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Guararema: novidades Educação 2022 
Aulas na Rede Pública foram retomadas no dia 09/02
Atividades de creches, do Ensino Fundamental e do Ensino Infantil retornaram de forma presencial no município

As aulas na Rede Municipal de 
Ensino de Guararema retorna-
ram no dia 09/02de forma pre-
sencial. Assim como as aulas do 
Ensino Fundamental e Ensino 
Infantil, as creches do município 
também retomaram suas ativida-
des presenciais.
Por conta da Covid-19, as cre-
ches permaneceram fechadas 
desde março de 2020 e agora 
retomam suas atividades, aten-
dendo à solicitação de pais e 
mães do município.
Nas últimas semanas, o retorno 
de creches e escolas de Gua-
rarema foi discutido e aprovado 
Comitê Administrativo Extraor-
dinário Municipal Covid-19 e do 
Conselho Municipal de Educa-
ção. Estes grupos de trabalho 
consideraram, entre outros fa-
tores, o avanço da vacinação in-
fantil no município, que abrange 
boa parte das crianças da Rede 
Municipal.
O prefeito Zé esteve em escolas 
de Guararema para acompanhar 
o retorno das aulas. Pela manhã 
o prefeito esteve nas Escolas 
Municipais Escola Municipal 

Dom Alberto Johnnes Steeger, 
no Jardim Dulce, e José Benedito 
dos Santos, no Centro. No perío-
do da tarde, o chefe do Executivo 
guararemense esteve na Escola 
Municipal Professora Celia Le-
onor Lopes Lunardini, no bairro 
Itapema, onde acompanhou a 
entrada das crianças no período 
vespertino.
“O retorno das aulas nesta 
quarta-feira ocorreu dentro dos 
conformes, de acordo com o 
planejado: tudo muito organiza-
do, devido ao trabalho da Se-
cretaria Municipal de Educação 
em preparar as escolas para o 
recebimento dos alunos”, afirmou 
Zé. “As escolas estão seguindo 
os protocolos sanitários, assim 
como os pais, durante a entrada 
e saída e as crianças em sala de 
aula”, completou.
Novidades Educação 2022
Neste ano letivo, a tecnologia 
será aplicada de forma inteligen-
te, sugerindo mudanças na abor-
dagem pedagógica, dinamizando 
a colaboração entre estudantes 
para a construção de seu conhe-
cimento. A proposta não é ex-

tinguir o ensino tradicional, mas 
reunir em um ambiente, físico 
ou virtual, o melhor de ambos.
Os modelos de Ensino Híbrido, 
como a Rotação por estações, 
o Laboratório rotacional, a Sala 
de aula invertida e a Rotação 
individual deverão ser priori-
zados na Rede Municipal de 
Ensino. A personalização será 
bem valorizada, uma vez que os 
modelos utilizados irão oportuni-
zar aprendizagens significativas 
por meio de estratégias bem se-
lecionadas.  
No ano letivo de 2022, o Aplica-
tivo Set Brasil deve ser o princi-
pal meio de comunicação entre 
a escola e a família, de forma 
a colaborar para o desenvolvi-
mento das habilidades digitais 
de toda a comunidade escolar. 
Além disso, há outras grandes 
novidades: material SET Bra-
sil Infantil I, para estudantes 
do Maternal II, trazendo mais 
qualidade e equidade para as 
crianças da Educação Infantil; 
para o Ensino Fundamental, o 
Projeto Aprova Brasil, que traz 
propostas didáticas específicas 
para Língua Portuguesa e Ma-
temática, e uma metodologia 
de gestão pedagógica que in-
tegra um conjunto completo de 
recursos voltados para alunos, 
professores, equipes gestoras e 
gestoras da Secretaria Municipal 
de Educação; o Programa Cres-
cemos: o Melhor que Eu Posso 
Ser, para promover as aprendiza-
gens vinculadas às habilidades 
socioemocionais dos estudantes, 
ancorado nas metodologias ati-
vas, que invocam o protagonis-
mo, a autonomia, a iniciativa, e a 
colaboração entre os aprendizes, 
posicionando o educador como 
um mediador do processo.

fotos: Tiago Morais



Jornal Gazeta de Guararema, 12  de Fevereiro  de 20222

EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e  e  F i t n e s s  >  >  >

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

José Marcos - Educador 

   Horóscopo
Por: Omar Cardoso 

ÁRIES -O fluxo da Lua muito deverá beneficiá-lo, neste dia. Aproveite a influência para pôr 
em dia os seus negócios e compromissos que estão em atraso. Êxito amoroso e profissional. 
O seu interesse pela vida social ganha uma nova perspectiva, abrangendo uma maior área, 
inclusive fora daquelas a que você esta acostumado.

TOURO -Há possibilidades de se sentir um pouco indisposto no período da manhã. À tarde 
e a noite, tudo estará melhor. Cuide do sistema nervoso. Você atravessa um grande período 
de vantagem material e financeira.

GÊMEOS - Evitar afobações e correrias e a precipitação serão muito importante. De-
monstre domínio sobre si próprio e passará airosamente por um período difícil. Cuidado 
com inimigos ocultos. Seja sereno ao resolver problemas neste dia.

CÂNCER  -  Um obstáculo poderá surgir em seu trabalho que será criado por uma 
pessoa de sua confiança. Você saberá como contorná-lo. À tarde terá uma fase 
mais promissora. Ótimo período para a sua espiritualidade e felicidade pessoal.

  LEÃO -Sua personalidade estará ressaltada hoje, o que vai deixar você mais atraente e 
simpático. O fluxo benéfico de Vênus está lhe dando continuidade, persistência e objetividade. 
Grande sucesso à vista, especialmente se você se dedica às artes, medicina e enfermagem.

                                       PARA O DIA 13 de Fevereiro de 2022

VIRGEM-Período em que favorece extraordinariamente os seus interesses monetários. 
Pode comprar ou vender propriedades. Bom, também, a saúde. Poupe suas economias. O 
seu horóscopo hoje, indica que as suas amizades ficarão mais fortalecidas, fazendo com que 
as pessoas de um modo ou de outro, procurem ajudá-lo.

LIBRA -Dia dos mais indicados para tratar de assuntos de seu máximo interesse 
pessoal, principalmente os referentes ao aprimoramento de sua personalidade. O 
aspecto positivo entre alguns planetas vai lhe permitir honrar com mais facilidades 
os seus compromissos, sejam eles de ordem financeira ou mesmo sentimental.

 ESCORPIÃO -- Não assuma compromissos ou responsabilidade sem antes estudar 
suas reais condições. Mais energia, otimismo e determinação lhe são recomendado. 
Você poderá estar deixando passar um tempo precioso senão tomar atitudes mais 
sérias a partir de agora.

 SAGITÁRIO -Ótima influência astral para solucionar questões domésticas que 
estão em pendência, tratar de assuntos financeiros que o preocupam. Será bem 
sucedido nas diversões. Na verdade, a fase é excelente para você sentir o que as 
pessoas pensam a seu respeito.

CAPRICÓRNIO - Mercúrio em bom aspecto em seu horóscopo deverá, neste dia, au-
mentar seu magnetismo pessoal, o que conseguirá, influenciando pessoas importantes 
para sua prosperidade profissional, social e material. Coloque maior atenção ao seu 
trabalho. Certos momentos de iluminação neste dia, farão você perceber

AQUÁRIO -Período que lhe será favorável, até mesmo nos negócios mais arriscados 
e no setor profissional. Contudo, não se deixe influenciar como é de costume, pelas 
coisas irreais. Vida familiar e amorosa tranquila. Para hoje, você deve se precaver 
contra o mau humor a que estará predisposto.

CRIANÇAS NA MUSCULAÇÃO

Como é isso? Pode? Não 
vai afetar o crescimento? A 
criança não vai ficar “tor-
ta”? É muito esforço para a 
criança fazer... Esses são 
alguns dos pontos levanta-
dos quando se fala de mus-
culação para crianças. Pri-
meiro lugar é definir sobre 
qual idade são as dúvidas 
relacionadas à musculação, 
que tipo de exercício e trei-
namento será desenvolvido 
e qual o profissional que irá 
elaborar as aulas e fazer a 
abordagem correta em re-
lação à maturidade física e 
mental da criança. Crianças 

podem e devem fazer “mus-
culação”. E digo isso sobre 
crianças a partir de 7 anos 
de idade, o que com certe-
za é polêmico. Mas antes 
de qualquer julgamento, o 
termo musculação é muito 
amplo e na verdade pode 
ser uma maneira simples de 
referir a exercícios comple-
xos de força, lúdicos ou não, 
direcionados para uma faixa 
etária específica e com du-
ração, intensidade, volume e 
objetivos bem diferentes do 
convencional que se aplica 
de forma padrão nas salas 
de musculação. Aliás essa 
é uma questão bastante in-
teressante para dissertar em 
outra oportunidade. Crian-
ças fazem força, trabalho 
resistido desde que nascem, 
seja para se expressarem, 
para engatinhar, subir no 

sofá, virar na cama, buscar 
e pegar um brinquedo, se-
gurar nas mãos dos pais, 
ficar sentados, ficar em pé, 
dar os primeiros passos, 
correr, agachar e levantar, 
etc. São inúmeras situações 
diárias na primeira infância 
que levam os pequenos a 
fazerem força sem regras 
estabelecidas e de manei-
ra despercebida. Até os te-
midos agachamentos, que 
alguns profissionais e prati-
cantes adultos inventam re-
gras como usar alinhamento 
dos joelhos e da ponta dos 
pés como referência ou a 
regra dos 90º, são facilmen-
te realizados pelas crianças 
em todas as idades, cons-
tantemente, sem regra in-
ventada absurda alguma e 
tudo certo. A musculação 
para crianças pode ser ela-

borada usando materiais da 
sala de musculação, alguns 
equipamentos também, mas 
com exercícios e dinamis-
mo totalmente diferenciados 
para a ideia. O treinamento 
proposto está mais para o 
condicionamento físico uti-
lizando recursos como coor-
denação motora, destreza, 
equilíbrio, agilidade, flexibi-
lidade e força, com muitas 
opções de exercícios. Não 
é aplicar um treinamento 
adulto adaptado para crian-
ça. Pode ser usado o peso 

corporal como sobrecarga 
na maioria das vezes, pran-
chas e bolas de equilíbrio, 
elásticos e cordas elásticas, 
colchonetes, trampolim, 
enfim, materiais diversos 
que permitam um trabalho 
seguro e lúdico visando o 
objetivo proposto. O tempo 
de treinamento também é 

Peixe- Dia dos mais afáveis a você. Terá inclinação para realizar grandes negócios, ânimo 
no trabalho e ótimas ideias para ganhar dinheiro. A saúde será boa e o êxito no amor e 
diversões será evidente. Hoje você aceitará todos os seus deveres e obrigações, e isto, 
acontecerá de modo vigoroso para o seu êxito, principalmente dentro do seu trabalho. 

específico para cada faixa 
etária, podendo variar entre 
25 e 40 minutos. É um perí-
odo que a criança mantém 
naturalmente o interesse e 
no qual se consegue bons 
resultados. Mais que isso, 
além de inútil pode ser en-
fadonho para os pequenos.

foto meramente ilustrativa
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Vereador Irineu indica redutor de 
velocidade para maior segurança
O Presidente da Câmara Munici-
pal de Guararema, Irineu Claudio 
Leite, apresentou, na primeira 
Sessão Ordinária de 2022, a In-
dicação nº 21/2022 que solicita 
a implantação de um redutor de 
velocidade eletrônico, tipo “ra-
dar” na Rua João Barbosa de 
Oliveira, mais precisamente na 
altura do nº 1.877, a fim de pro-
porcionar maior segurança aos 
seus usuários. 
O Vereador esclarece, em sua 
justificativa, que alguns motoris-
tas costumam empreender alta 
velocidade em seus veículos 
quando transitam pela Rua João 
Barbosa de Oliveira. Trata-se de 
um local onde existem vários co-
mércios e o fluxo de pedestres 
e veículos é intenso, inclusive, 
para a travessia de um lado para 
o outro da referida via pública. 
Os veículos transitando por ali 
em alta velocidade tem causado 
insegurança pois tem ocorrido 
com grande constância.
Por ser uma via de acesso de 
entrada e saída ao município e 
apresentar grande fluxo de veícu-
los, vale ressaltar que não ape-
nas os pedestres, mas, também 
os condutores de veículos que 
utilizam a via ficam vulneráveis 
à ocorrência de acidentes. 
O redutor de velocidade eletrô-
nico no local mencionado, pro-
porcionará maior segurança e 
tranquilidade a todos. 

Vereador Irineu Claudio Leite indica redutor de velocidade eletrônico no local mencionado, 
que proporcionará maior segurança e tranquilidade a todos. 

Irineu Claudio Leite, vereador e  Presidente do Poder 
Legislativo de Guararema sempre muito requisitado pela 
comunidade guararemense 

Indicação da Vereadora Vanessa Martins é atendida e Mercado Municipal já passa por revitalização
A Vereadora Vanessa Mar-
tins apresentou, em Ses-
são Ordinária da Câmara 
Municipal de Guararema, 
no ano passado, a Indica-
ção nº 15/2021 que solicita 
a revitalização e reabertu-
ra dos prédios do Mercado 
Municipal de Guararema e 
também do Teatro Muni-
cipal “José Luiz Alvino de 
Souza”, ambos localizados 
no Boulevard Major Paula 
Lopes e parte constante da 
proposta de campanha da 
Vereadora Vanessa. 
Em sua justificativa, ela 

ressalta que o Mercado 
Municipal de Guararema 
funcionou durante muitos 
anos na esquina da então 
Rua Major Paula Lopes 
com a Praça Coronel Bra-
sílio Fonseca, servindo aos 
produtores rurais de Gua-
rarema para a comerciali-
zação das suas produções 
direto aos consumidores 
que tinham acesso, diaria-
mente, a produtos frescos 
e necessários no dia a dia, 
sendo ponto de referência 
de mercadorias saudáveis 
e de qualidade. 

“Além de representar a 
história de nosso municí-
pio, o Mercado Municipal 
se tornará um ponto de 
frequência dos moradores 
e também dos turistas, ge-
rando maior renda e opor-
tunidades de emprego em 
nossa cidade”, declara a 

Vereadora Vanessa. 
Com início no último dia 1, 
a obra de Revitalização do 
Mercado Municipal de Gua-
rarema está em andamento 
e resgatará as característi-
cas arquitetônicas originais 
desse lugar de grande tra-
dição do município. Vereadora Vanessa Martins 

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 profis-

sionais 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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Saúde, sorriso e bem-estar!

Rua 23 de Maio, 398 - Guararema-SP   |   (11)2626-0606   |   (11) 99910-7781   |       @unnaexcelenciaemsaude

A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.A combinação perfeita para sua vida saudável.

Medicina Odontologia

Unna Estética
Tratamentos exclusivos e modernos, 
com tecnologias avançadas como 
Solon, FotoAge, e muito mais.

Conheça o Clube da Estética:
Um compromisso semanal com 
seu corpo.

O melhor da Odontologia em 
Guararema, contando com:
Clínica Geral
Pediatria
Estética Dental
Odontologia Preventiva
Ortondontia
Implantes Implantes 
Prótese 
Clínica Credenciada

Cardiologia
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Clínico Geral
Dermatologia
Endocrinologia
FisioteFisioterapia/ Acupuntura
Fonoaudiologia
Ginecologia e Obstetrícia
Nutricionista
Ortopedia e Traumologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
PsicologiaPsicologia
Psiquiatria
Urologia

Ultrassom de Mama, de Próstata, Abdomên 
Total, Transvaginal, Obstetrico Simples, 
Obstetrico com Doppler, Morfologico e Pelvico.

Exames de Imagem

Inscrições para integrar equipe do Dia Mundial da Criatividade em Guararema estão abertas 
Com apoio da Prefeitura de Guararema, evento ocorrerá nos dias 20,21 e 22 de abril
As inscrições para integrar a 
equipe do maior festival colabo-
rativo de criatividade do mundo, 
o Dia Mundial da Criatividade, 
estão abertas até 1º de março. 
Em Guararema, o evento será 
realizado pela Imaginoart, com 
apoio institucional da Prefeitu-
ra de Guararema, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultura, 
Esportes e Lazer. O Dia Mundial 
da Criatividade atua globalmente 
para aumentar a conscientização 
de indivíduos, organizações e 
governos sobre o valor da criati-
vidade como matéria-prima para 
a solução de problemas e, por 
extensão, no desenvolvimento 
social, tecnológico e econômico 
sustentável.

Você pode ser um inspirador 
se for um criador de conteúdo, 
artista, educador, pesquisador 
ou empreendedor e gostaria de 
compartilhar suas ideias, proje-
tos, experiências ou iniciativas 
criativas através de uma das 15 
vagas para inspiradores na cida-
de de Guararema.

Pode ser um voluntário se deseja 
desenvolver novas habilidades e 
ampliar sua rede de relaciona-
mento com profissionais criati-
vos e inspiradores ao redor do 
mundo. Existem cinco vagas 
para voluntários.

Pode ser também um anfitrião 
se deseja abrir as portas do 
seu espaço para as atividades 

do Dia Mundial da Criatividade 
e receber os participantes do 
maior festival colaborativo de 
criatividade do mundo.

Se você quer fazer parte da 
realização do Dia Mundial da 
Criatividade, representando 
Guararema, basta se inscrever 
diretamente na página dentro 
do WCD Guararema, pelo link 
https://www.worldcreativityday.
com/brazil/guararema/home.

Em Guararema, a líder local 
responsável por essa organiza-
ção é Djane Borba, artista que 
participou como inspiradora por 
Guararema/Alto Tietê na edição 
de 2019, e por Guararema em 
Braga (Portugal) e Kingkscliff 
(Austrália)na edição de2021,  e 
que é Líder Local do Dia Mun-
dial da Criatividade desde 2020, 
quando recebeu o os prêmios 
como Líder Destaque  e Cidade 
Revelação Pequeno Porte.

Cabe à líder local, ser a porta-voz 
do Dia Mundial da Criatividade 
na cidade, ajudando a organi-
zar diversas atividades sobre 
temas relevantes relacionados 
com criatividade e inovação e de 
interesse da população.

“Ser aprovada pela Organiza-
ção Mundial da Criatividade para 
trazer o Dia Mundial da Criati-
vidade para Guararema é uma 
responsabilidade muito grande, 
motivo de orgulho, mas só faz 

sentido se tivermos o apoio de 
voluntários, anfitriões, inspirado-
res e parceiros da nossa região 
que ajudem a transformar esse 
dia em um evento inesquecível 
para toda a nossa população po-
der celebrar a vida após tantos 
meses de incertezas. Em abril, 
vamos todos celebrar a vida atra-
vés de atividades inspiradoras 
para construção de um futuro 
melhor, com muita criatividade e 
inovação”, declara Djane Borba, 
responsável pelo Dia Mundial da 
Criatividade em Guararema.

Além das palestras ministradas 
por inspiradores locais, as ativi-
dades de todo o mundo estarão 
disponíveis online. Para aumen-
tar a possibilidade de participa-
ção dos munícipes e de seu 
contato com esse vasto e rico 
material, a organização do WCD 
planeja dispor essas atividades 
com transmissão simultânea em 
formato híbrido, com o presencial 
seguindo as orientações sani-
tárias de prevenção à Covid-19 
e online.

Cronograma
01/03 – Fim das inscrições para 
Inspiradores, Voluntários, Anfi-
triões e Patrocinadores.

11/03 – Lançamento da Progra-
mação e abertura das inscrições 
para participantes.

20, 21 e 22/04 – Realização do 
evento.

Fotos:Vitoria Mikaelli
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Guararema: Pioneirismo no transporte público
Em meio a pandemia, a tarifa zero tratada por Guararema, refrigera o pesado noticiário regional e mostra que há novas ideias e horizontes em construção

Por: O Diário de Mogi
Valerá ser acompanhado os 
resultados da implantação do 
programa Transporte Coletivo 
Gratuito - Guararema sem Pagar, 
que começa a ser detalhado à 
população da cidade e dá um 
passo pioneiro.
Nos próximos dias, os moradores 
vão conhecer a “Carta de Servi-
ço ao Usuário”, o que ocorrerá 
no prazo de 90 dias, com escla-
recimentos sobre a novidade, 
ainda sem prazo para ser ope-
racionalizada Além de baratear 
e estimular o uso do transporte 
coletivo, a cidade prevê atacar 
um drama urbano - o aumento 
da circulação de veículos na 
estreita região central, que ofe-
rece poucas alternativas para o 
surgimento de novas rotas que 
garantam a fluidez dos carros.
O projeto de lei foi aprovado pela 
Câmara Municipal em novembro 
passado.
A tarifa zero será paga por re-
ceitas provenientes de dotação 
orçamentária municipal, pelo 
Fundo Municipal do Transpor-
te Público Coletivo (FMTPC) e 
pela Taxa de Transporte Pú-
blico Coletivo (TTPC). Vai dar 
certo? Só o tempo responderá, 
mas ao desbravar novo caminho 
para atrair os moradores para o 
transporte público municipal e 
melhorar a qualidade de vida no 
espaço urbano, o poder público 
cumpre uma de suas obrigações 
máximas: encontrar saídas para 
o que não vai bem na relação 
entre o indivíduo e a coletividade,  
e ainda defender os interesses 
dos moradores.
A troca do carro pelo transporte 
público confronta as cidades de 

todos os portes. Reduzir a emis-
são de poluentes e dos custos 
pessoais do cidão, e ainda fa-
vorecer uma mobilidade urbana 
que respeite a pessoa estão 
na cartilha de gestores afina-
dos com a necessidade de se 
diminuir a dispersão dos gases 
responsáveis pelo efeito estufa 
e fazem mal ao homem, ao meio 
ambiente, à terra.
Guararema tem peculiares ca-
racterísticas. E tem conseguido, 
ao longo dos tempos, experimen-
tar projetos inovadores. Foi na 
cidade banhada pelo Paraíba 
do Sul que um programa de 
alimentação focado na saúde 
da criança serviu de base, no 
passado, para outros municípios 
do Estado.
A cidade, ao contrário de ou-
tras, tem conseguido blindar, 
de alguma forma, a ocupação 
desordenada - o que afeta a qua-
lidade dos serviços públicos e as 
contas públicas. 
A gratuidade no transporte e 
a retirada de parte dos carros 
das ruas podem ser mais uma 
marca interessante para a cida-
de em destaque em pesquisas 
socioeconômicas nacionais. Por 
exemplo, a cidade ocupa a 154ª 
colocação no ranking do IBGE 
quando se avalia a média sala-
rial dos trabalhadores, que é de 
trêsmínimos. Mogi está na 382ª 
linha, com média de 2,6 salários 
mínimos por mês, em pesquisa 
de 2019.
Em meio a esse tormento pan-
dêmico, a tarifa zero nos ônibus, 
tratada por Guararema refrigera 
o noticiário regional e mostra que 
há novas ideias e horizontes em 
construção. Isso é fundamental 
para o mundo seguir em frente

A tarifa zero será paga por receitas provenientes de dotação orçamentária municipal.

Suzano vende 11,9 milhões de toneladas de celulose e papéis em 2021
Resultados recordes reforçam solidez diante de novo ciclo de investimento
A Suzano, referência global na 
fabricação de bioprodutos de-
senvolvidos a partir do cultivo de 
eucalipto, comercializou 11,9 mi-
lhões de toneladas de celulose e 
diferentes tipos de papéis ao lon-
go de 2021. Os dados constam 
no balanço anual da companhia, 
a maior fabricante de celulose de 
eucalipto do mundo e uma das 
maiores fabricantes de papéis 
da América Latina.
As vendas de celulose alcança-
ram 10,6 milhões de toneladas 
e as vendas de diferentes tipos 
de papéis atingiram 1,3 milhão 
de toneladas no ano. A celulose 
é a matéria-prima utilizada na 
fabricação de papéis sanitários, 
embalagens, fraldas, máscaras 
e papéis de imprimir e escrever 
em geral, entre outros produtos 
essenciais para o dia a dia das 
pessoas.
A receita líquida totalizou R$ 40,1 
bilhões, resultado da operação 
das 11 fábricas que a Suzano 
possui no Brasil, incluindo as uni-
dades de Jacareí (SP), Limeira 
(SP), Rio Verde (SP) e Suzano 
(SP), onde são produzidos celu-
lose, papel, eucafluff e lignina.  A 
companhia também tem partici-
pação na joint operation Veracel.
Ao final do ano, a geração de 
caixa operacional totalizou R$ 
18,8 bilhões. O EBITDA ajusta-

do, outro importante indicador 
que mede a saúde financeira da 
Suzano, somou R$ 23,5 bilhões, 
a despeito da trajetória de forte 
elevação dos custos ao longo 
do ano.
A elevação do EBITDA ajustado, 
associada à queda da dívida lí-
quida para US$ 10,4 bilhões ao 
final de 2021, fez com que a re-
lação entre dívida líquida e EBI-
TDA ajustado encerrasse o ano 
em 2,4 vezes em dólar. Ao final 
de 2020, esse indicador estava 
em 4,2 vezes.
“Os números alcançados em 
2021 comprovam que estamos 
prontos para colocar em curso o 
maior ciclo de investimentos da 
história da empresa. A fábrica 
de Ribas do Rio Pardo deman-
dará investimento de R$ 19,3 
bilhões até 2024 e será a mais 
competitiva linha de produção da 
Suzano, além de ser um projeto 
estruturado a partir de relevan-
tes avanços na frente ambiental”, 
afirma Walter Schalka, presiden-
te da Suzano.
A previsão da Suzano é inves-
tir R$ 13,6 bilhões em 2022. A 
maior parte dos recursos, aproxi-
madamente R$ 7,3 bilhões, será 
destinada à fábrica de celulose 
no município sul-mato-grossen-
se. A unidade de Ribas do Rio 
Pardo tem início de operação 

previsto para o segundo semes-
tre de 2024.
Na agenda ESG (Ambiental, 
Social e Governança, na sigla 
em inglês), a Suzano também 
apresentou evoluções impor-
tantes em 2021, ano marcado 
pela realização da COP26, na 
Escócia. Destaque para as no-
vas emissões de sustainability-
-linked bonds, títulos atrelados a 
metas socioambientais, para a 
evolução da Suzano em índices 
internacionais e para o anúncio 
da meta de biodiversidade, além 
de inúmeros avanços em direção 
ao cumprimento das 15 metas de 
longo prazo, denominadas Com-
promissos para renovar a vida.
O ano também foi marcado por 
iniciativas como a adesão da 
Suzano à campanha Business 
Ambition for 1.5oC e ao Science 
Based Target Initiative (SBTi), 
movimento que busca promo-
ver a redução das emissões de 
gases de efeito estufa e con-
sequente transição global para 
uma economia de baixo carbo-
no. A Suzano também se tornou 
uma das 20 empresas parceiras 
globais do movimento 1t.org no 
lançamento de um compromisso 
público para conservar, restaurar 
e cultivar mais de 2,5 bilhões de 
árvores em mais de 50 países 
até 2030.

No âmbito social, a companhia 
deu andamento ao longo do ano 
a um amplo conjunto de inicia-
tivas no enfrentamento à covid, 
a fim de proteger colaborado-
res(as), prestadores(as) de ser-
viços, familiares e a sociedade. 
Entre elas, o apoio na construção 
de hospitais de campanha e na 
abertura de novos leitos em di-
ferentes estados brasileiros. Da 
mesma forma, deu andamento 
a projetos importantes para as 
comunidades presentes nas 
regiões onde atua, tais como o 
Programa de Desenvolvimen-
to Rural Territorial (PDRT) e o 

Programa Colmeias, sem contar 
iniciativas como o Programa Su-
zano Educação.
 
Sobre a Suzano
A Suzano é referência global no 
desenvolvimento de soluções 
sustentáveis e inovadoras, de 
origem renovável, e tem como 
propósito renovar a vida a partir 
da árvore. Maior fabricante de 
celulose de eucalipto do mundo 
e uma das maiores produtoras de 
papéis da América Latina, atende 
mais de 2 bilhões de pessoas a 
partir de 11 fábricas em operação 
no Brasil, além da joint operation 

Veracel. Com 98 anos de história 
e uma capacidade instalada de 
10,9 milhões de toneladas de ce-
lulose de mercado e 1,4 milhão 
de toneladas de papéis por ano, 
exporta para mais de 100 paí-
ses. Tem sua atuação pautada 
na Inovabilidade – Inovação a 
serviço da Sustentabilidade – 
e nos mais elevados níveis de 
práticas socioambientais e de 
Governança Corporativa, com 
ações negociadas nas bolsas 
do Brasil e dos Estados Unidos. 
Para mais informações, acesse: 
www.suzano.com.br
 Fonte: Performa Comunicação
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Colunista Social 
SILENE  OLIVEIRA

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 (primeira quinzena de fevereiro) 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.

Ofélia Guimarães Marcondes (02/02) Luciano Marques (08/02) Maria Luiza Siqueira (09/02)

Evandra Franco de Melo (09/02) Naide Cubas (12/02) Eduardo Aparecido Moreira (12/02)
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

Thalita dos Santos Leite (13/02) Fernanda Alves (13/02) Maria Cristina Mello (14/02)

Pastora Luciana de Paula Campos Ferreira (16/02)Dirceu Dias Castilho (14/02)
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Saúde de Guararema faz força tarefa para vacinação 
infantil e ressalta importância da imunização das crianças
No dia 05/02, quase 400 crianças de 5 a 11 anos foram imunizadas na 2ª Edição do SuperDia de Vacinação Infantil

Com o objetivo de aumentar a 
quantidade de crianças de 5 a 
11 anos imunizadas contra a 
Covid-19, a Secretaria Municipal 
de Saúde vem desenvolvendo 
ações especiais de imunização 
e solicitando que pais e respon-
sáveis agendem a vacinação de 
seus filhos.
Foi realizado no dia 05/02 pela 
Secretaria Municipal de Saúde, 
a 2ª Edição do SuperDia de Va-
cinação Infantil Contra Covid-19 
aplicou 390 vacinas em crianças 
de 6 a 11 anos de Guararema.
Se somada com a primeira edi-
ção da ação especial de imuniza-
ção, realizada em 29 de janeiro, 
quase mil crianças receberam a 
primeira dose do imunizante, cer-
ca de 35% deste público apenas 
nestes dois dias.
Mesmo contribuindo para o 
avanço da imunização infantil, 
o SuperDia de Vacinação Infantil 
contou com faltantes, ou seja, 
crianças que estavam agenda-
das e não compareceram para 
a vacinação. A secretária muni-
cipal de Saúde, Adriana Martins, 
ressalta a importância do agen-
damento e comparecimento das 
crianças no dia da vacinação. 
“Precisamos da colaboração dos 
pais e responsáveis para conti-
nuar avançando na vacinação 
das crianças”, explica. “É muito 
importante que seja feito o agen-
damento e que as crianças com-
pareçam para serem vacinadas. 
Estamos próximo ao retorno das 
aulas e estar com a vacinação 

iniciada vai ser fundamental para 
aumentar a segurança dessas 
crianças”, completou.
Um dos motivos do apelo da Se-
cretaria de Saúde é justamente o 
retorno das aulas. Isso porque, 
boa parte das crianças que retor-
naram de forma presencial para 
as aulas nesta quarta-feira (09) 
já podem se cadastrar e receber 
o imunizante contra a Covid-19.
Para se ter uma idéia do trabalho 
da Secretaria Municipal de Saú-
de, esta foi a 7ª ação especial de 
vacinação realizada em Guara-
rema. O primeiro Dia D da Vaci-
nação Contra a Covid-19 ocorreu 
em maio e, após o sucesso da 
edição, a Secretaria Municipal 
de Saúde adotou a prática para 
os demais grupos prioritários e 
avançou na imunização contra 
a Covid-19.
Cadastro aberto para crianças a 
partir de 5 anos
No final de janeiro, a Secreta-
ria Municipal de Saúde liberou 
o cadastro para crianças de 5 
anos sem comorbidades, que 
segue aberto. O cadastro está 
disponível no Vacina.Digital, no 
site da Prefeitura de Guarare-
ma, no banner da página inicial 
ou no link “Cadastramento Para 
Vacinação da Covid-19”.
Ao realizar o cadastro o morador 
irá escolher em qual unidade de 
Saúde ele deseja ser imunizado: 
Nogueira, Lambari e Jardim Dul-
ce. A plataforma também está 
disponível para consulta sobre 
o agendamento.



Jornal Gazeta de Guararema,  12  de Fevereiro  de 2022 9

Creches e escolas de Guararema retomaram aulas presenciais no dia 09/02
Novidade é o retorno do funcionamento das creches, que atende a pedido de pais e mães do município
A volta às aulas presenciais 
na Rede Municipal de En-
sino de Guararema ocorre-
ram no dia 09/02. O retorno 
de creches e escolas de 
Guararema foi discutido 
e aprovado pelo Comitê 
Administrativo Extraordi-
nário Municipal Covid-19 
e pelo Conselho Municipal 
de Educação nas últimas 
semanas, que considera-
ram, entre outros fatores, o 
avanço da vacinação infan-
til no município, que abran-
ge boa parte das crianças 
da Rede Municipal.
A novidade deste ano é a 
retomada das aulas pre-
senciais nas creches de 
Guararema. Por conta 
da Covid-19, as creches 
permaneceram fechadas, 
apenas com aulas remotas, 
e agora retomam suas ati-
vidades presenciais, aten-
dendo à solicitação de pais 
e mães.
Para assegurar a segu-
rança de toda a comuni-
dade escolar, a Secretaria 
Municipal de Educação 
vem se preparando para o 
cumprimento dos protoco-
los sanitários de combate 
à Covid-19.
As aulas ocorrerão de se-
gunda a sexta-feira, em 
conformidade com os pro-
tocolos produzidos pelas 
autoridades sanitárias lo-
cais e Secretaria da Edu-
cação, observando, sobre-
tudo, as regras de higiene 
e uso correto da máscara.
A presença de crianças 
com comorbidades nas es-
colas não será obrigatória, 
mediante a apresentação 
de atestado médico.
“O retorno das aulas foi 
discutido com os diversos 
setores da Administração 
Municipal e chancelado 
para que ocorresse, de 
forma segura, organizada 
e eficiente”, diz o prefeito 
Zé. “A decisão da retomada 
não é uma exclusividade 
de Guararema, o assunto 
foi discutido no Condemat 
e estamos acompanhan-
do o movimento da gran-
de maioria das cidades da 
região que estão voltando 

com as atividades presen-
ciais da Educação”, com-
pleta.
Dentre os protocolos exi-
gidos pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação para 
o retorno das aulas (veja 
abaixo), uma recomenda-
ção se destaca: a de dar 
prioridade para o transpor-
te particular das crianças 
para as creches e escolas, 
evitando o uso de transpor-
te escolar coletivo. A Pasta 
solicita que, na medida do 
possível, a família priorize 
o uso de transporte parti-
cular, uma vez que quanto 
menos pessoas nos veícu-
los coletivos, mais segu-
rança haverá nas unidades 
escolares.
Modelo de retomada
Estudantes em idade não 
obrigatória, de 0 a 3 anos, 
frequentarão a escola em 
período parcial a partir da 
expressa autorização dos 
pais ou responsáveis legais 
por escrito. Já para os alu-
nos da Pré-Escola e do En-
sino Fundamental o ensino 
presencial será obrigatório, 
com exceção dos estudan-
tes com comorbidades 
comprovadas por meio de 
atestado médico. Mesmo 
assim, estes estudantes 
terão que desenvolver as 
atividades remotas propos-
tas, via Google Classroom.
As atividades pedagógi-
cas serão desenvolvidas 
na modalidade híbrida 
para todos os estudantes 
participantes do ensino 
presencial, uma vez que o 
ambiente virtual continuará 
a ser espaço de ensino e 
aprendizagem. A proposta 
não é extinguir o ensino tra-
dicional, mas reunir em um 
ambiente, físico ou virtual, 
o melhor de ambos.
“Enquanto Rede Munici-
pal de Ensino, estamos 
estruturados para o retor-
no seguro e eficiente das 
atividades escolares, tanto 
nas escolas quantos nas 
creches de Guararema”, 
explica a secretária muni-
cipal de Educação, Clara 
Assumpção Eroles Freire 
Nunes. “Com muitas no-

vidades tanto no universo 
digital quando no físico 
temos certeza que vamos 
oportunizar vivência e co-
nhecimento para nossas 
crianças, fatores que foram 
prejudicados nos últimos 
anos por conta da pande-
mia”, completa.
Dentre as diversas novida-
des para o ano letivo 2022, 
destaca-se o Aplicativo Set 
Brasil, que deve ser o prin-
cipal meio de comunicação 
entre a escola e a família, 
de forma a colaborar para 
o desenvolvimento das ha-
bilidades digitais de toda a 
comunidade escolar.

fotos: Vitoria Mikaelli
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Seppuku, o ritual de honra japonês
Seppuku é o nome de um tradicional RI-
TUAL japonês de SUICÍDIO. Faz parte do 
CÓDIGO de HONRA do SAMURAI e é sua 
única alternativa, caso seja capturado 
pelo INIMIGO ou como sinal de extrema 
LEALDADE ao seu MESTRE. O samurai ti-
nha um único mestre durante toda a VI-
DA. Caso este morresse, o GUERREIRO 
verdadeiramente leal deveria cometer 
o SEPPUKU. Se não o fizesse, passava a 
ser um RONIN, espécie de “guerreiro sem 
mestre”, um dos títulos mais desonrosos 
para alguém nascido no JAPÃO. Seppuku, 
em japonês, significa, literalmente, “cor-
te no VENTRE”, uma referência direta à 
maneira como era realizada a execução. 
HARAKIRI é o termo POPULAR para o ri-
tual do seppuku.
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RD
PRANCHETA

ANALISAR
CARAPAÇA
IRARTAB
OIIDOI

ANORMALA
AEMANS
LIVRARIA
ITENSNU
DELACAD

FAMASARI
DDUPRAT
ETAPAMA

 3/car — spa. 4/mans — sari. 6/duprat.

Objeto que
serve de a-
poio para
a escrita

Conceito
embasado
na razão 

País cuja
capital é

Riad

Observar 
detalha-
damente

Usar uma
(?): isolar-
se de pro-

blemas

Enfurecer; 
enco-
lerizar

Aquilo que
foge do
padrão

1, em 
algarismos
romanos

Embala-
ram ao
som de
cantiga

Elétron
(símbolo)

Computer-
Aided
Design
(sigla)

"Eu Gosto
(?)", 

sucesso do
Emicida

Vesti-
menta

feminina
indiana

Estado na-
tal da can-
tora Alci-

one (sigla)

Viveiro 
de rãs

(?) Leão,
cantora

(?)-hop,
cultura 
urbana

Instrumento de sopro 
muito usa-
do em ban-
da militar

Desatascar
Pode ser
de vinho 

ou de título

Decorrido;
passado

Divulgada;
exposta

Le (?), cida-
de francesa
Ácido ribo-

nucleico

Enfiei
Gastón (?),

cineasta
argentino

A Bertrand,
localizada 
em Portugal,

é a mais
antiga do
mundo

Cláusu-
las que for-
mam a ar-
gumenta-
ção (jur.)

Estágio;
fase

Reality
show que
revelou o

cantor
Thiaguinho 

Tecla de
tabulação

Senhoras

Carro, em
inglês

Clínica de
estética
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Memórias organizadas
Admirar FOTOS antigas e relembrar os MOMENTOS vividos é um ótimo passa-
tempo, não é mesmo? Porém, com a praticidade da tecnologia, torna-se cada 
vez mais comum tirar centenas de fotos e mantê-las bagunçadas no CELULAR 
e na CÂMERA digital. Nesse caso, vale descartar as imagens DISTORCIDAS e 
aquelas das quais não gostou para liberar espaço 
no dispositivo e facilitar a busca depois. Em se-
guida, compartilhe os arquivos na nuvem ou bai-
xe no COMPUTADOR e adote um CRITÉRIO para 
a ORGANIZAÇÃO em pastas, como por DATA ou 
EVENTO. Recomenda-se, também, fazer ÁLBUNS 
físicos para acontecimentos de DESTAQUE: formatu-
ra, casamento, nascimento do filho e festas de aniver-
sário, por exemplo. Como o PAPEL está sujeito às con-
dições do tempo, recomenda-se guardar essas RECOR-
DAÇÕES físicas em sacos plásticos zip ou caixas bem 
fechadas, evitando, também, o DESGASTE e a ação de 
traças. Outra ideia é deixar essas memórias à vista na 
DECORAÇÃO da casa, como em porta-retratos, móbi-
les, varais e na porta da GELADEIRA, com ímãs.
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Globo - 21 H 
Segunda - 14/02 
Felipe conta a Júlia que 

Rebeca resolveu assumir a 
relação do casal. Bela resol-
ve sair da casa de Cecília, ao 
descobrir que a amiga já sa-
bia do romance entre Rebeca 
e Felipe. Breno fica arrasado 
após discutir com Ilana sobre 
Maria. Noca conhece Aní-
bal. Túlio ameaça revelar a 
verdadeira identidade de 
Christian/Renato se o marido 
de Bárbara não compactuar 

com ele no desvio de dinheiro 
da Redentor.

 
Terça 15/02
Christian/Renato é força-

do a ceder ao plano de Túlio. 

Noca não aceita o convite de 
Aníbal para jantar. Christian/
Renato diz a Ana Virgínia que 
se sente acuado por Bárbara. 
Lara diz a Christian/Renato 
que precisa de um tempo 
para ficar sozinha. Bela não 
aceita o pedido de desculpas 

o namoro. Júlia e a colega 
de quarto são flagradas pelo 
segurança da clínica, no 
momento em que tentam res-
gatar um remédio escondido 
dentro de um vaso de planta.

 
Quinta 17/02
Felipe desiste de ajudar 

Júlia, ao ficar sabendo por 
Ana Virgínia que a mãe foi 
flagrada arrombando a porta 
da secretaria da clínica. Nico-
le tenta conversar com Paco, 
mas o dublador não lhe dá 
ouvidos. Bárbara compra 
todo o estoque do livro de Ja-
nine na livraria. Bárbara diz 
a Paco que Nicole gosta do 
dublador. Christian/Renato 
avisa a Santiago que decidiu 
se separar de Bárbara e que 
gostaria de falar com o sogro 

Resumos dos capítulos das novelas de 14/02 a 19/02/2022
sobre seu desligamento da 
Redentor. Ilana confessa a 
Rebeca que se apaixonou 
por Gabriela. 

 
Sexta 18/02
Christian/Renato avisa a 

Bárbara na sessão de terapia 
que o casamento deles aca-
bou. Elenice observa Chris-
tian/Renato com suas malas 
ao lado de Lara. Elenice con-
ta a Teodoro que a Redentor 
está apoiando o restaurante 
de Lara. Lara diz a Christian/
Renato que tem receio de 
ele não se acostumar com a 
vida simples. Noca contrata 
Aníbal para fazer o letreiro 
do restaurante. Roney pede 
uma chance para Stephany. 
Noca estranha quando Eleni-
ce pergunta se o restaurante 

Globo- 18H20
 Segunda – 14/02

Augusta acredita em 
Davi e deixa que ele se 
despeça de Elisa. Matias 
ameaça Diniz, que decide 
fugir com provas do assas-
sinato. Artur e Romana in-
centivam Davi a ir embora. 
O delegado destrói o laudo 
que incrimina Matias. Davi 
é preso novamente. Matias 
chora no enterro de Elisa. 
Violeta se enfurece com 
o marido quando ele tenta 
culpar Isadora pela morte 
de Elisa. Benê teme que 
os funcionários abandonem 

para atender o marido. Davi 
pede para Romana soltar 
Valente. Matias tem outro 
surto e é levado para um 
sanatório.

 
Terça 15/02

Violeta se preocupa 
com o estado de Matias. 
Lorenzo sofre ao ver Ben-
to e Letícia enamorados. 
Heloísa negocia com Eugê-
nio. Violeta se muda para 
a fazenda com Isadora, 
Augusta e Matias. Úrsula 
reclama do acerto que 
Eugênio fez com Violeta e 
Heloísa. Davi é transferido 
para a penitenciária de São 
Paulo. Passam-se três me-
ses. Úrsula pensa em unir 
Joaquim e Isadora. Violeta 
discute com Eugênio por 
causa da tecelagem. Joa-
quim observa Isadora. He-
loísa ouve Augusta contar 

para Manuela que acredita 
que foi Matias quem tirou a 
vida de Elisa por acidente. 
Davi briga com Gaspar no 
refeitório. Violeta procura 
pela filha. Isadora pula no 
lago para salvar um cachor-
ro e acaba se afogando.

 
Quarta 16/02
Joaquim resgata Isa-

dora e encontra o cachor-
ro perdido. Davi enfrenta 
Gaspar e faz uma aposta 
com ele. Leônidas ajuda a 
salvar Matias e se encanta 
por Heloísa. Davi diverte 
os presos e os carcerei-
ros com suas mágicas. 
A nova vila dos operários 
começa a ser construída. 
A Tecelagem Tropical é 
inaugurada. Passam-se 
dez anos. Joaquim tenta 
convencer Isadora a não 
trabalhar durante a viagem 

ao Rio de Janeiro. Úrsula se 
irrita ao ver Arminda no trem 
com Isadora. Constantino 
repreende Julinha por con-
tinuar jogando no cassino. 
Artur tenta convencer Davi 
a desistir de fugir da cadeia. 

 
Quinta 17/02
Davi garante a Artur 

que fugirá para provar sua 
inocência. Isadora diz a 
Arminda que não ama Jo-
aquim. Úrsula reclama de 
Isadora para o filho. Matias 
tem um novo surto e Violeta 
pede ajuda a Leônidas. Os 
operários reclamam com 
Joaquim das condições de 
trabalho. Gaspar ameaça 
Davi para fugir com ele. 
Olívia reclama para os pais 
das condições de trabalho 
na fábrica. Úrsula vê Isa-
dora e Arminda saindo com 
uns amigos de carro. Davi 

não consegue abrir suas 
algemas.

 
Sexta 18/02

Gaspar atrapalha a 
fuga, e Davi se desespera. 
Isadora se anima com seu 
trabalho. Violeta avisa a Jo-
aquim que um novo geren-
te administrativo irá chegar 
à fábrica. Davi e Gaspar es-
capam da viatura. O editor 
do jornal é preconceituoso 
com Bento, e Lorenzo de-
fende o amigo. Úrsula briga 
com Arminda na frente de 
Isadora. Davi e Rafael, o 
novo gerente administrativo 
da tecelagem, embarcam 
no mesmo trem. Lorenzo 
usa suas economias para 
ajudar Bento. O trem em 
que Davi e Rafael estão se 
envolve em um acidente.

é do Grupo Redentor. 
 
Sábado 19/02

Bárbara e Nicole seguem 
o carro de Christian/Renato. 
Christian/Renato pede des-
culpas a Lara pela atitude 
de Elenice. Bárbara e Nicole 
veem quando Christian/Re-
nato beija Lara. Nicole não 
deixa Bárbara ir ao encontro 
de Christian/Renato. Bárbara 
cobra de Elenice o fato de ela 
nunca ter dito à nora sobre 
o caso de Christian/Renato 
com Lara. Ravi fica comovi-
do com o relato de Thaiane 
sobre seu pai. Thaiane ex-
perimenta o anel que Noca 
deu a Lara.

Segunda - 14/02
Paula pede Neném em ca-
samento. Tigrão discute 
com Rose. Osvaldo ofe-
rece dinheiro para Edson.   
Rose agride Guilherme. 
Conrado exige que Roni 
pague sua fuga da ca-
deia. Daniel confirma para 
Guilherme que foi Celina 
quem divulgou o vídeo na 
internet. Neném fala para 
Paula que conversará 
com Rose sobre eles. Ga-
briel se irrita ao ver Murilo 
cantar uma música para 
Flávia. Guilherme comen-
ta com Odaílson que viu a 
Morte. Paula manda uma 
foto dela com Neném para 
Rose.

Terça 15/02

Rose fica transtornada e 
Deusa se penaliza. Ga-
briel é expulso da Pulp 
Fiction. Prado devolve a 
bicicleta das quentinhas 
para Jandira. Bianca pas-
sa mal e Betina a leva 
para o hospital. Joana e 
Marcelo se beijam. Paula 
pede para ser amiga de 
Carmem. Neném termi-
na com Rose. Joana leva 
Bianca para a clínica de 
Guilherme. Teca explica 
seu plano contra Neném 
para Roni. Gabriel exige 
que Flávia se desculpe 
com ele. Tuninha recrimi-
na o plano de Paula. Gui-
lherme avisa que Bianca 
precisa de um transplante 
de coração, e Neném se 
desespera.

Quarta 16/02

Guilherme e Joana expli-
cam a situação de Bianca 
para Neném e Betina. Flá-
via termina com Gabriel. 
Ingrid se oferece para 
ajudar Paula a criar um 
novo perfume, mas ela 
ignora. Roni leva Flávia 
para o tribunal. Daniel 
elogia Guilherme para 
Rose. Neném e Betina 
contam para Bianca sobre 
o transplante. Celina teme 
que Guilherme volte com 
Rose e fica furiosa. Flávia 
depõe, e Cora e Roni se 
preocupam. Tina termi-
na com Tigrão. Carmem 
promove Paula a vice-pre-
sidente da empresa. Ne-
ném se preocupa com sua 
carreira. Guilherme pede 
para voltar com Rose.

Quinta 17/02
Rose recusa o pedido 
de Guilherme e decide 
lutar para ficar com Ne-
ném. Flávia e Cora são 
inocentadas. Paula exi-
ge que Marcelo a ajude. 
Guilherme apoia o fim do 
namoro de Tigrão. Odaíl-
son leva Daniel até a Ti-
juca. Guilherme vai atrás 
de Daniel. Ingrid vê Flá-
via e Murilo se beijando 

e conta para Gabriel. Ne-
ném consola Tina. Rose 
questiona Nedda sobre o 
casamento de Neném e 
Paula. Teca aponta para 
Cora o homem que ela 
precisa enganar. Neném 
procura Tigrão. Guilherme 
vê Flávia com o vestido 

descarta seu vestido.
Sábado 19/02
Leco e Neco invadem o 
apartamento de Juca. Jo-
ana e Carmem discutem 
por causa de Marcelo. 
Carmem convence Ga-
briel a se vingar de Flávia. 
Paula aconselha Ingrid a 
lutar para ficar com Muri-
lo. Odete e Juca confes-
sam a Flávia que vende-
ram o anel que Gabriel 
havia lhe dado. Carmem 
se insinua para Chicão. 
Soraia provoca Tina. Roni 
chantageia Jonas. Teca 
coloca o líquido adulte-
rado na água de Neném. 
Cardoso reclama da Juíza 
escolhida para cuidar do 
caso de Guilherme. Ga-
briel oferece um emprego 
para Juca. Flávia procura 
Rose. Guilherme vai ao 
encontro de Tigrão. Teca 
entrega para Neném a 
garrafa com a água adul-
terada. 

o engenho. Romana visita 
Davi na cadeia. Augusta se 
recusa a falar com Artur. 
Matias tem uma alucinação 
e acaba caindo na piscina.

 
Capítulo 08
Matias é salvo por um 

funcionário do hotel. Che-
ga o dia do julgamento de 
Davi. Isadora fica doente e 
Violeta cuida da filha. Ma-
tias tem um surto durante 
seu depoimento no tribunal. 
Úrsula entrega a Heloísa 
promissórias assinadas 
por Afonso e sugere que 
ela reconsidere a proposta 
de compra de Eugênio. 
Davi é condenado. Matias 
sai do tribunal atordoado 
e anda perdido pela rua. 
Eugênio se enfurece ao 
saber que Úrsula ameaçou 
Heloísa. Violeta encontra 
Matias e leva um médico 

Segunda 07-02

Fonte:TV Globo

de Felipe. Lara pede apoio 
a Thaiane para manter o 
projeto do restaurante-escola 
de pé durante sua ausência. 
Christian/Renato pede a Lara 
para deixá-lo ir com ela para 
Buenos Aires. Christian/Re-
nato pede desculpas a Ravi 
e avisa ao amigo que pedirá 
demissão da Redentor para 
ir embora com Lara para 
Buenos Aires. 

 
Quarta 16/02
Ravi conta a Noca que 

Thaiane está à procura da 
avó. Christian/Renato ofe-
rece sua parte do dinheiro 
desviado da Redentor para 
Túlio, e avisa que vai pedir 
demissão da empresa no re-
gresso de Santiago. Gabriela 
conta a Ilana que terminou 

de Rose. Paula encontra 
Rose conversando com 
Nedda.
Sexta 18/02
Paula discute com Rose. 
Tigrão enfrenta Neném. 
Guilherme fica encanta-
do ao ver Flávia com o 
vestido de Rose. Chicão 
registra Cora colocando 
algo na bebida de Jonas. 
Odete entrega o anel de 
Flávia para Juca poder 
jogar. Rose vê Guilher-
me e Flávia se beijando. 
Celina flagra Daniel com 
Tetê no Karaokê. Flávia 
discute com Guilherme. 
Cora tira fotos comprome-
tedoras de Jonas. Neném 
vai embora e Roni decide 
conversar com o irmão. 
Tigrão chora por causa de 
Tina. Paula perde a foto 
de Celso. Neném e Gui-
lherme se desfazem de 
pertences de Rose. Flávia 
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