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A informação ao alcance de todos

Guararema é a cidade com a gestão ambiental melhor 
avaliada da Grande São Paulo e Vale do Paraíba

Pelo sexto ano con-
secutivo Guararema se 
mantém como um dos 
municípios com a ges-
tão ambiental mais bem 
avaliada do Estado. O 
evento de certificação do 
Selo VerdeAzul aconteceu 
nesta quinta-feira (05/03) 
no Palácio dos Bandei-
rantes. Guararema ficou 
com o primeiro lugar entre 
os municípios da Grande 
São Paulo e do Vale do 
Paraíba e o 21º lugar em 
todo o Estado, garantindo 
90,70 pontos. O município 
também foi vencedor do 
Prêmio Franco Montoro, 
de melhor município da 
Bacia Hidrográfica do Rio 
Paraíba do Sul.

Mais de 600 municí-
pios participaram do prê-
mio ao longo do ano de 
2019 colocando em prática 
tarefas em atendimento 
as diretivas de Municí-
pio Sustentável; Estrutura 
e Educação Ambiental; 
Conselho Ambiental; Bio-
diversidade; Gestão das 
Águas; Qualidade do Ar; 
Uso do Solo; Arborização 
Urbana; e Esgoto Tratado 
e Resíduos Sólidos.

“Nós temos o dever de 
fomentar políticas públicas 
de desenvolvimento sus-
tentável. Este programa 
nos aproxima das prefei-
turas para entendermos 
suas demandas e unirmos 
esforços. É a oportunidade 
de inovar e disseminar 
ações entre as cidades”, 
afirmou o Secretário de 
Infraestrutura e Meio Am-
biente, Marcos Penido.

Em Guararema, o 
resultado deste prêmio 
pode ser observado na 
evolução das políticas 
públicas ambientais. As 
ações de destaque neste 
ano foram a inauguração 
da Escola da Natureza, 
que contribui diretamente 
com o desenvolvimen-
to de diversas ações de 
Educação Ambiental; a 
implantação do Espaço 
Árvore em mais de 60% 
dos Prédios Públicos; a 
ampliação da Coleta Sele-
tiva para os bairros do Ipi-
ranga, Nogueira e D’ajuda, 
bem como a implantação 
dos 15 Pontos de Entrega 
Voluntária (PEV’s) insta-
lados em diversos pontos 
do município, alcançando 
a média mensal de 60 

toneladas de reciclados; 
entre outras ações.

“Há seis anos temos o 
orgulho ostentar o título de 
melhor gestão ambiental 
da Grande São Paulo e do 
Vale do Paraíba. Este é um 
prêmio importante cujos 
resultados nós observa-
mos no dia a dia e que 
também contamos com o 
apoio da população. Meus 
parabéns a toda equipe 
técnica da Prefeitura e 
conselheiros do Meio Am-
biente que trabalham no 
dia a dia para preservação 
do nosso meio ambiente. 
Essa dedicação e sinergia 
entre o Poder Público e a 
população pelo bem de 
nossa cidade é o nosso 
maior prêmio”, disse o 
prefeito.

O Município VerdeAzul 
é um programa da Secre-
taria Estadual do Meio Am-
biente e tem como objetivo 
medir e apoiar a eficiência 
da gestão ambiental ava-
liando uma série de quesi-
tos que incluem tratamento 
de esgoto, arborização, 
qualidade do ar, entre ou-
tros.

Festa de São Longuinho
A Cavalgada acontece amanhã (domingo), a partir das 9h30, percorrerá 
as ruas da cidade até a chegada na Igreja de Nossa Senhora da Escada

Durante as festividades estarão presentes cerca de 9 Padres e 1 Bispo

Foto ilustrativas. Quinzinho Ano 2019 
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obing
- Bingo-

Chá Bingo das amigas
da Casa da Amizade
Renda destinada às obras sociais.
Dia: 08/03/2020 (Domingo)
Horário: 15h
Local: Rua Rangel Júnior, 134

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 

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

Nós temos a Solução para a sua
S a ú d e  n a s  s e g u i n t e s  á r e a s

   Unna Excelência em Saúde

Sicredi é aliado do contribuinte para não cair na malha fina
Especialista do Sicredi explica o passo a passo para fazer a declaração do IR que deve ser entregue até o dia 30 de abril

Com a liberação do pro-
grama gerador do Imposto de 
Renda 2020 começou, neste 
dia 2 de março, o período para 
a entrega das declarações do 
Imposto de Renda (IR) refe-
rente ao ano-base 2019. E, na 
hora de acertar as contas com 
o “leão”, muitos contribuintes 
caem em algumas armadilhas 
por causa da falta de organi-
zação ou por deixar a entrega 
para a última hora - o prazo 
termina dia 30 de abril.

“Quem antecipa o envio 
tem a vantagem de receber 
antecipadamente a restituição 
do Imposto de Renda, caso 
houver, e esse pode ser um 
bom recurso para investi-
mentos”, explica o diretor de 
Desenvolvimento da Central 
Sicredi PR/SP/RJ, Adilson 
Felix de Sá. Lembrando que 
idosos, deficientes físicos 
ou mentais e portadores de 
doença grave têm prioridade 
no recebimento da restituição.  

Neste ano, a Receita Fe-
deral espera receber cerca de 
32 milhões de declarações até 
o final do prazo. Para evitar 
surpresas, O Sicredi Progres-
so PR/SP, que atende o Alto 
Tietê, separou algumas dicas 
para facilitar o preenchimento 
pelos contribuintes:

 Você precisa declarar?
É importante lembrar que 

precisa entregar o IR quem se 
enquadra nos quesitos abaixo: 

- Em 2019, recebeu rendi-
mentos tributáveis acima de 
R$ 28.559,70 e, em relação à 
atividade rural, obteve receita 

bruta em valor superior a R$ 
142.798,50; 

- Possui, em 31 de dezem-
bro de 2019, propriedade de 
bens ou direitos, de valor total 
superior a R$ 300.000,00; 

- Recebeu rendimentos 
isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente na 
fonte acima de  R$ 40.000,00;

- Realizou operações na 
Bolsa de Valores. 

 Separe os documentos 
e não deixe para última hora

Antes de começar a de-
claração é preciso separar 
os documentos necessários 
para facilitar o envio de infor-
mações. Esse planejamento 
facilita o processo e ajuda 
a diminuir divergências nos 
dados, primeiro passo para 
não cair na malha fina. “Vale 
lembrar que o contribuinte 
pode importar os dados da 
declaração feita em 2019, o 
que facilita o preenchimento. 
Nesse caso, é importante ficar 
atento em caso de retificação, 
valendo o número do recibo da 
última versão enviada para a 
Receita”, explica Félix de Sá, 
que ainda indica os documen-
tos mais importantes para a 
declaração:

- Informe dos rendimentos 
do ano de 2019. Normalmente 
oferecida pelo empregador, 
também contém dados como 
contribuições ao INSS, Impos-
to de Renda Retido na Fonte 
(IRRF);

- Informe de rendimentos 
da instituição financeira com 
a qual opera;

- Informe de rendimentos 
de corretoras;

- Comprovantes de ren-
dimento ou pagamento de 
aluguéis;

- Número do CPF dos 
dependentes; 

- Comprovantes de des-
pesas médicas, odontológicas 
e escolares do contribuinte e 
dos dependentes; 

- Doações a instituições 
com deduções legais;

- Comprovantes de contri-
buições de Previdência Priva-
da na modalidade Programa 
Gerador de Benefício Livre 
(PGBL). 

Aproveite o dinheiro extra 
para investir

Em 2020, a  Receita Fede-
ral informou que reduziu o nú-
meros de lotes de restituição 
do Imposto de Renda Pessoa 
Física, de sete para cinco e 
que irá antecipar o pagamento 
das restituições. O primeiro 
lote está programado para 
o dia 29 de maio e o último 
previsto para 30 de setembro. 

“Essa é uma boa notícia 
para quem tem valores a res-
tituir. Nesses casos uma boa 
opção é aproveitar o dinheiro 
extra para investir ou poupar. 
O associado do Sicredi, por 
exemplo, pode informar na 
declaração o número da conta 
poupança e assim fazer uma 
reserva financeira. O valor 
ainda pode servir de incentivo 
para iniciar novos investimen-
tos para perfis mais arrojados, 
de forma a compor um portfó-
lio mais adequado para cada 

pessoa”, finaliza o diretor, que 
também acrescenta que os 
valores este ano serão corri-
gidos pela taxa Selic, evitando 
perdas inflacionárias.

 Sobre o Sicredi
A Sicredi Progresso PR/

SP, que em São Paulo atua 
no Alto Tietê, conta atualmen-
te com cinco 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 Itaquaquecetu-
ba é Avenida Vereador João 
Fernandes da Silva, 193, na 
Vila Virgínia, ao lado da Pre-
feitura 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 Romanópolis.

O Sicredi é uma instituição 
financeira cooperativa com-
prometida com o crescimento 
dos seus associados e com 
o desenvolvimento das regi-
ões onde atua. O modelo de 
gestão valoriza a participação 
dos mais de 4 milhões de as-
sociados, 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.

*Acre, Alagoas, Bahia, 
Ceará, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambu-
co, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Rondônia, Santa Ca-
tarina, São Paulo, Sergipe e 
Tocantins.

Gracieli Medin, nova gerente da agência SICREDI de Guararema
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Começou ontem a tradicional 
Festa de São Longuinho
A Cavalgada acontece amanhã (domingo), a partir das 9h30, percorrerá as ruas da cidade até a chegada na Igreja de Nossa Senhora da Escada

A 18ª grandiosa festa em 
Louvor a São Longuinho é 
muito tradicional, está acon-
tecendo de 06 a 14 acontece-
rá a Novena Preparatória da 
festa, com missa e orações 
em honra ao santo, sempre 
a partir das 19h30. No dia 
15, dia da festa, acontecerá 
a Procissão a partir das 9h e 
em seguida missa campal, 
presidida pelo senhor bispo 
diocesano, Excia. Revma. D. 
Pedro Luiz Stringhini. 

Segundo os historiadores 
São Longuinho é um dos 
Santos mais populares do 
país, muito conhecido por 
ajudar a encontrar objetos 
perdidos.

Durante a programação 
religiosa e festiva cerca de 09 
Padres e um Bispo estarão 
presente na tradicional Festa 
de São Longuinho. 

A Festa conta com diver-
sas atividades incluem as no-
venas, quermesses com co-
midas típicas, apresentações 
musicais, folclóricas, shows 
e cavalgada que acontece 
amanhã (domingo), com 
concentração dos Cavaleiros 
no Rancho Antonio Ferreira. 
Estrada Brasílico Freire n 
264 Salto as 8:00h   

No dia 08 de março, acon-
tecerá a Cavalgada em home-
nagem ao santo, pelas ruas 
da cidade de Guararema, em 
seguida almoço leilão e ação 
entre amigos. Nos dias, 14 e 15 
acontecerá a Grandiosa Quer-
messe na Praça da Igreja, com 
diversas barracas de comidas 
típicas, shows, ação entre ami-
gos e diversos atrativos.

A Paróquia Nossa Senhora 
da Escada, localiza-se no bairro 

da Freguesia da Escada, em 
Guararemas. A igreja foi cons-
truída em 1652 e conserva sua 
originalidade, simplicidade e en-
canto. Muitas pessoas vêm para 
conhecer a igreja que é tombado 
como patrimônio histórico. As 
festas que ocorrem na Paróquia, 
atrai um número muito grande 
de pessoas, com turistas vindos 
de diversas partes do Estado de 
São Paulo e também do Brasil.

Praça Salvador Lemes Car-
doso, s/nº - Freguesia da Escada

Guararema-SP – CEP: 
08900-000

E-mail: saolonguinhodaes-
cada@gmail.com

Tel: (11) 4693-3170

Oração de São Lon-
guinho

“O santo é bastante po-
pular entre os brasileiros e os 
espanhóis. Por aqui, a Igreja de 
Nossa Senhora da Escada, no 
município de Guararema (SP), é 
a única a ter uma representação 
de São Longuinho no altar. E se 
você tiver curiosidade, conheça 
também a sua oração oficial”:

“Ó glorioso São Longuinho, 
a vós suplicamos, cheios de 
confiança em vossa intercessão. 
Sentimo-nos atraídos a vós por 
uma especial devoção, sabe-
mos que nossas súplicas serão 
ouvidas por Deus nosso Pai, se 
vós tão amado por Ele, nos fizer 
representar. Lembrai-vos São 
Longuinho, prodigiosamente 
tocado pela graça de Jesus 
agonizante, em sua última hora, 
que nunca se ouviu dizer que 
algum daqueles que recorrem 
a vossa proteção, fosse por vós 
desamparado. Assim, dignai-vos 
interpor em meu favor, vossa va-
liosa intercessão perante Deus, 

para que me conceda viver e 
morrer como verdadeiro cristão, 
e me auxilie a encontrar o objeto 
que tanto necessito. Amém”. 
Depois dessa reza, é só dizer 
o nome do objeto que procura 
e rezar um Pai Nosso e uma 
Ave Maria. Claro que a maioria 
prefere a mais popular, que faz 
referência aos pulinhos – só não 
pode se esquecer de cumprir a 
promessa ao encontrar o objeto, 
hein? Afinal, não custa nada 
agradecer da maneira tradicio-
nal, mesmo que ninguém saiba 
explicar o motivo.

Fotos ilustrativas. Quinzinho Ano 2019 
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ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO RESIDENCIAL PONTE DE PEDRA                                                                                                                                            
                                                   CNPJ: 08.378.063/0001-98 
                                            
                                              EDITAL DE CONVOCAÇÃO

                                 Assembleia Geral Ordinária - 14 de março de 2020
Ficam os Srs. Associados da Associação dos Proprietários de Lotes do Residencial
Ponte de Pedra convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia
14/03/2020, às 09h00 1ª convocação e às 09h30 2ª convocação, na 
Rua Álvaro Campagnoli, Nº 01 – Bairro do Paião – Guararema/SP, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação das contas do exercício de 2019, 2) 
Aprovação da previsão orçamentária para gestão 2020, 3) Deliberação e aprovação 
de quórum para alteração do Estatuto, 4) Deliberação e aprovação de alteração do 
artigo 18 do Estatuto
– forma de rateio da taxa associativa, 5) Deliberação e aprovação sobre a interrupção
do fornecimento de água para os inadimplentes, 6) Eleição da nova Diretoria Executiva
– biênio 2020/2021, 7) Outros assuntos de interesse da Associação. Guararema, 01 de
fevereiro de 2020. José Claret Theodoro da Silva - Presidente da Associação dos
Proprietários de Lotes do Residencial Ponte de Pedra.

Prêmio Educador Nota 10 divulga regulamento da edição 2020
Professores e Gestores da Educação Infantil ao Ensino Médio de escolas
públicas e privadas de todo o Brasil podem participar da premiação

A organização do Prê-
mio Educador Nota 10, 
maior e mais importan-
te prêmio da Educação 
Básica Brasileira, acaba 
de divulgar o regulamen-
to para sua 23º edição. 
Podem se inscrever pro-
fessores e também gesto-
res escolares (orientador 
educacional, orientador 
pedagógico, coordena-
dor pedagógico e diretor), 
com mais de 18 anos, que 
tenham concluído a gradu-
ação em Pedagogia ou na 

modalidade licenciatura; 
que tenham desenvolvido 
o projeto como professor, 
titular ou substituto, devi-
damente autorizado pelo 
órgão competente; ou 
que tenham ministrado 
aulas de componentes 
curriculares, nas ações 
e projetos curriculares 
da instituição escolar, ou 
atuado no atendimento 
educacional especializado 
(AEE) na rede pública e/ou 
privada, em escolas comu-
nitárias ou filantrópicas de 

acesso público, podendo 
ser urbanas ou rurais. O 
texto completo do Regu-
lamento está disponível no 
site www.premioeducador-
nota10.org

Uma comissão sele-
cionadora – composta 
por grandes especialistas 
em didáticas específicas, 
pesquisadores das prin-
cipais universidades do 
país, orientadores de gra-
duação e pós-graduação, 
além de formadores de 
gestores e de professores 

em suas respectivas dis-
ciplinas – analisa as ins-
crições recebidas. Além 
da leitura dos projetos, 
são realizadas entrevis-
tas com os educadores e 
solicitado material para a 
comprovação dos avan-
ços de aprendizagem das 
crianças, alunos e estu-
dantes em suas escolas.  

Sobre o Prêmio Edu-
cador Nota 10

O Prêmio Educador 
Nota 10 foi criado em 
1998 pela Fundação 
Victor Civita que, desde 
2014, realiza a premiação 
em parceria com Abril, 
Globo e Fundação Rober-
to Marinho. Reconhece 
e valoriza professores e 
gestores escolares da 
Educação Infantil ao En-
sino de escolas públicas 
e privadas de todo o país. 
O Prêmio tem o apoio da 
Nova Escola, Instituto 
Rodrigo Mendes e Unicef, 
auditado pela BDO e o 
patrocínio da Fundação 
Lemann e SOMOS Edu-
cação. Desde 2018, o 
Prêmio Educador Nota 10 
é associado ao Global Te-
acher Prize, prêmio global 
de Educação.  https://pre-
mioeducadornota10.org/

 Sobre a Abril
O Grupo Abril é um dos 

maiores e mais influentes 
grupos de Comunicação 
e Distribuição da Améri-
ca Latina. Desde a sua 
fundação, como uma pe-
quena editora em 1950, 
busca tornar-se cada vez 
mais relevante para o 
Brasil e para os brasilei-
ros, atuando na difusão 
de informação, educação 
e cultura, e contribuindo 

para o desenvolvimento 
do País. Hoje, por meio 
de suas holdings e em-
presas controladas, está 
presente nas áreas de 
Mídia, Gráfica, Distribui-
ção e Logística. https://
grupoabril.com.br/

 Sobre a Globo
A Globo é uma das 

maiores empresas de mí-
dia do mundo, produzindo 
3.000 horas de entreteni-
mento e 3.000 horas de 
jornalismo por ano no Bra-
sil – são programas, sé-
ries, novelas e conteúdos 
jornalísticos que, todos 
os anos, são indicados 
ao International Emmy 
Awards. Atualmente, a 
Globo cobre 98.6% do ter-
ritório brasileiro, atingindo 
99.6% da população com 
sua rede de 5 sedes e 117 
afiliadas espalhadas pelo 
país. Mais de 90% da pro-
gramação é original, o que 
faz da Globo a empresa 
que mais absorve no país 
artistas, autores, jornalis-
tas e produtores. Atual-
mente, a empresa conta 
com aproximadamente 13 
mil funcionários. A Globo 
mantém seu compromisso 
com a Educação, a Sus-
tentabilidade e os Direitos 
Humanos, em ações vol-
tadas aos temas, dentro 
e fora das telas. Para 
mais informações: www.
redeglobo.com.br.

 Sobre a Fundação 
Victor Civita

A Fundação Victor Ci-
vita foi criada em 1985 
como uma das primeiras 
iniciativas brasileiras no 
campo social. Sua missão 
é valorizar o trabalho de 
professores e gestores 

escolares, disseminando 
as melhores práticas da 
Educação Básica para 
auxiliar os educadores 
brasileiros a enfrentar os 
desafios de seu tempo. 
Em 1998, criou o Prê-
mio Educador Nota 10, o 
maior e mais importante 
Prêmio da Educação Bá-
sica brasileira. Saiba mais 
em www.fvc.org.br.

Sobre a Fundação Ro-
berto Marinho

A Fundação Rober-
to Marinho inova, há 40 
anos, em soluções de 
educação para não dei-
xar ninguém para trás. 
Desenvolve projetos vol-
tados para a escolaridade 
básica e para a solução 
de problemas educacio-
nais que impactam nas 
avaliações nacionais, 
como distorção idade-
-série, evasão escolar e 
defasagem na aprendiza-
gem. Atua em soluções 
de educação, com foco 
em correção de fluxo e 
projeto complementar, e 
na inclusão de jovens no 
mundo do trabalho. Seus 
projetos atuam de forma 
integrada a diversas ou-
tras ações relacionadas 
às 10 competências da 
Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), visan-
do contribuir para uma 
sociedade mais ética, in-
clusiva, sustentável e so-
lidária. Mais informações 
em: http://www.frm.org.br/

Mais informações:
Prêmio Educador Nota 

10 | Fundação Victor Civita
Linhas Comunicação
(11) 3465-5888
www.linhascomunica-

cao.com.br
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Associado Sicredi*
paga menos taxa no Cheque Especial

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

sicredi.com.br  

*Válido para associados da Sicredi Progresso PR/SP.
**Isenção de tarifa de 0,25% para limite acima de R$ 500,00. 
***Taxa conforme score do associado. 

SAC 0800 724 7220  Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.

Abra sua conta
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Visite o site: www.gazetadeguararema.com.brSILENE  OLIVEIRA
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br
Colunista Social

Amanhã (08/03) comemora-se o Dia Internacional da Mulher e aproveito para 
desejar que todas as  mulheres, independente de raça, cor, condição social, 
sejam respeitadas e tenham o direito de serem felizes conforme suas escolhas.
Parabéns Mulheres!

 Dra. Vanessa Christie Enande

Ana Paula Tamaki Dona Adolfina 

Dona Conceição Apparecida Alvino de Souza
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Visite o site: www.gazetadeguararema.com.brSILENE  OLIVEIRA
  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br   e-mail: sileneoliveira2017@outlook.com                        

Patricia, Irma e Fabiana

Carla Freire AubertTereza, Cida Carrilho, Nena e Neide Nunes

Ana Paula Antonelli
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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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Carta Z Notícias

Globo – 17h35
Segunda – Rui acredita que 
Leila não sabe do paradeiro 
de Rita e a liberta. Jaqueline 
se incomoda com a proximi-
dade entre César e Vânia. 

Henrique descobre que Fake 
contou para Vinícius sobre 
sua virgindade. Filipe afirma 
a Carla que irá entrar em con-
tato com o homem que ligou 
para ela. Max desabafa com 
Serginho sobre a dificuldade 
de encontrar um emprego.  
Terça – Filipe conta a Lígia e 
Carla que o homem preso não 
sequestrou Rita. Filipe pede 
que Lígia anuncie uma recom-
pensa em troca de notícias 
sobre Rita. Lígia comenta com 
Carla sobre sua preocupação 
em atrapalhar as investiga-
ções sobre Rita. Rugieri diz a 

Marco que acredita que Rita 
conhecia seu sequestrador. 
Marco diz a Carla que Lígia 
e Filipe não devem atrapalhar 
as investigações da polícia. 
Henrique agradece sua ami-
zade com Fafi, que fica frus-
trada. Max compra um carro 
para trabalhar como motorista 
e Serginho se preocupa. Lígia 
conversa com Filipe.
 Quarta – Lígia afirma que não 
oferecerá a recompensa por 
notícias sobre Rita, e Filipe 
se desespera. Diana convida 
Henrique para estrelar sua 
campanha no colégio ao lado 

de Andressa, que teme que 
seu segredo seja descoberto. 
Lara garante a Filipe que Rui 
ganhará a guarda de Nina. 
Lígia sinaliza a possibilidade 
de Meg precisar de uma cesa-
riana. Rui ganha o direito de 
passar uma noite por semana 
com Nina, sem supervisão.
 Quinta – Rui comemora e Fi-
lipe tenta acalmar Lígia. Rui 
agradece Leila pelas provas 
contra Lara. Cléber e Anjinha 
não conseguem ficar juntos. 
Max desabafa sobre Regina, e 
Serginho afirma que o ajudará 
a reconquistar a mulher. Nei-

de e Celso conversam sobre 
a campanha de abstinência 
sexual promovida por Diana. 
Beto conforta Filipe, que sofre 
por Rita. Rugieri confidencia a 
Marco que acredita que foi Jo-
aquim quem sequestrou Rita. 
Lígia confronta Joaquim.
 Sexta – Lígia se preocupa 
com as insinuações de Joa-
quim. Rugieri afirma a Marco 
que Joaquim será intimado a 
depor sobre o caso de Rita. 
Meg conversa com Max sobre 
Regina. Carla, Raíssa e Thia-
go aconselham Nanda sobre 
suas declarações para a im-

prensa. Lígia comenta com 
Filipe sua desconfiança com 
Joaquim. Joaquim garante a 
Filipe que não está envolvido 
no desaparecimento de Rita. 
O delegado comprova o áli-
bi de Joaquim, e Filipe pede 
desculpas ao pai. Henrique 
afirma que jamais namoraria 
Nanda, e Andressa se inco-
moda. Cléber pede Anjinha 
em casamento para Marco. 
Rafa acredita ter visto Rita na 
rua. Rui busca Nina na casa 
de Lígia, e afirma a Filipe que 
Rita voltará para ele.

G Globo – 18h15
Segunda – Alfredo con-

forta Lola. Justina se ilumina 
quando Emília elogia seus 
desenhos. Adelaide aconse-
lha Emília. Alfredo diz que tem 
um sentimento diferente por 
Adelaide. Lola sofre com sua 
solidão. Zeca é homenageado 
e o prefeito o convida para 
ser seu assessor. Olga sente 
ciúmes de Zeca. Clotilde visita 
Lola. Afonso desperta e pede 
que Shirley avise a Lola e Inês 
sobre seu paradeiro. Zulmira 

questiona Lola sobre Felício 
e Isabel. Marcelo pede Lili em 
namoro. Alfredo confronta Lú-
cio e Inês. Clotilde e Almeida 
sofrem ataques da vizinhança. 
Alfredo é detido por panfletar.

 
Terça – Alfredo é encarce-

rado. Almeida se surpreende 
com a firmeza de Clotilde. 
Nero alerta Adelaide sobre 
a prisão de Alfredo. Shirley 
mente para Afonso sobre 
Inês e Lola. Adelaide suborna 
Gusmões e liberta Alfredo. 
Inês não se sente bem. O 
prefeito se convida para jantar 
na casa de Zeca e Olga se 
aflige. Alfredo presenteia Lola 
com um rádio. Durvalina e 
Marcelo sentem falta de Car-
los. Afonso questiona Shirley 
sobre o anúncio do rádio à sua 
procura. Inês descobre que 

está grávida.
 Quarta – Inês se desespe-

ra com a notícia da gravidez, e 
Lúcio a conforta. Shirley avisa 
a Durvalina que encontrou 
Afonso. Afonso se recupera, 
mas Shirley se sente mal. 
Inês, Lola e Alfredo comemo-
ram a notícia sobre Afonso. 
Padre Venâncio apoia Clotilde 
em sua nova vida. Inês procu-
ra Alfredo, mas não consegue 
contar a ele sobre o bebê. 
Virgulino percebe a ansieda-
de de Lúcio. Felício e Isabel 
preocupam-se com seu futuro. 
Assad presenteia Julinho com 
um carro. O prefeito se encan-
ta com Olga. Zeca pensa em 
concorrer à prefeitura e Olga 
incentiva o marido. Lili ajuda 
Marcelo a pesquisar sobre sua 
mãe biológica. Osório observa 
Alfredo. Afonso percebe que 

Shirley está doente. Lúcio 
afirma a Inês que pode ser o 
pai de seu bebê.

 Quinta – Inês recusa a 
proposta de Lúcio. Shirley 
adoece e Afonso cuida da 
mulher. Osório e Gusmões 
tramam contra Alfredo. Afonso 
avisa a Inês sobre o estado 
de Shirley. Zeca e Olga par-
tem para São Paulo. Justina 
pede que Selma ajude Emília. 
Isabel sugere a Clotilde que 
Felício a ajude a se casar com 
Almeida no Uruguai. Inês sen-
te mágoa ao ver Alfredo com 
Adelaide. Lili aconselha Lúcio. 
Lola decide ir até o hospital em 
que está Afonso e Genu afirma 
que acompanhará a amiga. 
Karine descobre que Assad 
voltou a apostar no cassino, 
com a ajuda de Julinho. Lola 
se mobiliza com o estado de 

Shirley.
 Sexta – Lola desiste de 

falar com Afonso e deixa o 
hospital com Genu. Marcelo 
descobre o nome de sua mãe 
biológica. Lola incentiva Mar-
celo a falar com Durvalina, que 
se emociona ao reencontrar 
seu filho. Lola sente quando 
Inês comemora o fato de Afon-
so cuidar de Shirley. Karine 
impõe condições para que 
Julinho se case com Soraia. 
Felício enfrenta Zulmira. Fe-
lício ajuda Clotilde e Almeida 
a se casarem. Genu flagra 
Lili beijando Marcelo e exige 
que o rapaz converse com 
Virgulino. Zulmira descobre 
onde Isabel e Felício moram. 
Zulmira ameaça Isabel.

 Sábado – Isabel con-
segue fugir, e Felício detém 
Zulmira. Zulmira é presa e 

tenta subornar Gusmões. 
Durvalina e Genu têm uma 
conversa franca sobre Mar-
celo e Lili. Lola sofre ao se 
ver jantando sozinha. Zeca faz 
sucesso entre a população e o 
prefeito se incomoda. Alfredo 
beija Adelaide. Afonso pede 
que Inês avise a Lola que ele 
deseja lhe falar. Inês diz a 
Lola que necessita ter Afonso 
e Shirley juntos. Lola recusa 
falar com Afonso. Inês sente 
falta de Lúcio. Isabel desco-
bre que Zulmira partiu para 
a França. Osório arma para 
Alfredo e avisa a Gusmões. 
Isabel visita Lola. Julinho e 
Soraia se angustiam com a 
imposição a seu casamento. 
Osório ataca Alfredo, que se 
defende e acaba ferindo o 
agressor.

 Globo – 19h15
Segunda – Luna/Fiona diz 

a Helena que Ermelinda é sua 
mãe. Helena se arrepende de 
ter ido à casa de Luna/Fiona 
e fica desconcertada quando 
a fisioterapeuta deixa claro 
que deseja o bem de Téo e 
da empresária. Zezinho se 
fantasia para que Alexia não 
o reconheça. Bia surpreende 
Tarantino com um jantar à luz 
de velas. Micaela se interessa 
por Gael e Bruno. Zezinho 
consegue chegar ao sítio de 
Judas do Norte antes de Ale-
xia. Alexia se prepara para se 

declarar a Zezinho, quando vê 
o sutiã que o filho de Erme-
linda usou em seu disfarce e 
questiona se o rapaz está com 
outra mulher.

 Terça – Zezinho confessa 
a Alexia sobre o disfarce. Ra-
fael apresenta Renzo como o 
novo sócio da Labrador. Petra 
não gosta de saber que Alan 
trará os filhos e Kyra/Cleyde 
para o Rio. Luna não resiste 
ao beijo de Téo, mas afirma 
que tem um namorado. Hele-
na admite a Úrsula que Luna/
Fiona a incomoda. Vicky co-
menta com Micaela que acha 
Bruno estranho. Verônica se 
recorda de um acidente de 
carro que está associado à 
vingança que planeja contra 
Micaela. Renatinha pede a 
Renzo para demitir Alexia/

Josimara. Dominique ame-
aça Lúcia dizendo que ela 
sofrerá caso a funcionária 
não convença Renzo a voltar 
a trabalhar para ela.

 Quarta – Téo se sur-
preende com a reação de 
Úrsula, que promete provar 
que Luna/Fiona é interesseira. 
Bel percebe que Edgar está 
interessado em Ermelinda. 
Dominique fica furiosa ao ser 
ameaçada por Lúcia. Helena 
ampara Úrsula. Rafael sugere 
a Júnior que Agnes participe 
da sessão espiritual para 
entrar em contato com Kyra. 
Graziela nota que Alan está 
interessado em Kyra/Cleyde, 
e avisa a Petra. Ivo flagra Zezi-
nho e Alexia em trajes íntimos 
no sítio e questiona a atitude 
do filho de Ermelinda. Úrsula 

ameaça Luna/Fiona.
 Quinta – Vicky fica assus-

tada ao ver Luna/Fiona sendo 
destratada por Úrsula. Téo 
fica indignado ao saber que 
Helena investigou Luna/Fiona. 
Micaela se encanta por Bruno. 
Vicky alerta Micaela para o 
mau desempenho de Bruno 
no restaurante. Dominique 
planeja tirar todos os clientes 
da Labrador. Helena repreen-
de Úrsula e percebe que ela 
voltou a tomar os calmantes. 
Renzo leva Lúcia para conhe-
cer a Labrador. Téo impede 
que Luna/Fiona seja demitida 
do restaurante. Mário incenti-
va Juan a namorar Gabi. Kyra/
Cleyde fica sem graça com o 
olhar de Alan. Mário conta a 
Juan que o dono do hotel quer 
contratá-lo como chef de um 

restaurante em São Paulo.
 Sexta – Mário hesita em 

aceitar o convite para traba-
lhar no Brasil, e Juan se anima 
com a oportunidade de rever 
Luna. Téo revela a Enéas que 
está apaixonado por Luna/
Fiona. Helena decide manter 
o emprego de Luna/Fiona no 
Empório. Alexia garante a 
Zezinho que não sente nada 
por Renzo. Bruno e Gael 
presenteiam Micaela. Vicky 
desabafa com Baggio sobre 
sua desconfiança de um dos 
primos de Verônica. Tarantino 
convida Bia para jantar em 
sua casa. Dionice aconselha 
Bia a contar sobre seu marca-
-passo a Tarantino.

 Sábado – Graziela avisa 
a Petra sobre o sequestro de 
Alan e Kyra/Cleyde e manda a 
filha ir para o hotel cuidar das 

crianças. Luna/Fiona conta 
a Téo que seu ex-namorado 
a traiu com uma amiga. Téo 
garante a Luna/Fiona que 
não desistirá dela. Após se-
rem deixados presos em um 
local deserto, Alan e Kyra/
Cleyde conseguem se livrar 
das amarras. Alexia comenta 
com Zezinho sobre a pre-
ferência da mãe por Petra. 
Rafael comunica a Renzo que 
a empresa perdeu metade da 
receita com a saída repentina 
de clientes. Dominique avisa 
a Renzo que é a responsável 
pelas perdas da Labrador.

 Resumo: Amor Sem Igual
Record – 20h30
Até o fechamento desta 

edição, a Record não divul-
gou o resumo da semana da 
novela.

Globo – 21h10
Segunda – Thelma re-

jeita a ajuda de Camila a 
caminho do hospital. Jane 
retorna e afirma que cuidará 
de Thelma. Magno confes-
sa a Betina que se sentiu 
humilhado por Lídia. Raul 
diz que irá preparar Sandro 
para assumir a PWA. Camila 
não consegue amamentar 
seu bebê, e Lurdes tenta 
acalmar a filha. Matias beija 
Jane. Nicolas e Tomás im-
plicam com Tiago. Lurdes 
pede que Thelma deixe 
Camila se aproximar do 
bebê. Raul conversa com 
Tiago. Durval visita Thelma 
e o bebê na maternidade. 

Verena discute com Álvaro. 
Estela comenta com Jorge 
que Álvaro está apaixonado 
por ela. Tiago agride Nicolas, 
e Miranda cobra explicações 
de Vitória e Raul. A família 
de Camila conhece Caio. 
Lídia aconselha Betina a se 
separar de Magno. Belizário 
é libertado. Sandro e Betina 
sentem atração um pelo 
outro. Belizário segue Davi 
a mando de Álvaro. Jane 
questiona Thelma sobre a 
mentira a respeito da adoção 
de Danilo.

 Terça – Álvaro trama 
contra Davi. Betina e Magno 
não conseguem se entender. 
Belizário se interessa por 
Leila. Érica sente ciúmes ao 
ouvir Sandro falar de Betina. 
Danilo é assaltado, e Thelma 
e Camila se desesperam. 
Thelma conta a Lurdes que 
Jane tem técnicas de vidên-
cia. Jane prevê o futuro de 
Lurdes e afirma que ela já 

encontrou Domênico. Vitória 
vibra com sua nova atua-
ção na advocacia. Magno 
conversa com Ryan sobre 
seu namoro com Betina. 
Belizário arma um atentado 
contra Davi, e Carol acaba 
se machucando. Vitória con-
fronta Álvaro.

 Quarta – Davi agride 
Álvaro, que afirma que de-
nunciará o ativista. Tiago e 
Nicolas brigam novamente, 
e Raul repreende Matias e 
Miranda. Jane alerta Thel-
ma sobre sua disputa com 
Camila. Lurdes pensa na 
previsão de Jane. Oliveira 
parabeniza Danilo por suas 
mudanças no cardápio do 
restaurante. Raul conta a 
Vitória sobre sua briga com 
Matias, e a advogada pensa 
em falar com Miranda. Cami-
la sofre por não conseguir 
amamentar Caio. Magno 
decide se afastar de Betina. 
Matias anuncia que Lurdes 

precisará passar por uma ci-
rurgia. Raul aceita patrocinar 
o projeto de Davi, e Álvaro se 
irrita com Belizário. Danilo é 
assaltado novamente e pede 
ajuda a Durval. Jane confir-
ma a Lurdes sua profecia.

 Quinta – Lurdes pensa 
em sua busca por Domênico. 
Jane aconselha Thelma a 
dar uma chance para Durval. 
Camila afirma a Jane que 
não desistirá de amamentar 
Caio. Durval marca um jantar 
com Thelma e Danilo e Jane 
comemoram. Betina e San-
dro se aproximam. Lurdes 
teme sua cirurgia, e Camila 
apoia a mãe. Carol dá di-
cas para Durval conquistar 
Thelma. Sandro chega ao 
hospital para visitar Lurdes. 
Vitória e Raul brigam com 
Miranda e Matias por causa 
das crianças. Raul pede para 
adotar Tiago. Sandro estuda 
com Betina. Durval e Thelma 
se beijam. Verena segue 

Álvaro e confronta Estela.
 Sexta – Estela despista 

Verena, e Álvaro foge. Érica 
se prepara para voltar ao 
Brasil. Ryan, Magno e Ca-
mila planejam surpreender 
Lurdes com a chegada de 
Érica. Durval conta a Danilo 
sobre seu relacionamento 
com Thelma. Sandro conver-
sa com Betina sobre Érica. 
Lurdes conta para Camila 
sobre as previsões de Jane. 
Durval e Thelma namoram. 
Lurdes comemora a volta 
de Érica. Álvaro se diverte 
com Estela. Érica estranha o 
comportamento de Sandro. 
Érica aceita ser empresária 
de Verena e Farula. Camila 
consegue amamentar Caio, 
e Thelma reage. Tiago vibra 
ao saber que Raul deseja ser 
seu pai. Érica procura Raul.

 
Sábado – Raul afirma a 

Érica que apoia seu namoro 
com Sandro. Lurdes estra-

nha o comportamento dos 
filhos em relação a seu ani-
versário. Sandro conversa 
com Raul sobre sua dúvida 
entre Érica e Betina. Lídia 
apoia a aproximação entre 
Betina e Sandro. Lurdes vê 
os filhos chorando e acre-
dita estar com uma doença 
grave. Todos preparam a 
festa surpresa de Lurdes. 
Sandro repreende Érica 
por ter falado com Raul. A 
pedido de Álvaro, Belizário e 
Penha exigem que Leila se 
infiltre na ONG de Davi. Leila 
conta para Belizário e Álvaro 
sobre Benjamim. Lurdes se 
emociona com sua festa 
surpresa.

 Os resumos dos capí-
tulos das  novelas são de 
responsabilidade de cada 
emissora – Os capítulos que 
vão ao ar estão sujeitos a 
eventuais reedições.

Resumos dos capítulos das novelas
De 09/03/ a 14/03/2020
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Rotary Club de Guararema comemorou 52 anos
Mais de meio século a serviço da comunidade

Dia 3 de março de 1968 
foi fundado o Rotary Club 
de Guararema, num marco 
histórico para o Rotary Inter-
national, pois, na ocasião, fora 
um grupo de jovens guarare-
menses a tomar essa iniciativa 
e colocar Guararema na linha 
de atuação da entidade. Des-
de então, a atuação desses 
pioneiros foi intensa e primou 
por atender os anseios da 
população em várias frentes 
de atuação, sempre impri-
mindo os princípios básicos 
e o compromisso do rotariano 
com a verdade, com a justiça, 
a amizade e a coletividade.

E na terça-feira, dia 3 
de março de 2020 o Clube 
comemorou com alegria os 
52 anos de trabalho e con-
quistas em nosso município, 
em evento que contou com a 
participação de autoridades 
rotárias e municipais, rotaria-
nos, familiares, visitantes de 
outros clubes e dos jovens do 
Rotaract Club e do Interact 
Club de Guararema.

Integrando o programa, 
for relembrada pelo rotariano 
Fernando Freire a importância 
crescente do Rotary no mundo 
(que completou 115 anos de 
existência no último dia 23 de 
fevereiro) e especialmente nas 
comunidades, onde atua com 
mais de 35 mil clubes, com 
destaque para a campanha 
mundial de erradicação da 
poliomielite, iniciada oficial-
mente em 1985 e com mais de 
3 bilhões de dólares investidos 
nesse programa.

Durante o evento foram 
homenageados rotarianos que 
se destacaram pelo empenho 
em divulgar e levar o nome do 
Rotary Club de Guararema 
além das fronteiras municipais 
e também, conforme explanou 

o Presidente Maurício Tamaki, 
os rotarianos que vêm trazen-
do a sua contribuição para os 
programas patrocinados pela 
Fundação Rotária, por meio 
da qual é possível atender as 
comunidades mais carentes 
e necessitadas em todos os 
continentes.

A campanha de alimen-
tos e produtos de higiene 
teve sua etapa mais uma vez 
cumprida, atendendo parte 
das necessidades de quatro 
entidades parceiras (Projeto 
Menino Jesus, Cáritas, Lar 
dos Velhinhos e Centro Espíri-
ta), fazendo a entrega desses 
bens a seus representantes.

O Presidente Maurício Ta-
maki agradeceu a presença de 
todos e reafirmou o compro-
misso com a cidade de Guara-
rema e que tem a certeza que 
os trabalhos do Rotary Club de 
Guararema contam e sempre 
contarão com o apoio do Pre-
feito Adriano Leite (que pres-
tigiou a comemoração com a 
sua presença)  e da Câmara 
Municipal, representada na 
ocasião pelo seu presidente, 
o vereador Eduardo Moreira 
Franco.

Saiba mais: www.rotary.
org/pt

Contato para este 
assunto: presidencia@
rotaryguararema.com.br

O Rotary é uma rede glo-
bal de líderes que se de-
dicam a enfrentar grandes 
desafios da humanidade. 
Seja ajudando famílias menos 
privilegiadas ou lutando para 
erradicar a pólio no mundo, 
seus associados causam 
mudanças positivas local e 
internacionalmente.

 O rotariano e renomado arquiteto José Luiz Eroles Freire 
homenageia o Presidente do Rotary Mauricio Tamaki

Campanha de alimentos
Mesa diretora

 Momento de homenagem aos voluntários

 A Primeira Dama  e advogada Dra. Vanessa Noronha Leite em seu magnifico discurso finalizou com agradeci-
mento aos visitantes

Dr. Fernando Freire parabe-
nizou o Rotary pelos 52 anos
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Q u i n z i n h o :  E d i t o r  d e  I m a g e n s

Destaques da semana, por Caroline Borges
DE 08/03 A 14/03/2020

Novo dia de trabalho
(RECORD, DOM, DIA 8, ÀS 9H)

 O “Hoje em Dia” ganha uma edição aos domingos. A 
produção segue sob o comando de Ana Hickmann, Ticiane 
Pinheiro, César Filho e Renata Alves. O matinal também 
contará com a participação do “chef” Guga Rocha. O primeiro 
programa terá a participação, ao vivo, dos jurados da nova 
temporada do “The Four Brasil”.

Dia da Mulher
(GLOBONEWS, DOM, DIA 8, ÀS 13H05)

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o “Via 
Brasil” conta histórias inspiradoras e celebra lutas e conquis-
tas de brasileiras como as Kalungas, nativas da região do 
cerrado e conhecedoras de ervas e de benzimentos naturais. 
Já as índias Karajás são hábeis artesãs de cerâmica e usam 
a arte como instrumento de socialização para os moradores 
da aldeia. No Jalapão, o programa apresenta as mulheres que 
transformam o capim dourado em peças que são símbolos 
da cultura local.

Tudo novo de novo
(SBT, DOM, DIA 8, ÀS 15H)

Após um período de férias, Eliana retorna ao palco de 
seu programa com edições inéditas. A produção está no ar 
desde 2009. O programa exibe histórias inspiradoras, “reality 
shows”, música, viagens e artistas.

Grandes talentos
(RECORD, DOM, DIA 8, ÀS 18H)

 Xuxa Meneghel volta ao ar com a nova temporada do “The 
Four Brasil”. A grande novidade do “reality show” é a chegada 
do cantor Paulo Miklos. Ele se juntará aos jurados Aline Wirley 
e João Marcello Bôscoli. No “The Four Brasil”, os competidores 
precisam lutar a cada episódio por um lugar ao sol na final do 
programa. Mas, apenas um deles será o vencedor e vai faturar 
o prêmio de R$ 300 mil e ter a carreira orientada.

Novas discussões
(GNT, SEG, DIA 9, ÀS 22H30)

Cenários paradisíacos
(CANAL OFF, TER, DIA 10, ÀS 21H30)

 No próximo episódio de “Morando na Estrada”, Marcela e 
Nelsinho chegam no Novo México, onde recebem amigos no ôni-
bus pela primeira vez. Depois de passarem um final de semana 
com eles, o casal segue na estrada e descobre um deserto de 
areias brancas no meio do estado americano, as White Sands. 
Depois, velejam no parque estadual Elephant Butte.

Roda de conversa
(GNT, QUA, 11, ÀS 21H30)

 O “Saia Justa” estreia uma nova temporada na grade 
do GNT. Astrid Fontenelle, Mônica Martelli, Pitty e Gaby 
Amarantos continuam com a missão de ampliar as diferentes 
vozes femininas no Brasil. O programa debate sobre poder, 
educação, sexo, amor, trabalho, redes sociais, e outros temas.

O GNT estreia mais uma temporada do “Papo de Segunda”. 
O programa volta ao ar com edições inéditas e ao vivo. Fábio Por-
chat, João Vicente de Castro, Emicida e Francisco Boscoli seguem 
navegando sobre política, sexualidade, trabalho, ciência, relaciona-
mentos, vida digital e muitos outros temas.

Mergulho completo
DANDARA MARIANA, A BEL DE “SALVE-SE QUEM 
PUDER”, DA GLOBO

Dandara Mariana está completamente envolvida 
com seu trabalho em “Salve-se Quem Puder”. Não à 
toa, ao falar sobre a novela, a atriz não demora a as-
sumir o sotaque paulista de Bel, sua personagem na 
trama de Daniel Ortiz. “Começo a falar da Bel e entro no 
sotaque (risos). Fiz toda a construção do papel dentro 
dessa ideia da garota paulista. Fui descobrindo a Bel 
através dessas características. Isso já me coloca em 
outro lugar como atriz. Está sendo ótimo viver essa 
menina paulista e da Zona Leste de São Paulo”, explica. 
Na história, Bel é uma jovem batalhadora e que corre atrás dos 
seus objetivos. Seu grande sonho é ganhar algum campeonato 
de montaria. “É uma mulher que vive nesses ambientes de 
rodeio, que são locais bem masculinos. Alegre e espontânea, 
ela fala com firmeza e sabe o que quer”, afirma. Bel acaba se 
encantando por Zezinho, de João Baldasserini. Porém, precisa 
disputar a atenção do rapaz com Alexia/Josimara, vivida por 
Deborah Secco. “É um triângulo muito interessante. Espero 
que crie uma boa torcida. Está sendo incrível trabalhar com 
a Deborah. Cresci vendo personagens icônicas feitas por 
ela. É uma atriz muito disposta e joga junto o tempo todo”, 
elogia. No ano passado, Dandara participou da temporada do 
“Dança dos Famosos”, do “Domingão do Faustão”. A atriz foi 
a vice-campeã da competição comandada por Fausto Silva. 
“Nunca mais vou parar de dançar. Entrou na minha vida. Foi 
uma experiência incrível de troca com o público”, valoriza.

Produção: Carta Ze Nottícias 
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