novembro e entre 13 e 31 de dezembro de
2020, além de 5 mil pessoas
que tiveram os pagamentos reavaliados em janeiro
de 2021. Elas receberão de
uma só vez todas as parcelas a que têm direito.
De acordo com o ministério, entre as 196 mil pessoas, há 8,3 mil que receberão a segunda, a terceira, a
quarta e a quinta parcelas
do auxílio emergencial. Outras 40,9 mil pessoas receberão as três últimas parcelas. Uma terceira faixa,

de quase 68,1 mil cidadãos,
receberá a quarta e a quinta
parcelas. Por último, 78,3
mil vão embolsar somente
a quinta parcela.
Os recursos serão depositados na poupança social
digital da Caixa e já estarão
disponíveis no dia 28, tanto para movimentação por
meio do aplicativo Caixa
Tem, quanto para saques e
transferências para outros
bancos.

Ficou na lembrança
Rápidas >>
Há 21 anos...
Saúdades

Fonte: O Diario de Mogi

Governo de SP recorre da decisão que suspende volta às aulas
Decisão do TJ-SP suspende decreto do governador que autorizava a reabertura das escolas em qualquer fase da pandemia
Fonte: R7 - (ATUALIZADO EM 29/01/2021 - 11H17)

Decisão que revoga liminar por suspensão das aulas foi
tomada nesta sexta-feira (29) pelo presidente do TJ-SP
Continua na página 10

No animado e agitado Carnaval de 2011, o carnavalesco Antônio de Rose Nogueira (Nico, in memorian), ao
lado do amigo Zuza, davam um show à parte durante a apresentação do tradicional bloco carnavalesco
“Nóis Sofre Mais Nóis Goza”. Na foto acima, registrada há 21 anos, fica evidente a paixão dos carnavalescos. Na ocasião, Nico desfilava de porta-bandeira ao lado do amigo Zuza, vestido de mestre-salas, que
arrancavam aplausos do grande público na avenida, durante o animado desfile do Bloco “Nois Sofre mais
Nóis Goza”, que desfila sempre na segunda de Carnaval. Saúdades!
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Vereadores aprovam Lei que permite o uso de mesas e cadeiras no calçadão
Projeto enviado pela Prefeitura beneficiará estabelecimentos comerciais e frequentadores do espaço público “Boulevard Major Paula Lopes”

A Câmara Municipal de Guararema aprovou nesta quinta-feira (28/01) o projeto de lei
que autoriza estabelecimentos
comerciais a utilizarem o espaço público “Boulevard Major
Paula Lopes” para a instalação
de mesas, cadeiras e ombrelo-

nes. Proposta pela Prefeitura, a
medida vai beneficiar os comércios de alimentação situados no
local, também conhecido como
calçadão de Guararema. De
acordo com a lei, será permitida
a utilização conforme o horário
de funcionamento determinado

por alvará. O texto ainda será
encaminhado para a sanção do
prefeito José Luiz Eroles Freire, o
Zé, e deverá ser regulamentado
por um decreto expedido pelo
Executivo Municipal.
Para o prefeito de Guararema,
a aprovação do projeto é uma

grande conquista para a cidade.
“Com o apoio dos vereadores,
demos mais um passo importante no desenvolvimento econômico local. É um avanço tanto para
os moradores da cidade quanto
para os comerciantes, que ganharão mais um atrativo para o
turismo”, afirma Zé.

Segundo o secretário de Emprego e Desenvolvimento Econômico, Marlon Rodrigues, a proposta é promover um ambiente
agradável no Boulevard, tanto
para os munícipes quanto para
os turistas e visitantes, com a
revitalização do espaço. “Os fre-

quentadores do local vão poder
se sentar enquanto apreciam as
especialidades gastronômicas
disponíveis, em um ambiente ao
ar livre, limpo e seguro, mais adequado, inclusive, à nossa atual
situação de pandemia, que recomenda o atendimento em áreas
abertas e arejadas”, explica.

Transporte público de Guararema sofre alterações nos horários

Os itinerários podem ser consultados no site da Prefeitura
O transporte público de
Guararema sofreu alterações nos horários na
última semana. Segundo
um comunicado da CS
Brasil, empresa responsável pelo serviço na
cidade, as adequações
foram realizadas em razão do retorno das aulas presenciais na rede
municipal de ensino,
que está ocorrendo de
forma gradual, segura e
opcional.
Para consultar os horários e itinerários atualizados, basta o cidadão
acessar o site da Prefeitura ([http://www.guararema.sp.gov.br)]www.
guararema.sp.gov.br) e
clicar na aba “Transporte Público”. Também é
possível solicitar informações pelo WhatsApp
da CS Brasil. O número
é o (11) 97365-7204.

Atualmente, a cidade
conta com dez linhas de
ônibus que circulam por
diferentes bairros. No
site, é possível consultar
os números e os nomes
das linhas, os horários
relativos aos dias úteis,
aos sábados, aos domingos e feriados, assim
como os percursos que
os ônibus fazem.
A reorganização dos horários começou no último
dia 18 e foi divulgada de
forma ampla, e com antecedência, nos canais
oficiais da Prefeitura
de Guararema e da CS
Brasil. Com o anúncio do
retorno das aulas na rede
estadual de forma híbrida (presencial e online),
mais horários deverão
ser acrescentados à tabela do transporte público na cidade.
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Atribuições do voto na
Constituição de 1988 Que saiu
de baixo
Problemas causados da água
por excesso de peso

TOURO 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, moral e saúde. Apenas na vida amorosa você poderá ter
algum contratempo.

Lista de
equívocos
textuais
de uma
publicação

Alfred
Nobel,
físico
sueco

Programação para
iniciantes
(Inform.)

Comediante
da época
áurea das
chanchadas (Cin.)
BANCO

DICAS E JOGOS
PARA DESENVOLVER
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL


/REVISTASCOQUETEL

@COQUETEL

PEIXES - Por mais difíceis que sejam as circunstâncias deste dia, você será
vencedor, devido ao bom aspecto astral reinante em seu horóscopo. Evite
tensões, entendendo-se da melhor maneira possível com todos. Tendência
a se apegar mais às coisas materiais, enquanto por outro lado, tendência
de aceitar maiores desafios.

37

Solução

C
H

AQUÁRIO - Procure estabelecer um equilíbrio emocional. Evite confusões. Por está
razão, faça cada coisa no seu devido tempo. Procure ser mais prático e observador.
Siga sua intuição. Dê atenção a sua família e saiba que ela exercerá uma influência
muito boa em você.

"Ojos (?)",
sucesso de
Shakira

T

CAPRICÓRNIO - - Será bem sucedido hoje, se adotar uma atitude otimista.
Dia excelente para os estudos, amor e contatos pessoais. Melhor ainda para
contratar servidores, contar com favores, endosso, fianças. Assim agindo,
você estará estimulando ao menos a curiosidade de algumas pessoas do
sexo oposto.

Alfabeto
(?) Nova,
gênero da
MPB

F

SAGITÁRIO - Criaturas ou ocorrências dispersivas poderá desviar sua atenção
dos compromissos e problemas mais importantes do dia. Não permita que isto
aconteça. Fluxo excelente para o trabalho e saúde. Os astros revelam que você
deve desenvolver a sua capacidade de conquista, apelando para o seu charme.

"Alice (?)
do Espelho", livro
e filme

Primeiro
sucesso
dos videogames

T

ESCORPIÃO - Dia neutro no qual deverá esforçar-se para conseguir o que pretende.
Terá o favor de autoridades e de parentes. Adote uma posição preventiva, evitando
compromissos além dos que possa cumprir. Sucesso cultural e público.

Resina
fóssil
usada em
joalheria

A

LIBRA - Período benéfico. Cuide de si e aproveite para exaltar suas qualidades
intelectuais e artísticas. O sol lhe é favorável, amparando-o no campo profissional
e financeiro. Cuidado com os repentes inescrupulosos que em nada irão ajudá-lo.

Efeito do
engasgo
Digno de
louvores
O maior
osso do
corpo
humano

(?) Stark,
personagem
de "Game
of Thrones"
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VIRGEM - Fase propícia com oportunidades de aprimoramento pessoal, mental e
espiritual. Evite assumir compromissos com colegas de trabalho ou amigos. As
suas reações, devem ficar restritas aos estímulos de terceiros. Dificuldades no plano
financeiro são frutos de impulsos sem reflexão.

Emitir
(a voz)
corretamente

Máquinas
comuns
na indústria
de carros
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CÂNCER -Momento dos mais benéficos para tratar com o sexo oposto, padres,
pastores, políticos e militares. Poderá, também se for livre de compromissos,
iniciar romance com pessoa da família. Você deve intensificar as suas atividades
profissionais.
LEÃO --Excelente intuição e êxito nos assuntos religiosos e legais estão previstos
para você. Êxito no exterior e ao trato com pessoas de alto nível social e de inteligência. Você pode passar momentos agradáveis junto aos amigos, e no trabalho, você
conseguirá desenvolvê-lo com muita criatividade.

Orlando
Drummond,
humorista

Casa de
esquimós
Prefixo de
"megabyte"
Aqui, em
inglês
Fim;
conclusão

Mais além
Fertilizante
não químico

3/así. 4/here — mega — pong. 5/átrio — basic — sansa.

GÊMEOS - - Não confie muito em pessoas estranhas e nas novas amizades que
fizer hoje. Por outro lado, conseguirá realizar boa parte de seus anseios e de
desejos, relacionados com campo profissional. Os astros revelam que alguns
momentos de inspiração neste dia devem motivá-lo a alguma realização concreta.

Cavidade
superior
do coração
(Anat.)
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ÁRIES - Boa influência para o romance e o casamento. Está na hora de você dar
uma mãozinha à sua sorte. Talvez não consiga hoje ou nestes próximos dias, gozar
de inteira liberdade que precisa. Mas é provável que, se meditar sobre a opinião
dos outros terá maior recompensa num futuro próximo.

A feição
dos gêmeos univitelinos
Realçar
(roda)
com metal
prateado

D
O
R
E
S
L
O
M
B
A
R
E
S
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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Horóscopo
Por: Omar Cardoso

Chacrinha morre aos 68 anos
Argemiro Alves Moreira
(popularmente conhecido
como Chacrinha), ex- vereador, faleceu aos 68 anos,
vítima de Covid – 19, no dia
27 de Janeiro. Ele morava
no Bairro Chácaras Guanabara, em Guararema, e sempre ajudava as famílias carentes do bairro. Ele corria
atrás de recursos, de mantimentos no Fundo Social
para levar para as famílias
carentes do bairro. Na ocasião ele recebia muito apoio
e ajuda da eterna prefeita
Conceição. Gostava de promover torneios de futebol
inter-bairros, juntamente
com o Prefeito da época
Comendador Sebastião Alvino de Souza. Os bairros

ficavam super movimentados, e no final dos Torneios,
os vencedores recebiam o
troféu das mãos do Prefeito
Sebastião Alvino de Souza.
Chacrinha era muito querido, e se tornou um grande político e por muitos
anos ele foi grande amigo
e cabo eleitoral do saudoso Prefeito e Comendador
Sebastiao Alvino de Souza
e da eterna Prefeita Conceição Apparecida Alvino
de Souza.

Chacrinha, você deixa
muita saudade e recordaçãoque ficarão na memória de seus familiares
e amigos. Descanse em
paz!,

Chacrinha ladeado com o Deputado Federal Marcio Alvino
e a eterna Prefeita Conceição Alvino

Momento de comemoração na entrega do Trofeu
Argemiro Moreira
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Guararema pretende imunizar 90% dos trabalhadores da rede pública de saúde nesta semana
O município recebeu um novo lote com 210 vacinas contra a Covid-19, desta vez da fabricante AstraZeneca – Oxford
A Secretaria de Saúde de
Guararema recebeu nesta terça-feira (26/01) um novo lote
de vacinas contra a Covid-19,
desta vez da fabricante AstraZeneca – Oxford. Foram
enviadas 210 doses à cidade.
A proposta da Pasta é que,
até o final da semana, cerca
de 90% dos trabalhadores da
saúde da rede pública — que
atuam na linha de frente do
combate à pandemia — estejam imunizados com a primeira dose.
Até a última atualização, 240
pessoas já haviam recebido
a primeira dose da CoronaVac, entre elas profissionais
da Santa Casa de Guararema e idosos que vivem em
instituições de longa permanência (asilos), conforme o
calendário do Plano Nacional
de Imunização. O novo lote da
vacina de Oxford será usado
em servidores que trabalham
no Centro de Especialidades
de Saúde e Apoio à População (Cesap), nas Unidades
Básicas de Saúde (UBSs), no
Centro de Atenção Psicossocial (Caps), na Santa Casa e
no Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu).
Segundo informações da
Secretaria de Saúde, pelo
fato de ser produzida por
um laboratório diferente da
CoronaVac, a vacina de Oxford não poderá ser utilizada
como segunda dose nos pacientes já vacinados. Ela será
a primeira dose de uma nova
parcela do grupo prioritário.
A chegada da vacina à Central de Vacinação Coronavírus, no bairro Nogueira, foi
acompanhada pelo prefeito
de Guararema, José Luiz
Eroles Freire, o Zé, e pela secretária municipal de Saúde,
Adriana Martins. No ato de
recebimento, ela destacou a
ideia de imunizar, até o final

da semana, a maior parte
dos trabalhadores da saúde
que está no enfrentamento ao coronavírus. Adriana
também ressaltou que todas
as vacinas são nominais,
controladas pelo município
e exclusivas para os grupos
prioritários determinados pelo
Governo do Estado.
“É mais um momento muito importante para a nossa
cidade. Estamos avançando
na campanha da vacinação,
ampliando a cobertura vacinal
dos trabalhadores da saúde
que atuam na rede pública.
Vale destacar que estamos
respeitando rigorosamente
o calendário da campanha
de vacinação, imunizando
apenas quem faz parte dos
grupos prioritários desta primeira fase”, pontua Adriana.
Zé também comentou a chegada das doses durante o ato.
“Sabemos que o número de
doses que recebemos ainda
não é suficiente. Mas quero
deixar bem claro que estamos
trabalhando com agilidade,
eficiência e transparência
para que mais doses sejam
entregues à nossa cidade. É
uma esperança que nasce
em um momento em que a
doença volta a se agravar em
todo o país, então peço que
continuem se cuidando. Usem

máscara, evitem aglomerações e higienizem as mãos
com frequência”, afirma o
prefeito.
Balanço
Com a chegada do segundo
lote de vacina contra o Coronavírus, Guararema recebeu,
até o momento, o total de 490
doses, sendo 280 da CoronaVac e 210 da de Oxford.
Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, 240
pessoas foram imunizadas na
cidade.
De acordo com o Plano Nacional de Imunização, nesta
primeira fase da campanha
contra a Covid-19, apenas os
profissionais de saúde, indígenas, quilombolas e idosos
institucionalizados podem ser
vacinados. O calendário com
os demais grupos e datas
será amplamente divulgado
nos canais oficiais do município quando novos lotes de
vacinas forem distribuídos.

Fotos: VitoriaMikaelli

Chegada da vacina

Transmissão
A chegada das doses a Guararema foi transmitida ao vivo
pela página da Prefeitura de
Guararema no Facebook. O
vídeo na íntegra permanece
disponível para acesso no link
www.facebook.com/PrefeituraGuararema.

Prefeito Zé acompanha a chegada das vacinas
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Colunista Social

SILENE
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 simplesmente dizer que a vida é bela
e vale muito a pena ser vivida. Aos aniversariantes (segunda quinzena de janeiro) desejamos que o seu interior alcance a paz, que sua fé nunca se abale e jamais
perca a esperança. Que Deus continue abençoando imensamente sua vida mostrando o melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns!

Ana Paula Antonelli (26/01)

Ana de Toledo Leite (23/01)

Ivone Rodrigues (31/01)

Ana Ferreira (24/01)

Esther Santos (25/01)

O
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Vicente Severino Gomes (24/01)

Felipe Mori (23/01)
Brenda Luciano (27/01)

Heloísa Lima Gonçalves (26/01)

Pedro Lucas (15/01)

Glória de Souza Pinto (31/01)

Rodolfo Castrezana (conhecido como “Nerd Rabugento” no YouTube) (19/01)
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Guararema cancela o feriado de Carnaval
Município altera o
calendário municipal
e revoga os pontos
facultativos dos dias
15 e 16 de fevereiro
Com o objetivo de
evitar aglomerações
e conter o aumento
do número de casos
de Covid-19, a Prefeitura de Guararema decidiu revogar

os pontos facultativos dos dias 15 e 16
de fevereiro, datas
relativas à comemoração do Carnaval.
O decreto com a
decisão será publicado neste sábado
(30/01).
Dessa forma, os
serviços públicos
no município não

sofrerão alterações
no expediente, a
exemplo do Paço
Municipal, das unidades de saúde, das
atividades essenciais e dos demais
departamentos do
Executivo. O funcionamento ocorrerá normalmente nas
repartições públicas.

Biblioteca Municipal de Guararema adquire
325 novos t ítulos pa ra co mp or o ac er vo

Localizada na Estação Literária, a unidade oferece um total
de 14.602 títulos à população, entre livros, revistas e DVDs
Localizada na Estação
Literária de Guararema,
a Biblioteca Municipal
Professora Zilda Leonor
Lopes adquiriu 325 novos títulos para compor
o acervo disponível à
população. Com a aquisição, os usuários passam a contar com um total de 14.602 títulos, entre
livros, revistas e DVDs.
As informações são da
Secretaria Municipal de
Cultura, Esportes e Lazer.
Apesar das restrições

em razão da pandemia,
a Estação Literária está
funcionando normalmente para o empréstimo de
livros e DVDs e para a
utilização dos computadores da lan house, com
período de acesso reduzido de uma hora por usuário. A unidade fica aberta
de terça a sexta-feira, no
horário das 9 às 20 horas,
e aos sábados e feriados,
das 10 às 18 horas.
Para fazer empréstimo
de livro, revista e DVD ou

acessar um dos computadores, é necessário ter
cadastro. Quem é morador da cidade e ainda não
está cadastrado, basta
levar o documento pessoal e um comprovante
de residência atualizado. Menores de idade
só podem fazer o procedimento na companhia
dos pais.
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4695-3871.

M óve i s Pl a n e j a d o s d e Q u a l i d a d e , a g o r a e m G u a r a r e m a !
Atendemos toda a Região da Grande São Paulo e Vale do Paraíba.
Fa z e m o s s e u o r ç a m e n t o s e m c o m p r o m i s s o . R u a Á l va r o
Campagnoli, 434 - Paião - Guararema. Whatsapp- 93344-1020
Tel. 4693 - 5454

Rua 23 de Maio, 398 - Guararema - 11 2626.0606 / 11 99910. 7781
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Resumos dos capítulos das novelas
Bruna planeja atentar contra a
vida de Camila no hospital. Beto
flagra Henrique com Penélope.
terça, 02 de fevereiro
Beto e Henrique brigam
por causa de Penélope. Carol
explica a Murilo que teme ser
enviada para um abrigo. Penélope estranha que Beto tenha
a chave da casa de Henrique.
Camila acorda no momento em
que Bruna tenta lhe aplicar uma
substância. Shirlei se preocupa
ao saber que Jéssica se encontrará com Vitória. Aparício e
Fedora disputam as ações de
Safira. Carmela incentiva Beto
a demitir Henrique da Peripécia. Tamara vai à casa de Apolo
e conhece Bia e Nicolas. Felipe
apresenta Shirlei para Vitória,
que a trata mal. Tamara insinua
a Apolo que está se apaixonando por ele. Giovanni comemora
que Camila despertou do coma.
Lucrécia e Agilson percebem

que Camila acordou com sua
personalidade antiga.
quarta, 03 de fevereiro
Shirlei não esconde sua
tristeza ao dizer a Cris que
nunca ninguém a rejeitou como
Vitória. Vitória avisa a Felipe
que tem os seus motivos para
não ter falado com Shirlei.
Safira insinua que doará suas
ações para quem for ao seu
quarto durante a noite. Penélope comenta com Tamara
que Beto terá que aceitar seu
relacionamento com Henrique.
Apolo confessa a Nair que
jamais gostará de alguém como
de Tancinha. Tamara conta a
Penélope que está apaixonada. Felipe tem receio de que
Shirlei desista dele por causa
de Vitória. Lucrécia e Agilson
percebem que Camila perdeu
novamente a memória. Bruna
descobre por Enéas que Camila teve amnésia novamente.
Tito sofre ao ver Tancinha e

Apolo brigando, foge e acaba
sendo atropelado.
quinta, 04 de fevereiro
Apolo e Tancinha levam Tito
ao veterinário. Aparício finge que
escuta a voz de Teodora para se
livrar da negociação com Safira.
Dinalda se surpreende ao ver
Leonora e Rebeca se divertindo no apartamento vizinho.
Penélope exige que Beto aceite
seu relacionamento com Henrique. Henrique desconfia que foi
Carmela quem armou para que
Beto descobrisse seu caso com
Penélope. Giovanni se assusta
ao notar que Camila perdeu
a memória recente. Tancinha
e Apolo sofrem com o estado
de Tito. Beto demite Henrique.
Vitória avisa a Jéssica que não
quer que Mário conheça Shirlei.
Cris mostra uma foto de seu pai
com Vitória. Tancinha e Apolo
não conseguem resistir ao amor
que ainda sentem um pelo outro
e acabam se beijando.

sexta, 05 de fevereiro
Tancinha se arrepende de
ter beijado Apolo e garante que
está apaixonada por Beto. Shirlei tenta convencer Felipe de
que os dois vivem em mundos
diferentes. Vitória pede ajuda a
Jéssica para afastar Shirlei da
vida de Felipe. Aparício pede
paciência a Giovanni, até Camila se recordar de que estava
apaixonada por ele. Henrique
insiste para conversar com
Beto. Tito se recupera, e Apolo e
Tancinha comemoram. Aparício
faz uma surpresa para Rebeca
e as amigas e devolve a elas
a cobertura onde moravam.
Lucrécia consegue convencer
Camila a voltar para a mansão.
Apolo procura Carol e diz que
ele e Tamara irão levá-la, com
os irmãos, ao sítio onde está
Afonso. Tancinha confessa para
Beto que beijou Apolo.
sábado, 06 de fevereiro
Alberto sente raiva ao ver

Cassiano e Ester na mina.
Nicole agradece apoio de Guiomar. Alberto tenta falar com Silvestre. Alberto ameaça Silvestre e sua família. Alberto diz que
vai explodir a mina de Cassiano
sozinho. Lino prepara surpresa
pra Carol. Natália e Juliano
pensam um no outro. Carol ganha presente de Lino. Natália e
Juliano discutem sobre o sexo
do bebê. Silvestre confessa a
Cassiano que explodiu a mina.
Cassiano decide não entregar
Silvestre para a polícia. Veridiana dá notícias da viagem
com Manolo. Cassiano compra
hidroavião para Ester. Cassiano pede Ester em casamento
nas alturas. Juliano e Natália
vão ter uma menina. Em praia
paradisíaca, Cassiano entrega
anel de noivado Ester. Quirino,
Doralice e William veem Nicole
fazendo faxina. Cassiano perde
a paciência com Alberto.

segunda, 01 de fevereiro
Irene ameaça Elvira, que
consegue escapar, mas não
reconhece a vilã. Mira discute com Irene, e Caio ouve a
conversa das duas. Garcia
afirma que quem atentou
contra Elvira foi Solange/
Irene. Aurora conta para Bibi
sobre o ocorrido em sua casa
com Elvira. Rubinho comenta
com Sabiá que presenteará
Carine. Jeiza avisa a Cândida
que irá apresentá-la a Caio.
Joyce acredita que Ivana voltará para casa. Ritinha implora
para que Zeca não comente
com Caio sobre o casamento dos dois. Zu é rude com
Zeca ao vê-lo falando com
Ritinha. Bibi é presa e Caio
confronta a ex-noiva. Silvana

vai a uma roda de jogo e Dita
se preocupa. Irene provoca
Joyce e Eugênio. Caio chega
à casa de Jeiza e Zeca se incomoda. Nonato consegue um
emprego para Ivana. Simone
descobre Elis Miranda. Aurora
visita Bibi na prisão.
terça 02 de fevereiro
Aurora repreende Bibi e
questiona a filha sobre suas
escolhas. Elis/Nonato explica
sua história para Simone, que
afirma que guardará segredo.
Abel teme a aproximação de
Ritinha e Zeca. Edinalva invade o encontro de Caio com
Cândida e Jeiza se irrita. Jacy
proíbe Carine de conversar
com Rubinho, mas os dois
se beijam. Dedé chora ao
descobrir que Bibi foi presa.
Silvana consegue enganar
Eurico. O juiz concede a liberdade a Bibi. Jeiza desconfia
da relação entre Bibi e Caio.
Mere comenta com Nazaré
que acredita que Zeca ainda
goste de Ritinha. Zeca brinca
com Ruyzinho e passa mal
ao se lembrar da profecia
do índio. Ivana anuncia que
mudará seu nome e Joyce
se desespera. Eugênio de-

sabafa com Ivana. Aurora
vê Rubinho com Carine, e
Bibi garante ao marido que
irá abandoná-lo se confirmar
sua traição. Kikito e Batoré
sequestram o carro de Dantas, que dá carona para Yuri.
quarta, 03 de fevereiro
Kikito e Batoré conduzem
Dantas e Yuri para o Morro
do Beco. Carine diz a Jacy
que Rubinho prometeu que
deixará Bibi para ficar com ela.
Bibi ameaça Carine para Jacy.
Heleninha, Junqueira, Eurico e
Cibele descobrem sobre o sequestro de Dantas e Yuri. Rubinho confronta Dantas. Joyce
exige que Eugênio interrompa
as provocações de Irene.
Bibi exige que Batoré
liberte Dantas e Yuri. Jeiza prende Batoré. Aurora
sente-se humilhada quando
todos comentam sobre os
bandidos. Joyce e Eugênio
veem Ivana trabalhando na
bilheteria do teatro. Neide
explica a Zeca sobre a profecia do índio e o alerta para
seus inimigos. Ruy flagra
Ritinha fazendo uma ligação
para Zeca.
quinta, 04 de fevereiro

Ritinha inventa para Ruy
que Zeca foi quem ligou para
ela. Ruy tira satisfações com
Edinalva, e Abel e Nazaré se
irritam. Joyce e Eugênio tentam conversar com Ivana e
se surpreendem ao vê-lo ser
chamado de Ivan. Yuri afirma
a Heleninha e Junqueira que
Rubinho não é mais a mesma pessoa. Dantas comenta
que Bibi tem poder entre os
bandidos. Caio conforta Aurora. A mando de Ruy, Zeca
é demitido de seu emprego.
Jeiza comanda a invasão
ao Morro do Beco e atira
contra Rubinho, que é preso.
Bibi ameaça Jeiza. Dedé se
desespera com a prisão do
pai. Nazaré desconfia de que
Ruy possa estar envolvido na
demissão de Zeca. Bibi pede
desculpas a Heleninha pelo
sequestro de Yuri. Jeiza fala
com Caio sobre o ressentimento de Bibi em relação a
ele. Jeiza se preocupa com
Zeca. Bandidos se preparam
para resgatar Rubinho.
sexta, 05 de fevereiro
Os traficantes resgatam
Rubinho do hospital e Sabiá
aconselha Bibi a deixar a

comunidade com o marido.
Silvana afirma a Dita que enfrentará Irene, caso a vilã se
aproxime de Eurico. Rubinho
volta para o Morro do Beco.
Ruy se irrita quando Ritinha
se preocupa com Zeca. Zeca
conversa com Ritinha e pensa em voltar com ela para
Parazinho. Bibi avisa a Aurora
que fugirá com Rubinho e
Dedé. Dantas orienta Ivan
sobre a alteração do nome
em seus documentos. Selma
visita Bibi. Zeca comenta com
Guto e Abel que descobriu
que fizeram intriga contra ele
em seu antigo emprego. Bibi
se prepara para fugir com
Rubinho, mas alerta o marido
sobre seu comportamento.
Neide explica para Zeca que
chegou a hora de a profecia
do índio se cumprir. Selma e
Alan se reconhecem. Zeca
vai ao aquário ver Ritinha.
Elvira surpreende Irene no
estacionamento de um shopping.
sábado, 06 de fevereiro
– Irene consegue despistar Elvira, que decide contar
sua história com a vilã a um
delegado. Ruy segue Ivan.

Bibi pede que Alessia vigie
Rubinho com Carine. Garcia
se desespera com a proximidade de Solange/Irene. Elvira
pede a Yuri que crie um perfil
social na internet para ela.
Ruy descobre o endereço em
que Ivan está. Ritinha pensa
em ir até a venda de Nazaré.
Dantas aconselha Eugênio
a deixar que Ivan siga com o
processo de troca de nome.
No consultório, Joyce discute
com Eva e se recusa a ouvir
Ivan. Alan conta para Jeiza
que marcou um encontro com
Selma. Zeca confidencia a
Nazaré que pensa em voltar
para Parazinho, e Abel gosta
da ideia. Eugênio entrega a
Ivan sua certidão de nascimento. Jeiza se incomoda
ao saber que Zeca pensa em
se mudar. Aurora não permite
que Dedé visite Rubinho e
chama a polícia. Irene revela
a Silvana que está grávida.

segunda, 01 de fevereiro
Dionísio passa mal e
pede a Alberto que o leve
para o quarto. Alberto questiona Dionísio sobre a paternidade de Candinho.
Dionísio confirma para Alberto que é pai de Candinho. Bibiana e Donato se
divertem com Lipe e Marizé.
Juliano estranha a barriga
falsa de Natália. Adília descobre que Candinho estava
na casa de Dionísio. Adília
teme que Dionísio atente
contra a vida de Candinho.
Amaralina leva Rodrigo
para dormir sob as estrelas.
Taís se surpreende com
a proposta de Candinho.
Taís nega proposta de Candinho. Ester e Cassiano
sonham com a própria casa.
Quirino e William viajam
para encontrar Doralice.
Amaralina chega sem que
Duque perceba. Natália
está com os hormônios em
ebulição. Quirino se emociona na viagem. Aurora

combina sua chegada em
Vila dos Ventos com Manolo. Alberto aconselha o avô
a reconhecer Candinho.
Alberto leva Dionísio para
visitar Candinho. Ester e
Cassiano visitam imóveis.
RESUMO FLOR DO CARIBE – capítulo 134, terça,
02 de fevereiro
Alberto deixa Dionísio na
casa de Candinho. Samuel
conta para Ester e Cassiano
que Aurora está chegando.
Veridiana manda Candinho expulsar Dionísio de
sua casa. Dionísio convida
Candinho para almoçar em
sua casa. Amaralina enrola
Duque. Dionísio pede a
Yvete que faça uma matéria enaltecendo sua atitude
em reconhecer Candinho.
Amaralina diz a Taís que é
virgem. Maria Adília pede a
Taís que acompanhe Candinho à casa de Dionísio.
Candinho almoça na casa
de Dionísio. Alberto parabeniza o avô por sua encenação durante o almoço. Dom
Rafael instrui Cassiano e
Duque na comercialização
das pedras. Ester e Isabel
reúnem as provas contra
Dionísio. Duque avisa a
Rodrigo que ele precisa se
casar com Amaralina. Quirino e William se emocionam

ao encontrar Doralice.
RESUMO FLOR DO CARIBE – capítulo 135, quarta,
03 de fevereiro
Doralice abraça William.
Candinho vê sua foto publicada no jornal. Dora diz
a Quirino que precisa dele
para adotar Beatriz. Doralice se explica a Quirino.
Dionísio avisa a Alberto que
vai refazer o testamento
por causa de Candinho.
Doralice apresenta Beatriz
para William e Quirino. Doralice se explica a Quirino.
Samuel, Ester e Lindaura
comentam sobre Candinho
com Manolo e Dalila. Taís
comenta com Candinho
que Ariana precisa de um
namorado. Manolo e Veridiana sentem simpatia um
pelo outro. Yvete avisa a
Alberto que houve mais
demissões de salineiros.
Silvestre mente para Cassiano para atender Alberto.
Maria Adília e Dadá percebem que Veridiana está feliz
conversando com Manolo.
Mila e Carol se divertem
com os preparativos para
o casamento de Natália.
Veridiana decide viajar com
Manolo para a Paraíba. Silvestre avisa a Alberto que
tem turmalina Paraíba na
mina de Cassiano.

RESUMO FLOR DO
CARIBE – capítulo 136,
quinta, 04 de fevereiro
Silvestre conta para
Alberto que Cassiano encontrou turmalina Paraíba
na mina. Veridiana acerta
os últimos detalhes para
viajar com Manolo. Duque
se incomoda ao ver Alberto
nas proximidades de sua
mina. Duque conta para
Cassiano que viu Alberto
nas proximidades da mina.
Bibiana pede para Taís
conversar com Hélio. Manolo conta para Lindaura
e Samuel que visitou Veridiana. Cassiano avisa aos
tenentes que Alberto pode
estar armando para ele.
Alberto manda Eric estudar
uma forma de cancelar a
venda da mina. Rodrigo e
Amaralina terminam namoro. William conta para
Doralice que Nicole está
morando em sua casa.
Hélio entrega a Taís que vai
se se dar muito muito bem
ao sair da prisão. Doralice
sente ciúmes de Quirino.
Taís conta para Cassiano
que Hélio deu a entender
que terá vida boa ao sair da
prisão. Doralice pede uma
nova chance para Quirino.
Nicole lê bilhete de Quirino.
Cassiano conta para Ester

que Hélio conversou com
Taís. Veridiana se despede
da família e parte para a
Paraíba com Manolo. O
delegado mostra a Hélio a
valise com dinheiro que ele
deixou no avião.
RESUMO FLOR DO CARIBE – capítulo 137, sexta,
05 de fevereiro
Hélio confessa ao delegado que foi Dionísio quem
lhe deu o dinheiro da fuga.
Doralice percebe que Quirino está diferente. Dionísio
será obrigado a ir até a delegacia. Duque se desculpa
com Amaralina. Os policiais
chegam à casa de Dionísio.
Dionísio recebe a intimação
para depor. Carol conta a
Mila que a venda das roupas de Lino superaram as
expectativas.
Juliano não quer se desfazer de suas coisas antigas. Guiomar busca Nicole
para denunciar Dionísio por
racismo. Taís confirma para
Bibiana que Hélio não quer
ver a família. Carol avisa
Lino sobre seu sucesso no
mundo da moda. Juliano
leva suas coisas para a
casa de Natália. Doralice fica feliz por conseguir
adotar Beatriz. Cassiano e
Ester enfrentam Dionísio e
Alberto na delegacia.

RESUMO FLOR DO
CARIBE – capítulo 138,
sábado, 06 de fevereiro
O delegado deixa Cassiano e Ester ouvirem o
depoimento de Dionísio.
Candinho não consegue
montar seu disco voador.
Alberto se surpreende com
o depoimento do avô. Alberto se preocupa com a
denúncia que Nicole fará
contra o avô. Carol e Lino
se curtem em Natal. Bibiana
gosta de saber que Cristal
planeja outro show no Flor
do Caribe. Nicole faz a
denúncia contra Dionísio.
Cassiano fica admirado
com o anel que Samuel
fez para Ester. Lino e Carol
comentam sobre Dionísio
ser pai de Candinho. Alberto conversa com Dionísio
sobre a denúncia de Nicole.
Cassiano negocia a compra
de um avião. Carol e Lino
fazem compras para o sítio.
Alberto busca uma forma de
reaver a mina que vendeu
a Duque e Cassiano. Taís
avisa Bibiana e Donato que
Dionísio conseguiu se livrar
da polícia. Cristal se despede de Ester. Alberto vigia a
mina de Cassiano e Duque.

De 01 A 06/02/2021
segunda, 01 de fevereiro
Fedora acusa Beto de traição por ele estar ao lado de
Tancinha. Aparício tenta tranquilizar Agilson e Lucrécia sobre o
estado de saúde de Camila. O
médico avisa à família de Camila
que a vida dela não está mais em
perigo. Fedora se incomoda com
o sucesso da cantina de Francesca e Tancinha. Carmela conta
a Beto que Henrique está namorando Penélope e arma para
que o publicitário flagre o amigo
com sua mãe. Carol confessa a
Murilo que Afonso morreu e que
ela cuida sozinha dos irmãos.

Globo – 21h15

* O resumo da novela A
Força do Querer pode sofrer
alterações, sem aviso prévio,
de acordo com a edição realizada pela TV Globo.

Produção : TV Globo
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Justiça determina a retomada de
aulas presenciais no Estado de SP
Decisão que revoga liminar por suspensão das aulas foi tomada nesta sexta-feira (29) pelo presidente do TJ-SP
O TJ-SP (Tribunal de Justiça de
São Paulo) determinou, nesta
sexta-feira (29), a retomada de
aulas presenciais no estado de
São Paulo, em decisão que acolhe recurso do governo estadual
contra liminar que suspendia os
efeitos do Decreto Estadual número 65.384/2020, emitido pelo
governador João Doria (PSDB).
Desta forma, o retorno dos alunos às salas deve ocorrer no dia
8 de fevereiro.
No despacho, o presidente do
Tribunal Geraldo Francisco Pinheiro Franco diz que o decreto
do governo paulista, de 17 de
dezembro de 2020, “permitiu a
retomada gradual das aulas presenciais e em harmonia com o
Plano São Paulo, instituído para
o combate à pandemia. Essa retomada, nos termos do ato normativo estadual, deverá respeitar
as fases do Plano São Paulo, é
dizer, o número de alunos permitido nas atividades presenciais
será definido em consonância
com cada uma das fases do
plano.”
Na decisão, o juiz acrescentou
que é necessário se respeitar a
decisão das famílias a respeito
da participação de cada aluno
nas atividades escolares presenciais. “Cabe às famílias, especificamente ao detentor do poder

familiar, delimitado nos artigos
1.630 a 1.638 do Código Civil,
ou ainda ao responsável legal. O
Estado tem papel importante na
atual quadra, e nem poderia ser
diferente. Entrementes, o Estado
não substitui a família”, ponderou
o presidente do TJ-SP.
A suspensão em liminar da volta
às aulas havia sido determinada
anteriormente pela juíza Simone
Gomes Rodrigues Casoretti, da
9ª Vara da Fazenda Pública, em
razão de ação civil pública movida pela Apeoesp (Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial do
Estado de São Paulo). Em nota, a
entidade classificou a decisão do
secretário da Educação, Rossieli
Soares, e do governador como
irresponsável.
Datas para o retorno às aulas
presenciais
O decreto autorizava a retomada
de aulas e atividades escolares
presenciais nas escolas públicas e privadas mesmo nas fases
mais restritivas do plano de flexibilização da quarentena (laranja
e vermelha).
Na rede privada, a reabertura
dos colégios estava autorizada
a partir de 1º de fevereiro e, nas
escolas estaduais, o retorno foi
adiado para o dia 8. Nos colégios municipais, a data prevista

Volta às aulas presenciais, prevista para segunda-feira (01/2) está autorizada
para a volta dos alunos é 15 de
fevereiro.
A Secretaria de Estado da Educação argumentou que cerca de
1,7 mil escolas estaduais em 314
municípios retomaram atividades
presenciais em São Paulo desde

setembro de 2020, sendo 800
na capital, sem nenhum registro
de transmissão de coronavírus
dentro dessas unidades até o
momento.
Para garantir a segurança na
retomada, o Estado distribuiu

insumos destinados a estudantes
e servidores, como 12 milhões de
máscaras de tecido, mais de 440
mil protetores faciais de acrílico),
10.740 termômetros a laser, 10
mil totens de álcool em gel, 221
mil litros de sabonete líquido, 78

milhões de copos descartáveis,
112 mil litros de álcool em gel,
100 milhões de rolos de papel
toalha e 1,8 milhão de rolos de
papel higiênico.

Prefeito José Luiz Eroles Freire (Zé) agradece a Policia Militar em sua rede social
GRATIDÃO AO APOIO DA PM NA VACINAÇÃO

Quero compartilhar com vocês minha gratidão ao apoio que
estamos recebendo da Polícia Militar na escolta das doses da
vacina contra a Covid-19 e até mesmo na segurança da Central
de Vacinação, onde há uma base móvel que ficará no local até
o final da campanha.
Esse é um trabalho fundamental, que está nos ajudando muito
e merece reconhecimento! Gratidão a todos e todas que fazem
parte desta corporação que preza pela segurança da nossa
cidade e das nossas famílias! Vamos em frente, Guararema!
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BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO - Seguem os números da Covid-19 atualizados na tarde desta sexta-feira (29/01). Desde o último boletim, a cidade registrou 15 novos casos.Mais seis
óbitos foram confirmados: ▪ Masculino, 82 anos, com comorbidades ▪ Masculino, 74 anos, com comorbidades ▪ Masculino, 50 anos, com comorbidades ▪ Masculino, 91 anos, com comorbidades ▪ Masculino, 52 anos, com comorbidades - ATENÇÃO! A Secretaria de Saúde esclarece que esses óbitos ocorreram nos últimos dias, em hospitais de outros municípios, e que os
dados demoraram a chegar. Isso significa que tais mortes não aconteceram em um único dia. A Pasta também informa que os casos por bairros passarão a ser divulgados semanalmente.
Renovamos o layout do nosso boletim para deixar as informações mais claras e fáceis de entender. A pandemia ainda não acabou. Continue adotando os cuidados preventivos. Use máscara, higienize as mãos e evite aglomerações. Precisamos da colaboração de todos!

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

12

Jornal Gazeta de Guararema, 30 de janeiro de 2021

