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A informação ao alcance de todos

Prefeito Adriano no combate 
ao Coronavírus em Guararema
A ordem é só sair às ruas em casos de extrema necessidade

A Prefeitura de Guara-
rema decretou situação de 
Calamidade Pública e o mu-
nicípio está em quarentena 
desde terça-feira (24/03) para 
combater a disseminação 
do Coronavírus e diminuir a 
circulação de pessoas nas 
ruas. Até sexta-feira (27/03) 
foram registradas sete notifi-
cações de pessoas infectadas 
com Covid - 19, sendo que 
seis casos suspeitos seguem 
em investigação no Instituto 
Adolfo Lutz e um caso foi 
descartado. Não há previsão 
para os demais resultados. 

De acordo com o Decreto 
nº3850, de 23 de março de 
2020, está proibido o fun-
cionamento de comércios 
e serviços não essenciais 
até o dia 7 de abril, sujeito 
a multa e cancelamento do 
alvará. Logo no primeiro dia 
de quarentena, equipes da 
Fiscalização percorreram as 
ruas para autuação dos co-
mércios que desrespeitarem 
esta determinação. 

O município suspendeu 
ainda, por tempo indetermi-
nado, a Zona Azul, as feiras 
livres e o atendimento pre-

sencial dos prédios públicos. 
A entrada de veículos cole-
tivos transportando turistas 
também está proibida por 
tempo indeterminado. Nesta 
semana a Prefeitura deu 
início a operações de cons-
cientização e fiscalização nas 
principais entradas da cidade 
com o apoio da Polícia Militar 
(PM). 

Como medidas de ma-
nutenção da economia e 
para minimizar os impactos 
da quarentena, a Prefeitura 
prorrogou o pagamento do 
IPTU e ISS dos meses de 
março e abril e solicitou à 
EDP e Sabesp o adiamento 
das contas referentes aos 
meses, além da suspensão 
do corte de energia elétrica 
e água caso o contribuinte 
esteja em atraso. 

Já para conter aglomera-
ções de pessoas em praças 
e ruas do município, equipes 
da Prefeitura realizam ronda 
social, com o objetivo de 
alertar as pessoas sobre os 
riscos e orientar para que 
todos fiquem em casa. Os 
beneficiários dos programas 
sociais passaram a receber 

os benefícios como cestas 
básicas e fraldas geriátricas 
em casa.

Para os idosos, que fa-
zem parte do grupo mais 
vulnerável ao Coronavírus, 
as vacinas da Campanha 
Nacional de Influenza (Gripe) 
estão sendo aplicadas casa a 
casa. Até o final de sexta-feira 
(27/03) mais de 3 mil vacinas 
haviam sendo aplicadas nesta 
primeira etapa da campanha. 

Além destas ações, diver-
sas faixas com mensagens 
pedindo para que moradores 
permaneçam em casa foram 
espalhadas pela cidade e um 
carro de som está circulando 
pelos bairros com este mes-
mo objetivo. 

“Estamos realizando di-
versas ações para reduzir a 
circulação de pessoas nas 
ruas e com isso impedir a 
disseminação do vírus. E a 
mensagem mais importante 
que a população precisa 
entender é: Fiquem em casa! 
Sabemos que não está sen-
do fácil, porém com calma e 
com ações individuais, vamos 
passar por esta fase”, disse o 
prefeito Adriano Leite. 

Conf i ra  as  ações da 
Prefeitura de Guararema
- Vacinação para idosos 
casa a casa;  Fiscalização 
nos comércios quanto ao 
cumprimento da quarentena; 
Ronda social para orientar 
que pessoas que estão nas 
ruas vol tem para casa;
Ação com a  PM para 
controle de entrada de 
v is i tan tes ;  Reforço  na 
higienização e pulverização 
dos espaços de maior circu-
lação de pessoas;
- Prorrogação da data de 
pagamento dos impostos 
municipais
- Carro de som circulando 
pelos bairros com orien-
tações; Faixas espalhadas 
pela cidade com orien-
tações; informativos sobre 
higienização das mãos nos 
sanitários públicos;
- Entrega de benefícios 
para famílias assistidas 
casa a casa; Continua na 
página -03

Prefeito Adriano Leite
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Asilo São Vicente de Paulo recebeu Doações
Gesto muito bonito 

realizado pelo casal An-
tonio Luque Domingues 
e Elza Martins Luque, 
que em grande estilo 
celebraram 50 anos jun-
tos de perfeita união. 
Em bonito gesto, o casal 
Antonio e Elza, surge-
riu aos convidados a 
doação de leite e fraldas 
geriatricas para o Asilo 
São Vicente de Paulo, 
que foi entregue no dia 
26/03, confira as fotos.  Na foto, da esquerda para a direita, Andrea filha do casal Antonio e Elza que estão 

fazendo a doação para o Asilo, representado por  Aloisio Veiga e o  Dorival.

Governo anuncia linha de crédito a pequenas e médias empresas

O governo federal anun-
ciou hoje (27) uma linha de 
crédito para financiar a 
folha de pagamentos de 
pequenas e médias empre-
sas, como forma de apoiá-
-las durante a situação de 
calamidade pública em vir-
tude da pandemia causada 
pelo novo coronavírus (co-
vid-19). O pronunciamento 

Medida atinge 1,4 milhão de empresas e 12,2 milhões de trabalhadores

Por Kelly Oliveira – Repórter 
da Agência Brasil

do presidente Jair Bolso-
naro foi feito no Palácio do 
Planalto com a presença 
dos presidentes do Banco 
Central, Roberto Campos 
Neto, da Caixa Econômica 
Federal Pedro Guimarães, 
e do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES), 
Gustavo Montezano.

A linha de financiamento 
deve beneficiar 1,4 milhão 
de empresas, atingindo 

Presidente Jair Bolsonaro

12,2 milhões de traba-
lhadores. O crédito será 
destinado a empresas com 
faturamento anual entre R$ 
360 mil a R$ 10 milhões e 
vai financiar dois meses da 
folha de pagamento, com 
volume de R$ 20 bilhões 
por mês.
Segundo Campos Neto, a 
medida será operacionali-
zada pelo BNDES. O limite 
de financiamento é de dois 
salários mínimos.

Pandemia leva Caixa a suspender sorteio da Loteria Federal por três meses
Por: Adrielen Alves
Agência Brasil. 

A Caixa emitiu um 
comunicado no dia 
22/03, informando que 
os sorteios da Loteria 
Federal estão suspen-
sos por três meses em 
função dos cuidados 
com a pandemia do 
novo coronavírus. As 
novas datas vão ser 
divulgadas em julho.

 Outro comunicado 
informava sobre a sus-
pensão dos concursos 

da Loteca. “Em virtu-
de da suspensão dos 
campeonatos inter-
nacionais, nacionais 
e estaduais de futebol 
masculino e femini-
no, não é possível a 
organização de grades 
para composição dos 
concursos da moda-
lidade e, portanto, os 
concursos da Loteca 
estão suspensos. O 
novo calendário de 
sorteios será divul-
gado oportunamente 

após a normalização 
dos campeonatos”, 
diz o texto.

Caixa suspende 
sorteio da Loteria Fe-
deral por três meses.

 A data do sorteio 
do concurso especial 
nº 2.070 da Dupla 
Sena, o “Dupla de 
Páscoa”, foi alterada 
para 25/04/2020. As 
vendas começariam 
no dia  02/03/2020 e 
vão ocorrer de 01/04 
a 25/04/2020.
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---confira algumas das ações da Prefeitura de Guararema
Continuação da página 01

Entrega de benefícios 
para famílias assistidas 
casa a casa;  Suspensão 
das aulas na rede públi-
ca municipal; Suspensão 
de eventos, cursos e ofi-
cinas;  Fechamento de 
equipamentos públicos; 
Suspensão do atendimen-
to presencial nos prédios 
públicos; Remanejo da co-
leta seletiva, Restrição nos 
horários e público do velório 
municipal; Dispensa de 
funcionários públicos com 
idade superior a 60 anos 
e portadores de doenças 
crônicas;Confira mais  algu-
mas  açoes realizadas pelo 
Prefeito Adriano Leite
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Imposto de Renda: período de isolamento é oportunidade 
para organizar dados e não cair na malha fina
Especialista do Sicredi explica o passo a passo para fazer a declaração que deve ser entregue até o dia 30 de abril

O período de isolamen-
to causado pela pandemia 
da COVID-19 (coronavírus) 
obrigou muitos profissionais 
a adotarem o home office ou 
entrarem em férias coletivas. 
O fato de estar em casa 
pode ser uma oportunidade 
para organizar as finanças 
e acertar as contas com o 
“leão”. A Sicredi Progresso 
PR/SP preparou algumas di-
cas para ajudar o contribuinte 
a não cair na malha fina. A 
cooperativa, inclusive, já está 
presente em cinco cidades 
do Alto Tietê, são elas; Mogi 
das Cruzes, Suzano, Itaqua-
quecetuba, Guararema e 
Ferraz de Vasconcelos.

Segundo o diretor de De-
senvolvimento da Central Si-
credi PR/SP/RJ, Adilson Felix 
de Sá, o período pode ser 
propício para organizar os 
dados, juntar documentos e 
antecipar a entrega da decla-
ração. “Durante a quarentena 
é mais fácil encontrar docu-
mentos e evitar erros, além 
de conseguir fazer a entrega 
antes do prazo final. Quem 
se antecipa tem a vantagem 
de receber antecipadamente 
a restituição do Imposto de 
Renda, caso houver, e esse 
pode ser um bom recurso 
para investimentos”, explica 
o diretor. Lembrando que 
idosos, deficientes físicos ou 
mentais e portadores de do-
ença grave têm prioridade no 

recebimento da restituição.  
Neste ano, a Receita 

Federal espera receber cerca 
de 32 milhões de declara-
ções até o final do prazo, 
marcado para o dia 30 de 
abril, com possibilidade de 
adiamento. Para evitar sur-
presas, O Sicredi separou 
algumas dicas para facilitar 
o preenchimento pelos con-
tribuintes:

 Você precisa declarar?
 É importante lembrar 

que precisa entregar o IR 
quem se enquadra nos que-
sitos abaixo: 

- Em 2019, recebeu ren-
dimentos tributáveis acima 
de R$ 28.559,70 e, em rela-
ção à atividade rural, obteve 
receita bruta em valor supe-
rior a R$ 142.798,50; 

- Possui, em 31 de de-
zembro de 2019, proprie-
dade de bens ou direitos, 
de valor total superior a R$ 
300.000,00; 

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

- Realizou operações na 
Bolsa de Valores. 

 Separe os documentos e 
não deixe para a última hora

 Antes de começar a 
declaração 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 re-
tificação, valendo o número 
do recibo da última versão 
enviada para a Receita”, 
explica Félix de Sá, que 
ainda indica os documentos 
mais importantes para a 
declaração:

- Informe dos rendimen-
tos do ano de 2019. Normal-
mente oferecida pelo em-
pregador, também contém 
dados como contribuições 
ao INSS, Imposto 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, odontoló-
gicas e escolares do contri-
buinte e dos dependentes; 

- Doações a instituições 
com deduções legais;

- Comprovantes de con-
tribuições de Previdência 
Privada na modalidade Pro-

grama Gerador de Benefício 
Livre (PGBL). 

- No caso de compra ou 
venda de bens, como carros 
ou imóveis, é necessário lan-
çar na declaração a inclusão 
ou a retirada do bem, junto do 
cpf da pessoa que comprou 
o patrimônio ou de quem foi 
comprado, para evitar pro-
blemas na comparação com 
declarações anteriores. 

 Aproveite o dinheiro ex-
tra para investir

 Em 2020, a  Receita 
Federal informou que reduziu 
o números de lotes de resti-
tuição do Imposto de Renda 
Pessoa Física, de sete para 
cinco e que irá antecipar o 
pagamento das restituições. 

O primeiro lote está progra-
mado para o dia 29 de maio 
e o último previsto para 30 de 
setembro. 

“Essa é uma boa notícia 
para quem tem valores a 
restituir. 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 segura e imune 
às oscilações da Bolsa de 
Valores”, finaliza o diretor.

  Sobre o Sicredi
A Sicredi Progresso PR/

SP, que em São Paulo atua 
no Alto Tietê, conta atual-

mente com cinco agências 
na região. Em Mogi das 
Cruzes, a agência está loca-
lizada 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 Fer-
raz de Vasconcelos, por sua 
vez, está na Rua Getúlio Var-
gas, 130, Vila Romanópolis.

O Sicredi é uma institui-
ção financeira cooperativa 
comprometida com o cresci-
mento dos seus associados 
e com o desenvolvimento 
das regiões onde atua. O 
modelo de gestão valoriza 
a participação dos mais de 
4 milhões de associados, 
os quais exercem um papel 
de dono do negócio. Com 
presença nacional, o Sicredi 
está em 22 estados* e no 
Distrito Federal, com mais 
de 1,7 mil agências, e ofe-
rece mais de 300 produtos 
e serviços financeiros. Mais 
informações estão disponí-
veis em www.sicredi.com.br.

Gerente da Sicredi Guararema 

Prefeitura prorroga pagamento de parcelas do IPTU e ISS

Buscando conter os reflexos econômicos da Pandemia de Coronavírus e da situação de quarentena, com fechamento de serviços não essenciais até o dia 7 de abril e com a redução de 
circulação de pessoas nas ruas, a Prefeitura de Guararema prorrogou o prazo de pagamento das parcelas com vencimento nos meses de março e abril do IPTU e ISS Mensal.
De acordo com os Decretos Municipais nº 3851 e nº 3852 o vencimento destas parcelas está prorrogado até o dia 30 de abril.
A medida tem como principal objetivo buscar o equilíbrio econômico para a população, empresas e comércio da cidade, que estejam cientes do risco de disseminação do Coronavírus.
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Prefeitura de Guararema 
realiza vacinação casa 
a casa para idosos

Os idosos acima de 60 
anos de Guararema podem 
e devem ficar tranquilos em 
casa. Para garantir a saúde 
deles e reduzir a circulação 
de pessoas nas ruas em 
cumprimento da Quarente-
na decreta em todo Estado 
de São Paulo, a Prefeitura 
de Guararema, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, está realizando a 
vacinação para este público 
dentro de suas casas. A 
Campanha de Vacinação 
contra a Influenza (Gripe) 
teve início na segunda-feira 
(23/03). Nesta primeira 
etapa os grupos prioritários 
são os idosos e os profis-
sionais de saúde.

Até o final da tarde de 
terça-feira já haviam sido 
aplicadas 1.437 vacinas, 
sendo que o primeiro lote 
se esgotou ainda na segun-
da-feira (23/03) à tarde e o 
município só foi reabaste-
cido na terça-feira (24/03) 
à tarde. Para atender todo 
o público da primeira etapa 
a Secretaria Municipal de 
Saúde depende do envio 
de novas doses por parte 
do Governo do Estado.

“Queremos garantir 
a segurança dos nossos 
idosos e neste momento, 
muito mais importante do 
que tomar a vacina, é que 
eles estejam dentro de suas 
casas. Nossas equipes es-
tão nas ruas indo até eles 
para realizar a vacinação, 
por isso é fundamental que 
tenham calma e paciência”, 
disse a secretária de Saú-
de, Adriana Martins.

Para que os idosos re-
cebam a equipe é preciso 
realizar o cadastro pelo 
telefone 4693-8009, infor-
mando o nome completo do 
idoso, data de nascimento, 
CPF, RG e endereço com-
pleto.

O horário de cadas-
tramento é das 8h30 às 
16h e a nova medida foi 
necessária para evitar a cir-
culação de pessoas idosas 
na rua. O cadastro também 
pode ser realizado pelo 
link www.bit.ly/Cadastro-
-Vacina-Gripe.

Ações de fiscalização
nas entradas da cidade
realizada pela Prefeitura e PM

A Prefeitura de Gua-
rarema, por meio das 
secretarias de Segu-
rança Pública e de Em-
prego e Desenvolvi-
mento Econômico, em 
parceria com a Polícia 
Militar, por meio da Ati-
vidade Delegada, têm 
realizado ações de fis-
calização nas principais 
entradas da cidade. O 
objetivo é orientar mo-
radores a ficarem em 
casa e alertar visitantes 
de que o município está 
de quarentena devido 
à Pandemia de Coro-
navírus. 

As abordagens têm 
caráter de orientação 
e conscientização com 
entrega de panfletos 
que ressaltam que Gua-
rarema está em quaren-
tena e, por conta disso, 
o Turismo e passeio 
devem ser evitados. 
Também são repas-

sadas orientações de 
prevenção e combate 
ao vírus.

De acordo com o 
Decreto nº 3849 de 20 
de março de 2020, está 
proibida a entrada e cir-
culação de veículos co-
letivos com turistas em 
Guararema sob pena 
de multa e apreensão 
do veículo. Toda a ação 
da Prefeitura e PM é 
acompanhada por meio 
das câmeras de monito-
ramento do Centro de 

Segurança Integrada 
(CSI). 

Os parques munici-
pais e espaços destina-
dos à visitação também 
foram fechados para 
evitar a aglomerações e 
estimular as pessoas a 
ficarem em casa. Faixas 
instaladas nas princi-
pais entradas da cidade 
indicam aos visitantes 
que Guararema está 
em quarentena e orienta 
para que as pessoas 
permaneçam em casa.
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sicrediprogresso @sicrediprogresso 
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  e-mail: sileneoliveira2017@outlook.com                        

SILENE  OLIVEIRA
  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social 

ANIVERSARIANTES DO MÊS: Que Deus na sua infinita bondade e poder 
conceda muita saúde, paz, fé, alegria, para que possam continuar vencendo 
e aproveitando as melhores coisas que a vida tem para oferecer. Parabéns e 
muitos momentos de felicidades.

Adolfina Francisca Rafael (25/03): completou 90 anos

Dirce de Souza Moraes (26/03)

Pietra Freire (25/03)

Maria Eduarda Siqueira Silva(18/03)
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Carta Z Notícias

Globo – 17h35
Segunda – Rui ganha a guar-
da de Nina e Lígia se deses-
pera. Marquinhos fala mal de 
Marco e Anjinha se incomoda. 
Rui exige que Leila continue 
cuidando de Nina. Joaquim 
acusa Lígia pelo afastamen-
to de Nina. Lígia revela a Fi-
lipe que Joaquim perdeu seu 
bebê com Aline. Marquinhos 
regula a roupa de Nanda e 
Raíssa se preocupa. Rui vai 
buscar Nina e afirma a Lígia 
e Filipe que os dois jamais ve-
rão a criança novamente.

Terça – Rui ameaça deixar o 
país com Nina. Marquinhos 
dá um anel de compromisso 
a Nanda com a letra de seu 
nome e Raíssa tenta alertar a 
amiga sobre o comportamen-
to possessivo do menino. Pei-
xoto faz um acordo com He-
len. Serginho, Guga e Max se 
preparam para lançar seu ne-

gócio. Marquinhos pede que 
Nanda se afaste de Andressa. 
Diana pede desculpas a An-
dressa. Marco procura Carla, 
que pede para ele se manter 
distante. Leila aproveita a situ-
ação com Nina para se apro-
ximar de Filipe. Anjinha se re-
cusa a conversar com Marco.

Até o fechamento desta edi-
ção, a emissora não divulgou 
o resumo dos capítulos de 
quarta, quinta e sexta-feira.  
Novo Mundo
Globo – 18h15 
Segunda – Carlota e Dom 
João repreendem o compor-
tamento de Dom Pedro, e 
alertam sobre a chegada de 
Leopoldina ao Rio de Janei-
ro. A companhia teatral de 
Joaquim chega ao Palácio 
Ducale. Thomas se aproxima 
de Anna, e seu irmão, Piatã, 
não gosta. Elvira furta uma 
barra de ouro e esconde no 
bolso de Joaquim. Joaquim 
e Anna se encantam um pelo 
outro. Joaquim e Elvira fogem 
dos guardas do palácio e se 
escondem em baús. Thomas 
garante que protegerá Leo-

poldina e Anna, e Piatã se 
incomoda. Leopoldina admira 
uma foto de Dom Pedro. Dom 
Pedro beija Noémie. Thomas 
confessa a Marialva sua in-
tenção de se aproximar de 
Anna para ter acesso à famí-
lia real portuguesa. Joaquim 
embarca no navio que levará 
Leopoldina ao Rio de Janeiro 
e se disfarça de marujo. Joa-
quim encontra Anna no navio.   

Terça – Anna acredita ter re-
conhecido Joaquim, mas o 
rapaz disfarça. Elvira é presa 
e conhece Manoel. Thomas 
conversa com Anna sobre 
Piatã. Manoel esconde Elvira 
no porão do navio e ela se 
desespera. Thomas afirma 
que conquistará o amor de 
Anna. Piatã alerta Anna sobre 
Thomas. Joaquim conhece 
Leopoldina, que pede ao ca-
pitão que o falso marujo fique 
à sua disposição. Anna e Pia-
tã falam sobre o misterioso 
desaparecimento de seu pai 
Edward no Brasil. Joaquim 
conforta Anna, que sofre pela 
ausência do pai. Miguel de-
nuncia a presença de Noémie 

no quarto de Pedro. Joaquim 
beija Anna.

Quarta – Dom João e Carlota 
expulsam Noémie do palácio 
real. Joaquim se declara para 
Anna e a pede em namoro. 
Thomas desconfia da intimi-
dade entre Joaquim e Anna. 
Elvira é descoberta e obriga-
da a trabalhar no navio. Pedro 
promete a Noémie que seu 
casamento com Leopoldina 
não atrapalhará o relaciona-
mento dos dois. Thomas ofe-
rece um jantar romântico a 
Anna. Joaquim se aproxima 
de Piatã. Anna aceita namorar 
Joaquim. Há uma passagem 
de tempo. Anna e Joaquim 
trocam juras de amor eterno. 
O navio atraca em uma para-
da antes de chegar ao Brasil. 
Thomas arma para que Joa-
quim não consiga embarcar 
no navio.

Quinta – Anna se desespera 
ao constatar que Joaquim não 
embarcou no navio e Thomas 
comemora o sucesso de seu 
plano. Perdido na ilha, Joa-
quim conhece os piratas Has-

san e Fred Sem Alma. Anna 
revela seu relacionamento 
com Joaquim a Leopoldina e 
Piatã. Joaquim tenta fugir do 
navio pirata e Fred ameaça 
a vida de Anna. Chalaça ga-
rante a Carlota e Dom João 
que Pedro se casará com Le-
opoldina. Germana e Licurgo 
sofrem para manter a Taber-
na dos Portos funcionando. 
Noémie anuncia que está 
grávida de Pedro e Chalaça 
se desespera. Há uma nova 
passagem de tempo. O navio 
com a comitiva de Leopoldina 
chega ao território brasileiro e 
é atacado por piratas.

Sexta – Joaquim tenta con-
vencer Anna de que não é 
cúmplice de Fred. Leopoldina 
aceita ser levada como refém 
pelos piratas. Germana ouve 
Pedro combinar uma fuga 
com Noémie. Fred questiona 
Thomas sobre seu interesse 
por Anna. Leopoldina tenta 
atacar os piratas, mas é ren-
dida. Dom João manda seus 
guardas vigiarem Dom Pedro. 
Joaquim lidera a tripulação 
em um plano contra os piratas 

e pede Anna em casamento. 
Thomas faz Fred acertar um 
tiro contra Joaquim, que aca-
ba caindo no mar.

Sábado – Leopoldina orde-
na que procurem Joaquim. 
Thomas prende Fred. Pedro 
manda Chalaça ao encontro 
de Noémie. Thomas tenta di-
famar a imagem de Joaquim e 
Anna o repreende. Thomas faz 
um acordo com Fred e anun-
cia oficialmente a morte de 
Joaquim. Anna se desespera 
com a notícia. Germana tenta 
extorquir dinheiro de Carlota 
e acaba presa. Pedro engana 
Dom João e vai ao encontro 
de Noémie. Elvira garante a 
Manoel que lhe entregará par-
te de suas supostas barras de 
ouro. Anna afirma a Thomas 
que Joaquim está vivo. Licur-
go revela a Dom João o para-
deiro de Pedro e Germana se 
enfurece. Thomas pede para 
se aproximar de Anna e per-
cebe o desconforto de Piatã. 
Os guardas do rei encontram 
Pedro. O navio real chega ao 
Rio de Janeiro. Joaquim é res-
gatado por índios. 

 G Resumo: Fina Estampa
Globo – 21h15
Segunda – Antenor faz 

mudanças em seu plano com 
Mirna. Íris liga para Paulo e 
pede que ele dê um recado 
para Tereza Cristina. Vanessa 
começa a trabalhar no Le Vel-
mont. Griselda recebe flores 
de Renê. Letícia é avisada 
de que encontraram o táxi de 
Vilma. Rafael diz a Griselda 
quais são suas intenções com 
Amália.  Renê Junior chega ao 
Le Velmont para o seu suposto 
encontro. Tereza Cristina exige 
que Álvaro proíba Íris de voltar 
para o Brasil. Tereza Cristina 
sofre alucinações. Vanessa 
faz perguntas sobre Renê para 

Severino. Guaracy conforta 
Dagmar, e fica perturbado com 
sua proximidade. Tereza Cris-
tina implora para que Renê 
nunca a abandone.

Terça – Renê tranquili-
za Tereza Cristina. Patrícia 
comenta com Vanessa que 
desconfia de Antenor. Esther 
marca um encontro com Da-
nielle em sua clínica. Mirna/Gi-
sela elogia Tereza Cristina, que 
exige que ela se hospede em 
sua casa. Ferdinand ofende 
Crô. Guaracy convence Lean-
dro a trabalhar no Tupinambar. 
Antenor teme que Mirna se em-
briague durante o jantar com os 
Velmont. Dona Zilá faz previ-
sões sobre Luana. Baltazar se 
revolta contra Tereza Cristina 
e sabota o jardim da mansão. 

Griselda descobre que Antenor 
é o noivo de Patrícia.

Quarta – Griselda invade 
o jantar dos Velmont. Tereza 
Cristina acusa Griselda e seu 
filho de tentarem dar um golpe 
em sua família. Patrícia cobra 
uma explicação de Antenor. 
Rafael namora Amália, e Zulei-
ka critica o rapaz para Edvaldo. 
Renê se desculpa com Grisel-
da. Antenor sofre um acidente 
com o carro de Juan. Amália 
avisa à mãe do acidente de 
Antenor, e Renê a leva até o 
local. Patrícia vai ao encontro 
de Antenor no hospital. Rafael 
fala para Amália que Antenor 
roubou o carro de Juan.

Quinta – Antenor e Grisel-
da discutem na UTI, e o rapaz 
passa mal. Carolina conta 

para Letícia que recebeu uma 
ligação do programa de tele-
visão que consertará o carro 
de Vilma. Dagmar comenta 
com Quinzé que Teodora está 
voltando para o Brasil. Rafael 
convence Patrícia a ir ao hospi-
tal falar com Antenor. Griselda 
rasga a foto de Pereirinha. 
Danielle revela que Esther não 
pode mais ter filhos. Dagmar e 
Quinzé se beijam. Patrícia con-
fronta Antenor. Antenor tenta 
convencer Patrícia a perdoá-lo. 
Guaracy percebe que Griselda 
tirou o retrato de Pereirinha da 
parede. Rafael não consegue 
convencer Juan a retirar a 
queixa contra Antenor. Quinzé 
conta para Griselda que Teodo-
ra está voltando para o Brasil.

Sexta – Mirna exige que 

Antenor pague o que lhe deve. 
Griselda pede para Juan Gui-
lherme manter a queixa contra 
Antenor. Tereza Cristina comen-
ta com Renê que o Le Velmont 
precisa de uma reforma. Renê 
Junior marca um novo encon-
tro, fingindo ser Juan Guilher-
me. Juan Guilherme retira a 
queixa contra Antenor. Quinzi-
nho vê Teodora na televisão, e 
Quinzé tenta acalmá-lo. Renê 
chama Griselda para fazer a 
reforma de seu restaurante. 
Deusa chega à pousada, e 
Zambeze comenta com Álvaro 
que Luana acertou o que previu 
sobre a nova hóspede. Rafael 
se insinua para Mirna e se 
oferece como pagamento da 
dívida de Antenor. Esther pensa 
em sua consulta com Danielle. 

Antenor recebe alta do hospital.
Sábado – Antenor sente-se 

mal ao levantar para ir embora 
do hospital e Griselda o ampa-
ra. Patrícia pensa em Antenor. 
Quinzé se irrita ao ver uma 
revista com Teodora e Wallace 
na capa. Griselda chega com 
Antenor em casa. Renê resolve 
ligar para Griselda no momento 
em que Tereza Cristina chega 
ao restaurante. Com ciúmes de 
Renê e Griselda, Tereza Cristi-
na arma um escândalo. Amália 
tenta convencer Griselda a 
não expulsar Antenor de casa. 
Renê elogia Vanessa. Paulo 
ouve Tereza Cristina falar com 
Esther sobre fertilização in vitro 
e revela que não pode ter filhos.

Totalmente 
Demais

Globo – 19h15
Segunda – Gilda tenta 

convencer Eliza de que seu 
pai faleceu. Arthur ganha a 
competição de caiaque e é 
saudado por Daniele. Carolina 
comunica que irá para Austrá-
lia participar de um editorial 
de moda. Pietro informa que 
a modelo do editorial será 
Daniele Lieb Dich. Dorinha e 
Zé Pedro se hospedam com 
as crianças na casa de Caroli-
na. Pietro e Lu insinuam para 
Carolina que Germano está 
interessado na executiva. Lili 

decide acompanhar Germano 
na viagem à Austrália com Ca-
rolina. O carro de Arthur quebra 
na estrada e ele encontra Eliza 
na oficina de Dino.

Terça – Arthur pergunta a 
Eliza se ela já pensou em ser 
modelo. Eliza dá para Gilda a 
gorjeta que recebeu de Arthur. 
Carolina exige que Arthur vá 
com ela para a Austrália. Eliza 
conta à mãe sobre os olhares 
de Dino. Rafael volta da Europa 
e conversa com Charles. Lu vai 
com Max na boate e conhece 
Rafael. Jacaré ameaça Lu e 
Rafael na saída de uma boate e 
Jonatas ajuda os dois. Eliza tenta 
se defender de Dino, que acaba 

sofrendo um acidente. Gilda 
orienta Eliza a fugir para não ser 
acusada de assassinato. Eliza 
consegue carona com Bino e 
viaja para o Rio de Janeiro.

Quarta – Dino afirma a 
Gilda que Eliza tentou matá-
-lo. Arthur divulga a gravação 
de Carolina se divertindo na 
Austrália e deixa a jornalista 
constrangida. Bino leva Eliza 
ao Rio de Janeiro e lhe dá 
orientações para procurar a 
pensão da Fátima. Dino avisa 
a Gilda que não sossegará 
enquanto Eliza não estiver 
na cadeia. Na pensão, Jessy 
furta o dinheiro de Eliza. Ra-
fael pede que Lu lhe indique 

como fotógrafo para Carolina. 
Eliza acaba sendo expulsa da 
pensão por Fátima. Jacaré 
observa Eliza.

Quinta – O policial Wilson 
recomenda a Eliza que pro-
cure um abrigo. Jonatas leva 
Wesley e Jeniffer ao baile, 
mas os três acabam expulsos. 
Carolina e Arthur ficam juntos. 
Diante da ameaça de corte de 
investimento na Totalmente 
Demais, Carolina convence 
Lili a manter seu patrocínio à 
revista. Lili e Carolina decidem 
realizar um concurso de beleza 
para firmar a parceria. Jacaré 
e Braço encurralam Eliza e 
Jonatas aparece para salvá-la.

Sexta – Jonatas e Eliza 
conseguem fugir de Jacaré. 
Zé Pedro avisa a Germano 
que Fabinho está protestan-
do em frente à Bastille e o 
empresário decide chamar 
a polícia. Carolina não gosta 
de encontrar Dorinha em seu 
apartamento. Eliza diz a Jo-
natas que também deseja se 
tornar uma empresária das 
ruas. Jojô não gosta de ver Ca-
rolina dormindo em seu quarto. 
Fabinho garante a Jamaica 
que acabará com a Bastille 
por poluir o ambiente. Jonatas 
sugere que Eliza venda flores 
à noite. Eliza se surpreende ao 
ver Arthur novamente.

Sábado – Eliza tenta se 

aproximar de Arthur, que não 
a reconhece. Cassandra pede 
a Hugo que a apresente a 
Carolina. Jonatas ensina a 
Eliza como se portar diante 
dos clientes. Dorinha e Zé Pe-
dro vão à festa da Totalmente 
Demais e Cassandra e Hugo 
aproveitam para entrar com 
eles. Carolina, Germano e 
Lili anunciam o concurso que 
revelará a garota Totalmente 
Demais. Eliza vende todas as 
suas flores para Florisval, que 
finge ser um empresário para 
Maristela. Hugo agride Arthur 
ao vê-lo com Cassandra. Eliza 
agradece Jonatas por sua aju-
da, e o menino a beija.

Resumos dos capítulos das novelas
De 16/03  a 21/03/2020

Fina Estampa

As Aventuras 
de Poliana

SBT – 20h50
Segunda – Mesmo após 

o jantar, Violeta continua relu-
tante para aceitar o namoro do 
pai. Mosquito diz a Gleyce que 
está saindo da comunidade. 
Joana e Sérgio revisam as 
finanças da família. Polia-
na entra no laboratório e vê 
Ester deitada, Pendleton diz 
que a menina está dormindo. 
Débora sugere que Afonso 
faça ciúmes a Fernanda. A 
família de Lindomar recebe 
uma carta de despejo e Arle-

te fica desesperada. Gleyce 
incentiva Mosquito a ir atrás 
de seus pais. A muleta de 
Bento quebra, e o menino 
cai na sala. Ruth o obriga a 
ir de cadeira de rodas para a 
escola. Pendleton permite que 
Durval e Luisa visitem Poliana. 
Pendleton consegue controlar 
as acusações contra ele, e 
Nadine furiosa, planeja outra 
armadilha.

Terça – Mirela diz a Vini 
que está saindo com “Lean-
dro”, e ele fica enciumado. 
Luca arma um plano contra 
Mirela. Na escola, o canal de 
vídeos “Vou Te Zuar” viraliza, 
e os alunos tiram sarro das 

imitações publicadas. Ruth 
proíbe Pendleton de ser um 
investidor da Ruth Goulart. 
Gleyce convida Waldineusa 
para participar de uma reunião 
do CLP, e a bandida finge 
estar interessada nas ações 
do Comitê. João acusa Eric 
e Hugo de serem os respon-
sáveis pelo canal “Vou Te 
Zuar”. Sophie tenta conversar 
com Ester. Pendleton convida 
Sérgio para trabalhar com ele 
na Starship. 

Quarta – Violeta edita 
o áudio gravado durante a 
conversa com Branca e mos-
tra para seu pai. Filipa diz 
as meninas da escola que 

será a garota propaganda do 
espelho amigo. Roger se ofe-
rece como novo investidor da 
escola Ruth Goulart e sugere 
algumas implementações 
tecnológicas. O investigador 
de polícia vai até o colégio e 
pede para falar com Luca e 
Gabi. Mirela começa a trocar 
mensagens com “Leandro” 
e marca um encontro com 
o garoto. Os computadores 
da O11O travam e Roger 
suspeita de que seja alguma 
armação de OTTO. Mosquito 
pede o emprego de volta a 
Durval. Jeferson descobre 
que existem hackers tentando 
invadir o sistema da O11O. 

Bento escuta Ruth falando no 
telefone e acha que a diretora 
irá o expulsar de casa.
Quinta – Nancy leva 
Waldineusa para renovar o 
guarda roupa, e vê a mulher 
roubando as lojas. Lindomar 
e Arlete voltam para casa 
na comunidade, mas Falcão 
exige dinheiro do casal. 
Sophie pressiona Pendleton 
e pergunta se Ester é uma 
Android. Marcelo ajuda João 
a publicar um vídeo em 
homenagem aos nordes-
tinos. Escondida, Ester 
escuta a conversa entre 
Pendleton e Sophie. Bento 
foge de casa e vai para a 

comunidade. Sexta – Bran-
ca dá conselhos amorosos 
à Mirela. Filipa vai dormir na 
casa da avó. Ruth vai até a 
comunidade e paga o valor 
do resgate. O investigador 
da polícia libera Raquel. 
Ruth encontra Bento são e 
salvo. Nancy diz a Waldis-
ney que sua tia é clepto-
maníaca. Arlete, Lindomar e 
Vini voltam para a comuni-
dade são obrigados a dividir 
a casa com Falcão. Na casa 
de Glória, Filipa arma contra 
Poliana. 

Toda Forma 
de Amar
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    Horóscopo
De 21/03 a 24/03/2020

DIA 01 DE MARÇO 
Á HORÓSCOPO PARA O 

DIA 29 DE MARÇO DE 2020

ÁRIES - Poderá ter algumas 
decepções, neste dia. Maiores 
serão suas chances de suces-
so profissional, social e para 
articulações de novos planos. 
Bom para o amor. Não permita 
que o período seja desperdiçado 
apenas com futilidades.

TOURO - Trate de seus 
assuntos pessoais e financei-
ros com o máximo de cuidado 
neste dia, pois qualquer erro 
poderia acarretar-lhe sérios 
prejuízos, em futuro próximo. 
Ótimo para as novas amiza-
des e trabalho em equipe. As 
coisas só irão se encaixar se 
você se organizar dentro de 
suas possibilidades.

GÊMEOS - Não se esque-
ça de cuidar melhor da sua 
alimentação. Indícios de bons 
contatos com pessoas mais 
idosas e bom nível financeiro 
e material. Aproveite a oportu-
nidade para tirar alguma lição. 
Forte magnetismo pessoal. 
Procure rever as pessoas ami-
gas e mostre o quanto você se 
preocupa com elas.

CÂNCER - Melhora total 
em todos os assuntos profis-
sionais, sociais e financeiros 
se farão sentir neste dia. Terá 
uma noite feliz, aos passeios 
e para unir-se com amigos e 
entes queridos. Quanto à vida 
em família, tudo continuará 
na mesma pelo menos por 
enquanto. À noite lhe reserva 
surpresa.

LEÃO - Ótimo fluxo astral 
para o tratamento de sua be-
leza física e para impor mais 
moral em seu ambiente social. 
Sucesso no amor. Aprenda a 
conseguir um maior equilíbrio 
em suas ações. Um novo re-
lacionamento poderá mudar a 
sua vida afetiva. Mantenha a 
firmeza e o otimismo.

VIRGEM - Deixe para trás 
os pensamentos obscuros e 
substitua-os por ações mais 
independentes e seguras. 
Pessoas amigas estarão pron-
tas para ajudar a resolver seus 
problemas. Receberá informa-
ções úteis. Dia feliz para a vida 
amorosa.

LIBRA - Todas as suas 

possibilidades de êxito, es-
tarão conjugadas neste dia. 
Basta que dê mais atenção 
aos seus parentes e conhe-
cidos para desenvolver com 
sucesso qualquer transação. 
Você terá grandes alegrias 
com a entrada inesperada de 
dinheiro.

ESCORPIÃO - O excesso 
de desconfiança, quanto o 
excesso de confiança, pode 
ser prejudicial. Saiba que, no 
íntimo, todos querem ser bons 
em alguma coisa. O setor 
financeiro ocupará seus pen-
samentos quase todo o tempo.

SAGITÁRIO - Quanto 
mais procurar trabalhar com 
otimismo, melhores serão 
suas chances neste dia. Ex-
celente às novas associações 
e aos negócios comerciais. 
Receberá boas notícias. Ha-
verá a chance de você investir 
em um negócio que lhe trará 
independência financeira.

CAPRICÓRNIO - Melhor 
se precaver contra perigos de 
acidentes, relacionados com 
a água e produtos químicos, 
de um modo geral. Cuide 
da saúde e evite atos que 
possam afetá-lo moralmente. 
No trabalho, quando assu-
mir responsabilidades, veja 
se realmente será capaz de 
executá-lo.

AQUÁRIO - Dia em que 
fará muitas relações, mas, 
encontrará poucas pessoas 

que o compreenderão. Entre-
tanto, terá sucesso em novas 
empresas, nas especulações 
e nos negócios. Lucros ines-
perados. Não diminua o ritmo 
das suas atividades e procure 
cada vez mais acertar todos 
os seus afazeres.

PEIXES - Dia que deverá 
tomar cuidado com estranhos, 
novas amizades, vizinhos e 
pessoas que não são de sua 
inteira confiança. Só viaje se 
for de muita necessidade. 
Evite conflitos, e se você é 
solitário, você vai encontrar o 
momento certo de descobrir 
um novo amor.

I.O.C - HORÓSCOPO 
PARA O DIA 30 DE MARÇO 
DE 2020

ÁRIES - Todo cuidado 
será pouco, neste dia. Tome 
cuidado com o fogo, com a 
eletricidade e com o excesso 
de velocidade ao dirigir veí-
culos e não confie demais em 
pessoas que não conhece. 
Crie situações novas no rela-
cionamento a dois.

TOURO - Deverá evitar 
discussão, atritos e disputas 
com autoridades, com pesso-
as de boa disposição e com 
seus inimigos declarados e 
rivais. Por outro lado, o dia 
lhe é promete êxito em novas 
associações. Procure com-
partilhar mais seus projetos 
com pessoas do seu circulo 
de amigos.

GÊMEOS - Ótimo perí-
odo para tratar de questões 
financeiras, profissionais e 
associativas. Fluxo benéfico 
para os exames, os concur-
sos, os testes vocacionais e 
os assuntos amorosos. Evite 

ambientes e pessoas com 
quem você não se sinta bem, 
pois estará sensível a muitas 
coisas.

CÂNCER - Muita harmo-
nia familiar, conjugal e na vida 
sentimental e amorosa está 
prevista para você neste dia. 
Muito favorável também, aos 
negócios, às especulações e 
às novas empresas. Contatos 
pessoais bem sucedidos. Po-
derão ocorrer novos contatos 
no setor profissional.

LEÃO - Bom dia para 
solicitar a casa própria em 
um órgão competente do 
governo se ainda não a tem. 
Sucesso nos transportes e 
em viagens, principalmente 
as aéreas. Harmonia familiar 
e êxito sentimental e amoro-
so. Mantenha-se distante de 
conflitos.

VIRGEM - Êxito e óti-
mos lucros, no comércio e 
na indústria de líquidos e de 
produtos químicos para a la-
voura e veterinária. Não seja 
intransigente com os seus 
colegas de trabalho, porque 
você corre o risco de romper 
laços com pessoas que sem-
pre o ajudaram nos momentos 
difíceis.

LIBRA - Dia neutro para 
a vida sentimental e amoro-
sa. Haverá, também, muitas 
dificuldades que só serão 
solucionadas com bastante 
trabalho, otimismo e perse-
verança. Evite abusos e tome 
cuidado com os inimigos. O 
momento é ideal para você 
arriscar-se em novos projetos.

ESCORPIÃO - Procure 
métodos originais para con-
seguir o que lhe parece difícil, 
sejam os objetivos financei-
ros ou de ordem doméstica. 

Organize o seu programa de 
pagamentos e recebimentos. 
A posição da lua indica um dia 
prático para tudo o que deseje 
realizar.

SAGITÁRIO - Seja oti-
mista e aproveite as chances 
que surgirão agora. Pleno 
êxito financeiro. Bom para os 
jogos, sorteios e loterias. Não 
espere grandes perspectivas 
no terreno amoroso, mas nem 
por isso perca a serenidade e 
procure afastar a tristeza.

CAPRICÓRNIO - Apro-
veite este benéfico dia para 
promover seu sucesso social, 
profissional e material. Saiba 
que uma excelente conjunção 
astral o está favorecendo. 
Bom para o comércio e indús-
tria de papéis e embalagens. 

É hora de procurar uma ativi-
dade extra.

AQUÁRIO - A influência 
não será das melhores. Terá 
algumas dificuldades finan-
ceiras e familiares. Portanto, 
tenha a cabeça no lugar. No 
amor, você causará uma forte 
impressão na pessoa amada, 
uma vez que a sua disposição 
está favorável, para deixar 
claro as suas verdadeiras 
intenções.

PEIXES - Feliz contato 
com pessoas de posse finan-
ceira é o que denota o fluxo 
astral de hoje para você. Boa 
disposição para o trabalho. 
O importante é saber buscar 
novas oportunidades. Lembre-
-se que decisões e mudança

Vende-se Loja

Local: Avenida Dona Laurinda nº 625 centro 
Guararema. Contato - Cel: (11) 963735523

Motivo mudança
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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 29/03 A 04/04/2020

Produção: Carta Ze Nottícias 

por Caroline Borges

      Pão fresquinho
(GNT, SEG, DIA 30, ÀS 21H30)
Rodrigo Hilbert prepara a primeira refeição do dia no novo 

episódio de “Tempero de Família”. O apresentador recebe 
Tiago Abravanel que fala sobre sua mania por pijamas e traves-
seiros. Juntos, eles preparam iogurte, mousse de iogurte com 
calda de morango, pão francês e pastinha de ovo com bacon.

       Rotina radical
(CANAL OFF, TER, DIA 31, ÀS 22H)
O programa “Dias de Sobrevivência” é resultado da ex-

pedição do windsurfista Diogo Guerreiro pelos quatro cantos 
mais inóspitos do mundo. Na companhia de amigos, Diogo 
passou por dois anos de desafios intensos e superações. 
Com o diretor de fotografia Tiago Azzi, velejou de kitefoil pelo 
maior lago do Cazaquistão e remou de SUP pela Sumatra. 
O campeão brasileiro e sul-americano de windsurf Levi Lenz 
o acompanhou pelo Estreito de Magalhães, no Chile. E com 
os exploradores Eric Larsen, Dean Cardinale e Kat Follows 
atravessou a pé a Groenlândia em um frio extremo.

       Casos e acasos
(GNT, TER, DIA 31, ÀS 22H30)
 Fabio Porchat se reúne com celebridades e anônimos 

para ouvir os mais diferentes causos no “Que História é Essa, 
Porchat?”. Nesta semana, o apresentador recebe Mariana 
Santos, Marcus Caruso e Thati Lopes. No papo com a plateia, 
Nathalia conta a história de um atropelamento entre irmãs. 
O público ainda poderá conferir situações de anônimos, 
contadas na cabine itinerante da produção.

Seleção especial
(GLOBO, TER, DIA 31, ÀS 23H20)

O “Fora de Hora” encerra a sua primeira temporada 
nesta terça. O programa encabeçado por Marcelo Adnet, 
Paulo Vieira e Renata Gaspar faz um copilado dos melho-
res momentos. O humorístico tem direção artística de Lilian 
Amarante, direção de Calvito Leal e Manuh Fontes, e redação 
final de Maurício Rizzo e Caíto Mainier.

     Fim de temporada
(GLOBO, TER, 31, ÀS 2H)
A Globo encerra a exibição da sexta temporada de “Cas-

tle”. Criada por Andrew W. Marlowe, a série é uma comédia 
dramática criminal sobre o badalado escritor de livros policiais 
Rick Castle, que se une à detetive de homicídios de Nova 
Iorque Kate Beckett para solucionar o caso de um assassi-
no que recria cenas de crimes descritos em suas histórias. 
Enquanto tentam desvendar o caso, os dois realizam que a 
parceria incomum tem seus benefícios e decidem continuar 
trabalhando juntos. Combinando a intuição de escritor com 
o trabalho criativo de detetive, a dupla investiga estranhos 
homicídios em Nova Iorque. Durante o tempo todo, os dois 
desenvolvem um relacionamento forte, porém complicado.

             Papo jovem
(GNT, QUA, DIA 1º, ÀS 23H)
O universo da beleza é enorme e abrange todas as faixas 
etárias. Não à toa, no novo episódio do “Superbonita”, Camila 
Pitanga recebe a rapper Mc Soffia. As duas falam sobre a fase 
da puberdade, uma etapa cheia de desafios e descobertas. 

...
(DISCOVERY HOME & HEALTH, SEX, DIA 3, ÀS 22H20)
O “Júnior Bake Off Brasil” chega à sua grande final. Ao 
longo da competição, 12 pequenos confeiteiros mostraram 
técnica e criatividade durante a disputa. Agora, cinco deles 
disputam o título e o troféu de “Melhor Confeiteiro Júnior 
do Brasil”: Maria Luisa, Eduarda, Anita, Kyara e David. Na 
final, as provas se invertem e a parte técnica será executa-
da primeiro. Os pequenos terão de reproduzir um “Bolo 
Roda Gigante”, com base em bolo de formato meia-esfera, 
coberto por chantilly e detalhes em pasta americana. Os 
dois melhores competidores deste desafio irão para a pro-
va criativa, em que terão de montar um “Doce Piquenique” 
que contenha: um bolo decorado (com recheio e técnica 
de modelagem), seis biscoitos decorados, três unidades de 
verrine e uma mini torre com dez carolinas.

         Muito açúcar ...

      Trocando o disco
(GLOBO, SAB, DIA 4, ÀS 15H15)
A música seguirá sendo destaque nas tardes de sábado 
da Globo. Com o fim da temporada de “SóTocaTop 
Verão”, a emissora estreia o “Música Boa Ao Vivo”. 
A produção foi originalmente exibida pelo Multishow. 
A cada episódio, grandes artistas estarão reunidos 
para um encontro musical repleto de sucessos 
e parcerias incríveis. O programa é comandado pela 
cantora Iza. 

Ao longo do trabalho 
em “Éramos Seis”, Glo-
ria Pires ficou surpresa 
com a força do texto da 
novela escrita por An-
gela Chaves. Na pele da 
protagonista Lola, a atriz 
viu como muitas tramas 
atravessaram os anos. “A 
Angela Chaves conduziu 
essa trama tão conhecida 
com muita inteligência, 
relendo passagens que 
ressignificaram a trajetória 
de Lola. Não deixou de 
levá-la pelos caminhos 
tortuosos, mas com a 
possibilidade de um novo 
olhar. Acho que o público 
vai amar o final! Eu adorei 

         Poder da palavra
e me emocionei muito”, 
valoriza. Com mais de 50 
anos de carreira, Gloria 
coleciona uma série de 
protagonistas e perso-
nagens de destaque na 
televisão. Ainda assim, 
a doce Lola conquistou 
um espaço reservado em 
suas memórias. “Estar em 
‘Éramos Seis’ superou as 
minhas melhores expec-
tativas. Lola entrou para 
minha galeria do coração”, 
explica. Nos últimos capí-
tulos, Gloria gravou com 
Nicette Bruno e Irene Ra-
vache, que já viveram 
a protagonista Lola em 
outras versões da obra 
de Maria José Dupret. 
“Imaginem a emoção in-
stalada no set, justamente 
no último dia de gravação, 
em uma pressão enorme 
por conta do Covid-19. 
Uma vontade enorme de 
abraçar e beijar. Eu me 
senti uma privilegiada por 
todos esses contornos que 
tornaram esse encontro 
ainda mais especial”, vibra. 
O último capítulo de “Éra-
mos Seis” vai ao ar nesta 
sexta, dia 27.
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