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Educação de Guararema fecha parceria com Fundação para 
aprendizado de Braille para crianças com deficiência visual
Parceria vai garantir às escolas municipais que atendem crianças com deficiência visual, o recebimento do brinquedo LEGO Braille Bricks, parte do Programa Braille Bricks Brasil
Com o objetivo de promover o 
aprendizado do Sistema Brail-
le de forma lúdica às crianças 
do município, a Prefeitura de 
Guararema, por meio da Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção, fechou parceria com a 
Fundação Dorina Nowill para 
Cegos.
A parceria vai garantir às es-
colas municipais que atendem 
crianças com deficiência vi-
sual, o recebimento do brin-
quedo LEGO Braille Bricks, 
parte do Programa Braille Bri-
cks Brasil, que utiliza peças 
de Lego customizadas para 
o braille, com o propósito de 
alfabetizar crianças com ou 
sem deficiência visual.
Com a utilização dos Braille 
Bricks, blocos de Lego adap-

tados para que os pontos em 
relevo representem letras ou 
números do alfabeto braille, 
as crianças entre 4 a 10 anos 
aprendem brincando, cons-
truindo palavras e frases de 
forma mais interessante e 
divertida.
“A iniciativa é mais um passo 
para a manutenção de uma 
Educação Inclusiva em Gua-
rarema, garantindo a equida-
de e o acesso a um Ensino de 
qualidade, em que as crian-
ças com deficiência visual po-
dem aprender e sonhar como 
todas as outras, pois a maior 
autonomia é a alfabetização”, 
explica a Secretária Munici-
pal de Educação, Clara As-
sumpção Eroles Freire Nunes. 
“Além do recurso pedagógico, 

o Programa, que é internacio-
nalmente conhecido, oferece 
formação para os profissio-
nais envolvidos no processo 
de alfabetização das crian-
ças, sem custos para a mu-
nicipalidade, conjunto muito 
valioso a toda a comunidade 
escolar”, completa a titular da 
Pasta.
A partir do mês de abril, cerca 
de 50 profissionais da Secre-
taria Municipal de Educação 
participarão de um curso de 
formação a distância, com 
especialistas em deficiência 
visual da Fundação Dorina 
Nowill para Cegos e Professo-
res da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Fi-
lho” (UNESP), com duração 
de 100 horas.

Mateus Sartori é o novo Secretário  de Cultura e Turismo de Guararema 
O cineasta Cláudio Ferraraz assumirá a Diretoria de Cultura, e Elizangela Benitez a Diretoria de Turismo

Por: O Diário de Mogi- 
Darwin Valente. 
O músico e arquiteto Ma-
teus Sartori assumiu, no 
dia 7/02, o cargo de secre-
tário municipal de Cultura 
e Turismo da Prefeitura de 
Guararema, aceitando o 
convite que lhe foi feito pelo 
prefeito José Luiz Eroles 
Freire (PL). Sartori foi se-
cretário da Cultura de Mogi 

durante as administrações 
dos prefeitos Marco Ber-
taiolli (PSD) e Marcus Melo 
(PSDB).
Em uma nota postada em 
uma rede social, onde apa-
rece numa foto ao lado do 
prefeito Zé, o músico diz 
que está iniciando “uma 
nova fase” em sua carreira 
e pede licença a todos os 
profissionais que passaram 

pela Secretaria de Cultu-
ra de Guararema, como 
secretários, diretores, as-
sessores, equipe técnica 
e outros que dedicaram 
parte de suas vidas, que 
sonharam e executaram 
projetos relevantes para o 
município.
“A eles (as) todo o meu res-
peito e gratidão”, completa.
Continua na página -03

Foto:Divulgação/PMG

Foto:Quinzinho Foto: Vitória Mikaelli

O músico e arquiteto Mateus Sartori e Prefeito José Luiz Eroles Freire (ZÉ)
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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 - Bons lucros devido aos bons contatos com o sexo oposto e elevação social, através 
da influência do planeta Mercúrio. Um encontro pode lhe trazer segurança, aconchego e uma 
nova possibilidade de compreender melhor o passado.

TOURO - Dia em que poderá obter lucros, no comércio de produtos químicos e líquidos, de 
um modo geral. Pode viajar e tratar de assuntos relacionados com sua melhoria financeira e 
pedir favores. Felicidade amorosa e conjugal.

GÊMEOS - Uma notícia agradável sobre negócio ou encontro amoroso, vai lhe trazer 
satisfação. Excelentes oportunidades de se realizar sentimentalmente, financeiramente 
e profissionalmente. O dia é propício para você cuidar da aparência.

CÂNCER  - Algumas perturbações passageiras com os filhos estão previstas hoje. 
Haja com calma e autoconfiança, que tudo tende a dar certo. Melhora da saúde e 
das chances gerais. Contenha seus impulsos de querer fazer tudo de uma vez. Seu 
maior trunfo é acreditar no futuro.

  LEÃO --Deverá, neste dia, tomar uma atitude firme e autoconfiante quanto aos negócios e 
ser mais constante em seus projetos e no trabalho. Conheça mais gente. O momento é bom 
para o amor e os astros lhe dão mais segurança e capacidade de tomar iniciativas no trabalho.

                                       PARA O DIA 13 de Março de 2022

VIRGEM-Excelente dia para tratar com agricultores, agropecuários, feirantes e agrônomos. 
Terá sucesso nos negócios imobiliários e muito poderá progredir, profissionalmente, neste 
dia. Fluxo neutro, contudo, ao amor.

LIBRA - Aproveite a influência astral deste dia para conhecer o maior número 
possível de pessoas. As amizades que fizer vai lhe trazer vantagem. Dia promis-
sor para viagens e tudo em geral. Bom para relações comerciais com pessoas de 
melhores posses financeiras.

 ESCORPIÃO -- Pode conseguir grande progresso em muita coisa agora. Confie 
nas pessoas que o cercam. Determinação e coragem em tudo o que empreender. 
Fique atento aos documentos que for assinar, assim como nas atitudes que sustenta 
em seu ambiente de trabalho.

 SAGITÁRIO -Uma fase difícil, em que deverá agir com muita cautela, otimismo, 
inteligência e vivacidade, para que tudo saia a seu modo. Neutro no amor. Concentre 
suas energias para resolver tudo da melhor forma possível. É hora de agir.

CAPRICÓRNIO - A intensidade emocional vai predominar durante a noite. Bom dia 
para tratar de assuntos ocultos e para elevar ainda mais sua inteligência, através de boas 
leituras e novos conhecimentos. Terá um bom relacionamento com os pais. Êxito no amor.

AQUÁRIO -- Bons contatos com pessoas bem intencionadas e de finanças elevadas 
farão com que solucione boa parte de seus problemas neste dia. Êxito em jogos, 
sorteios e harmonia no setor romântico. Muito bom para tratar da documentação de 
seu casamento e de associações.

N ÃO  S E  PR E N DA  A  VO LU M E  D E  TR E I N O

Para começar, volume sem 
qualidade não entrega o 
resultado esperado. Par-
tindo desse ponto, ainda 
hoje mesmo com todas as 
informações cientificas à 
disposição, a maioria das 
pessoas, atletas amadores 
principalmente,  restringe o 
treino, seja qual for a mo-
dalidade, ao volume. Trei-
nos extenuantes, longos e 
desgastantes, às vezes até 
muito além da capacidade 
de execução eficiente do 
indivíduo não acrescentam 

nada ao condicionamento 
físico e consequentemen-
te ao resultado final numa 
periodização. A qualida-
de do gesto esportivo e 
a manutenção da eficiên-
cia durante todo o perío-
do de treinamento, com 
a devida consistência, é 
que possibilitarão atingir 
os objetivos traçados no 
início da periodização do 
treinamento, quando se 
elenca a competição alvo, 
ou o desafio pessoal, ou 
qualquer outro evento. Isso 
se dá principalmente pela 
tentativa de replicar o que 
se encontra na internet e 
algumas modalidades até 
possibilitam esse tipo de 
atitude por machucar me-

nos o corpo, como é o caso 
do ciclismo, mountain bike, 
natação. Outras, como cor-
rida, trekking, musculação 
já cobram um preço maior 
das articulações, tendões, 
músculos e ossos, mas 
ainda assim permitem al-
guns abusos. Um exem-
plo clássico é de pessoas 
que treinam para uma meia 
maratona com cinco, seis 
sessões de treinos por 
semana, rodando entre 
noventa e cento e vinte mi-
nutos por sessão. Veja que 
não mencionei quilometra-
gem, pois outro erro básico 
é medir treino apenas por 
distância, carga, séries e 
repetições, quando o ide-
al é usar tempo de execu-

ção. Com um planejamento 
adequado e escalonado é 
possível fazer uma meia 
maratona de forma sau-
dável com três sessões 
de treinos por semana com 
até cinquenta minutos de 
duração e ocasionalmen-
te, sem preocupação com 
planilha, ritmo, etc, fazer 
uma rodagem mais longa 
ao final de semana. Outro 
exemplo: num pedal de 200 
km a consciência e quali-
dade com certeza não se-
rão as mesmas que a de 

um atleta profissional que 
está nas mídias sociais e 
sendo seguido por inúme-
ras pessoas. Ou seja, esse 
volume não é necessário 
e não trará benefícios ao 
condicionamento físico, po-
dendo até jogar contra. Um 
passo a passo para atingir 
o objetivo seja ele pessoal, 
competitivo, performance: 
consistência sem repetição 
indiscriminada, ou seja, 
com qualidade na execu-
ção, eficiência, consciência 

Peixe- -Reveja suas disponibilidades financeiras e faça algum bom investimento se 
puder. Êxito no campo profissional, social e nos negócios comerciais que realizar. Muito 
bom ao amor, viagens e a loteria. Não descarregue suas mágoas nos outros.

do porque estar treinando 
daquela maneira. Um ges-
to esportivo mais eficiente 
trará maior economia de 
energia e permitirá desen-
volver estratégias diferen-
tes durante uma competi-
ção ou evento, ao contrário 
de quando vai apenas na 
raça. É uma questão de 
estar aberto a possibilida-
des novas de treino e de 
preparação, com estímulos 
diferentes e mudanças de 
antigas crenças treineiras.

 “A NOVA PRIMUSCART EMBALAGENS LTDA, CNPJ: 41.976.006/0001-86 torna público 
que requereu na PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA a Licença Ambiental para 
a Fabricação de Embalagens de Papelão Ondulado, situada à Rua Padre Cornélio, nº 48 – 
Galpão01 – Centro – Guararema, SP.”
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Mateus Sartori toma posse  como novo-
Secretário  de Cultura e Turismo de Guararema 

O cineasta Cláudio Ferraraz assumirá a Diretoria de 
Cultura, e Elizângela Benitez a Diretoria de Turismo

Em seu comunicado, Sartori ain-
da garante aos 30 mil guarare-
menses que eles irão ver “uma 
equipe altamente qualificada, 
proativa, acessível e dedicada 
a entregar o melhor para cada 
cidadão e cidadã”.
Desafios

Mal tomo posse no cargo, com 
carta branca do prefeito para 
montagem de sua equipe, Ma-
teus Sartori já passou a contar 
com dois diretores que serão de-
cisivos para o sucesso de seu 
trabalho aqui em Guararema: o 
cineasta Claudio Ferraraz, que 
assumirá a Diretoria de Cultura, 
e Elizangela Benitez, diretora de 
Turismo, com larga experiência 
pelo trabalho já realizado por ela 
na cidade.
“Nosso desafio maior será con-
seguir trabalhar tanto a
Cultura quanto o Turismo, pen-
sando sempre na cidade”, disse 
Sartori, na tarde do dia 7/03, ao 
Jornalista Darwin valente do O 
Diário de Mogi

Entre os desafios que terá pela 
frente um deles será a redução 
do impacto que certos eventos 
trazem à vida dos cidadãos de 
Guararema, como a iluminação 
especial da cidade durante o 
Natal.
“São eventos importantes que 
geram emprego e renda para a 
cidade, ajudam o comércio, mas 
também causam transtornos à 
vida do morador de Guararema. 
E isso nós iremos tentar reduzir 
num trabalho conjunto com ou-
tros setores da Prefeitura, num 
trabalho de médio e longo pra-
zos”, disse

Mas o principal projeto já definido 
por Sartori, com o devido aval 
e apoio do prefeito José Luiz 
Eroles, será elevar Guararema 
da condição de Município de In-
teresse Turístico (MIT) para Es-
tância Turística. Material não lhe 
falta, mas esse desafio envolve 
novos critérios, equipamentos 
e equipe técnica especialmente 
formada e credenciada para dar 

esse passo gigantesco para o 
município.
Explica-se: hoje na 27ª posição 
como MIT, Guararema recebe 
cerca de R$ 600 mil/ ano para 
continuar investindo no turismo. 
A meta é chegar, pelo menos, à 
3ª posição como MIT para que a 
cidade possa pleitear sua trans-
formação em Estância Turística 
de Guararema, o que elevará 

esta verba para cerca de R$ 2 
milhões/ano, possibilitando in-
vestimentos mais pesados  no 
turismo da cidade.
Sartori, que além de formado em 
Turismo é também arquiteto, com-
preende bem os meandros  do 
processo, mas pretende envolver 
nele os dois deputados da cidade 
para tentar apressar o processo 
em benefício da cidade.

Em Mogi
Após participar como secretário 
das administrações de Bertaiolli  
e Marcus Melo, tudo indicava que 
Mateus Sartori seria convidado 
para participar do governo de 
seu antigo companheiro de 
escola, o prefeito Caio Cunha 
(PODE). Isso não aconteceu e 
Caio acabou escolhendo Kelen 
Chacon, historiadora e pedago-

ga, especialista em formação de 
profissionais de Educação pela 
UMC.
Na recente reforma administra-
tiva promovida pelo prefeito mo-
giano, o nome de Sartori voltou 
a ser lembrado, como parte de 
uma estratégia que levaria Kelen 
Chacon para o lugar de André 
Stábile, na Educação, ficando 
a vaga da Secretaria da Cultura 
para o retorno do ex-secretário.
Nada teria dado certo e Caio 
acabou escolhendo uma edu-
cadora, Patrícia Helen, perma-
necendo Kelen Chacon no co-
mando da Cultura.
A negociação de Mateus com a 
Prefeitura de Guararema não foi 
tão demorada. Contratado para 
dar uma consultoria na área de 
arquitetura para o município, 
ele acabou se envolvendo com 
as pessoas e com as coisas 
da cidade. E o convite acabou 
vindo naturalmente. Agora, ele 
promete trabalho. Muito trabalho 
para conseguir realizar todos os 
seus planos .

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

Foto:Quinzinho
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Escritório Síntese Contabilidade 
Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, Dep. pessoal, Imposto de 

Renda, diversos serviços de Escritório, e conta com uma equipe excelente de 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

Carreta da mamografia começa atendimentos na semana do Dia da Mulher
A ação se estende até 15 de março e tem expectativa de realizar cerca de 300 exames
A Secretaria Municipal de Saúde 
de Guararema da início no dia 
07/03, aos exames da Carreta 
da Mamografia. Instalada no 
estacionamento do Recanto do 
Américo, o Pau D’Alho, o equi-
pamento será responsável por 
realizar o exame em mulheres já 
agendadas de Guararema.

Iniciada na semana em que é ce-
lebrado o Dia Internacional das 
Mulheres, a ação se estende até 
15 de março e tem expectativa 
de realizar cerca de 300 exames.

A iniciativa da Secretaria Munici-
pal de Saúde não se trata de um 
mutirão com o sistema de aten-
dimento por ordem de chegada 

e sim atendimento de pessoas 
que já estavam na fila de espera.
Entre segunda e sexta-feira os 
atendimentos vão ocorrer das 8 
às 12 horas e das 13 às 16 horas.

“Sendo o principal meio de 
prevenção contra o câncer de 
mama, a mamografia está dis-
ponível para as mulheres agen-
dadas aqui de Guararema, te-
mos uma fila que é controlada 
e vamos aproveitar para dar 
andamento a esta fila”, disse a 
secretária municipal de Saúde, 
Adriana Martins.

Na tarde desta terça-feira (08) o 
prefeito Zé e a secretária muni-
cipal de Saúde, Adriana Martins 

estiveram na Carreta da Ma-
mografia visitando o espaço e 
conversando com mulheres que 
chegavam para realizar o exame. 
De acordo com o prefeito Zé, as 
estruturas da unidade móvel de 
exame estão completas e pron-
tas para receber as mulheres 
guararemenses agendadas.

“A gente sabe da importância 
deste exame para as mulheres 
e é por isso que não medimos 
esforços para que a Carreta da 
Mamografia esteja operando e 
realizando estes procedimentos”, 
pontua o prefeito Zé. “Parabenizo 
toda a Secretaria de Saúde por 
esse importante trabalho desem-
penhado nesta semana”.

Fotos: Tiago Morais
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Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social 
SILENE  OLIVEIRA

Fazer aniversário não é f icar 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 do mês de Março (primeira quin-
zena) 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!

Nilza Maria (01/03) Rodrigo de Oliveira (02/03) Neusa Morais (06/03)

Aurea de Freitas (10/03) Carlos Donizette de Souza (Hulk) (10/03) Jeneci José (10/03)
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

Nylana Lays de Souza (11/03) Eder Cândido (12/03) Renata Aline de Almeida (12/03)

Hilda Fernandes Franco (14/03) Cláudio Márcio (Chupim) (14/03) Edna Cubas (15/03)
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Mais de mil pessoas são imunizadas no 
SuperDia D de Vacinação contra a Covid-19
Foram vacinadas crianças de 6 a 11 anos que receberam a 2ª dose e faltantes da 3ª dose
A Secretaria Municipal de Saú-
de de Guararema realizou neste 
sábado mais uma edição do Su-
perDia D de Vacinação Contra a 
Covid-19. O balanço divulgado 
pela Pasta sobre a quantidade de 
pessoas imunizadas é positivo.
Ao longo do dia, 1.010 doses de 
vacinas foram aplicadas, dividi-
das entre crianças de 6 a 11 anos 
que receberam a 2ª dose (310 
crianças) e a dose de reforço na-
queles faltantes (700 pessoas).
As crianças puderam ser va-
cinadas na Unidade Nogueira, 
na UBS Lambari e UBS Jardim 
Dulce, enquanto os adultos re-
ceberam o reforço da vacina na 
unidade móvel do Pau D’Alho, 
com a opção drive-thru e na UBS 
Jardim Dulce.

“Além de dar andamento na imu-
nização das crianças de Guara-
rema, também avançamos con-
sideravelmente na aplicação de 
3ª dose na população em geral, 
o que nos coloca em patamares 
positivos quanto à ampla vacina-
ção dos guararemenses”, expli-
ca o prefeito Zé. “Parabenizo a 
população que se cadastrou e 
foi receber a vacina e também a 
toda a Secretaria de Saúde pelo 
trabalho realizado”, completou.
Com a ação realizada neste sá-
bado Guararema atingiu o per-
centual de 77,4% das crianças 
vacinadas com a primeira dose 
e 37,4% com duas doses, índice 
tido como positivo pela Secreta-
ria Municipal de Saúde.

fotos: Tiago Morais

Empresas de telemarketing têm prefixo obrigatório a partir do dia 10/03
Código 0303 aparecerá no início do número 
Começa a valer, a partir 
desta quinta-feira (10), o 
uso obrigatório do prefixo 
0303 na ligações realiza-
das para clientes pelas em-
presas de telemarketing. A 
mudança, anunciada no 
final do ano passado pela 
Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel), tem 
o objetivo de ajudar os usu-
ários a identificarem facil-
mente esse tipo de ligação 
e decidir se vão aceitar a 
chamada.  
O código aparecerá no iní-
cio do número de qualquer 
ligação que vise a ofertar 
produtos ou serviços. As 
mudanças valem apenas 
para as prestadoras de te-
lefonia móvel. Daqui a 90 
dias, deverão ser implemen-
tadas também pelas opera-
doras de telefonia fixa.

Por Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil - Brasília

Segundo a Anatel , o uso 
do código 0303 será ex-
clusivo e obrigatório para 
atividades de telemarketing 
ativo, prática de oferta de 
produtos ou serviços por 
meio de ligações ou men-
sagens telefônicas, previa-
mente gravadas ou não. A 
medida determina que as 
redes de telecomunicações 
permitam a identificação 
clara do código no visor 
do aparelho. 
Além disso, as operadoras 
deverão fazer o bloqueio 
preventivo de chamadas 
originadas de telemarketing 
ativo a pedido do consu-
midor. Também caberá às 
teles empregar os meios 
tecnológicos necessário 
para coibir o uso fora das 
regras estabelecidas pela 
Anatel.

O código aparecerá no início do número de qualquer ligação que vise a ofertar produtos ou serviços.
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Governo do Estado de SP anuncia liberação 
do uso de máscaras em locais abertos
Decreto assinado pelo Governador tem efeito imediato; proteção permanece obrigatória em espaços fechados
O Governador João Doria con-
firmou a liberação do uso das 
máscaras em qualquer ambiente 
aberto do estado de São Paulo 
a partir do dia 09/03. 
O uso da proteção continua obri-
gatório no transporte público e 
em todos os ambientes fechados 
de acesso público, como salas 
de aula, comércios e escritórios.
 “A decisão de hoje se deve 
fundamentalmente ao avanço 
da vacinação. São Paulo é o es-
tado que mais vacina no Brasil. 
A decisão está respaldada na 
ciência, na saúde e no respeito 
pela vida”, afirmou Doria. “É um 
novo momento na vida e no tra-
balho. Depois de dois anos e dois 
meses de pandemia e de perdas, 
nós podemos tomar uma medida 
com esta importância e dimen-
são”, reforçou o Governador.
O decreto assinado por Doria 
tem efeito imediato, pois já foi 
publicado em edição extra do 
Diário Oficial do Estado (www.
imprensaoficial.com.br). Agora, 
o uso de máscara é opcional 
em locais como vias públicas, 
parques, ambientes escolares 
abertos, shows e eventos ao ar 
livre.
A decisão é baseada em aná-
lises do Comitê Científico do 
Coronavírus de São Paulo. O 
grupo de especialistas levou 

em consideração a redução de 
76,7% nas novas internações e 
56% dos óbitos por Covid-19 no 
último mês.
Além da melhora nos indica-
dores da pandemia, São Paulo 
tem a maior cobertura vacinal do 
país, com mais de 101 milhões 
de doses aplicadas. O estado 
está próximo da meta de 90% 
da população elegível vacina-
da, conforme recomendação da 
OMS (Organização Mundial de 
Saúde).
“Nós estamos muito além da va-
cinação de muitos países. Nós 
temos hoje uma taxa de ocupa-
ção de leitos de UTI no estado 
de 37,6%. Nos últimos 30 dias, 
nós tivemos queda de 54% no 
número de casos, as internações 
caíram 76% e o número de óbitos 
foi 56% menor”, afirmou o Secre-
tário de Saúde do Estado, Jean 
Gorinchteyn. “É com segurança 
que vamos continuar protegendo 
a vida, mas precisamos que as 
pessoas continuem se vacinan-
do”, acrescentou.
A apresentação com os dados 
epidemiológicos exibidos du-
rante a entrevista coletiva desta 
quarta estão disponíveis na pági-
na https://issuu.com/governosp/
docs/apresenta_o_sa_de_df-
95d61056b886. 
Fonte: Governo do Estado 

Presidente Bolsonaro sanciona PL da 
cobrança única de ICMS de combustível
Medida levará à queda do preço do diesel nos postos, diz o Presidente
Por Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil - Brasília

O presidente Jair Bolsonaro dis-
se que sancionará no dia  11/03, 
o projeto de lei (PL) que prevê 
a cobrança em uma só vez do 
Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
sobre combustíveis, inclusive 
importados. O texto, aprovado 
na madrugada desta sexta-fei-
ra, na Câmara dos Deputados, 

e um pouco antes no Senado, 
prevê que a cobrança seja feita 
com base em alíquota fixa por 
volume comercializado e única 
em todo o país.

“Quero cumprimentar o Senado 
e a Câmara dos Deputado pela 
aprovação que, na prática, visa 
suavizar o aumento no óleo die-

sel no dia de ontem [10]” disse 
Bolsonaro, durante o lançamen-
to do Plano Nacional de Fertili-
zantes (PNF), referindo-se ao 
aumento no preço dos combus-
tíveis anunciado pela Petrobras.

Bolsonaro citou o óleo diesel, 
que teve o maior percentual de 
aumento, e disse que, após a 

sanção do projeto de lei, o preço 
do produto deve cair nas bom-
bas dos postos de gasolina. “No 
final das contas, o governo entra 
com aproximadamente R$ 0,30; 
os governadores, com R$ 0,30, 
e o contribuinte, com os outros 
R$% 0,30. Logo mais, terei san-
cionado o projeto, e o reajuste 
anunciado pela Petrobras no 
dia de ontem passa de R$ 0,90 
para R$ 0,30 na bomba. Eu la-
mento apenas a Petrobras não 
ter esperado um dia a mais para 
realizar esse reajuste”, disse o 
presidente.

Durante a cerimônia, Bolsonaro 
voltou a defender projeto de ini-
ciativa do governo federal que 
autoriza a exploração de minério 
em terras indígenas. A proposta, 
que foi sido defendida um pouco 
antes pelo ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
teve requerimento para apre-
ciação em urgência aprovado 
quarta-feira (9) na Câmara. 
“Aprovamos a urgência desse 
projeto, e creio que, daqui a pou-
cas semanas, ele será votado e 
aprovado na Câmara e seguirá 
para o Senado Federal. O clima 
se apresenta cada vez mais pro-
pício, porque esse projeto visa 

nos atender também em outras 
áreas como a geração de energia 
hídrica”, afirmou o presidente.  
Fertilizantes
O Plano Nacional de Fertilizantes 
traz indicadores para o planeja-
mento do setor até 2050. Além 
disso, institui o Conselho Nacio-
nal de Fertilizantes e Nutrição 
de Plantas, órgão consultivo e 
deliberativo que coordenará e 
acompanhará a implementação 
do plano.

Durante a cerimônia, a ministra 
da Agricultura, Tereza Cristina, 
disse que a proposta visa ao 
desenvolvimento de ações para 
que o país diminua a dependên-
cia externa na compra do produ-
to. Os insumos, especialmente 
nitrogênio, fósforo e potássio, 
são largamente usados pelo 
setor agrícola e considerados 
essenciais para fornecimento 
de um ou mais nutrientes para 
as plantações.

O Brasil consome 8% de toda a 
produção mundial de fertilizantes, 
avaliada em 55 milhões de tonela-
das. Segundo a ministra, apesar 
disso, o Brasil importa 85% do 
insumo usado pelo agronegócio, 
principalmente da Rússia. A ex-

pectativa do plano é reduzir tal 
dependência para 45%.

“Não estamos buscando autos-
suficiência, mas sim capacidade 
de superar desafios e manter 
nossa maior riqueza, que é o 
agronegócio brasileiro”, disse 
Tereza Cristina. “Entendemos 
que o mundo manterá seus flu-
xos comerciais e que as com-
modities continuarão circulando 
em ambiente de livre mercado. 
Entretanto, precisamos garantir 
suprimento para a nossa mais 
importante atividade econômica”, 
afirmou a ministra.

Em razão do conflito com a Ucrâ-
nia, a Rússia recebeu uma série 
de sanções dos Estados Unidos 
e de países-membros da União 
Europeia, algumas envolvendo a 
comercialização de fertilizantes.

Durante a cerimônia, a ministra 
informou que vai defender, na 
Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricul-
tura (FAO), a suspensão das 
punições, com o argumento de 
que, assim como os alimentos, 
os fertilizantes não podem ser 
objeto de sanções.
Edição: Nádia Franco



Jornal Gazeta de Guararema, 12  de Março  de 202210

Vereador Reinaldo Alemão avalia 
o primeiro ano de seu mandato
O Vereador Reinaldo Gaspar, 
conhecido por todos como Rei-
naldo Alemão, nasceu em Gua-
rarema e foi eleito com 507 votos, 
destacando-se na Câmara Muni-
cipal, em seu primeiro mandato.
O Vereador já foi morador dos 
bairros Cerejeira e Fukushima 
e atualmente mora no Parateí, 
onde sempre foi conhecido por 
todos e exerce forte liderança, 
defendendo os interesses dos 
moradores. Essa dedicação aos 
bairros transparece em suas indi-
cações que têm grande número 
voltado para melhorias na infra-
estrutura e também no esporte.
Casado, começou a trabalhar 
cedo na produção de flores e 
depois como motorista de um 
mercado do Parateí. Mas uma de 
suas maiores missões de vida é 
a defesa da causa animal, atu-
ando no Projeto “Branquinha” 
no qual sempre lutou contra o 
abandono de cães e gatos. Du-
rante as ações do Projeto ele já 
obteve grandes conquistas como 
castração e doação de diversos 
animais de rua.
No primeiro ano de seu manda-
to (2021), o Vereador Reinaldo 
apresentou 66 indicações (6 fo-
ram realizadas em conjunto com 
outros Vereadores) e, entre elas, 
é notória a defesa à causa animal.
Outra das grandes preocupa-
ções do Vereador Reinaldo é 
o bem estar e a saúde da po-
pulação. Em meio à pandemia, 
observou que alguns moradores 
tinham dificuldades em deslocar-
-se para o Centro da cidade com 

a finalidade de serem vacinados 
e elaborou duas indicações rele-
vantes nesse sentido: a primeira 
foi a de nº 425/2021 que solicita 
a realização de um Dia D da Va-
cinação contra a COVID-19 na 
UBS (Unidade Básica de Saúde) 
“Guiomar Franco da Cunha”, lo-
calizada no bairro Jardim Dulce. 
E a segunda, foi a de nº 364/2021 
que solicitou a disponibilidade 
das vacinas nessa mesma UBS. 
Ambas foram atendidas, agilizan-
do o andamento da vacinação de 

toda a população guararemense.
“Guararema é uma cidade mo-
delo, que está indo muito bem 
e, meu objetivo é trabalhar em 
conjunto com os Vereadores e 
ao lado do Prefeito Zé para fazer 
com que nossa cidade continue 
avançando sempre, dando con-
tinuidade às melhorias que vêm 
ocorrendo na infraestrutura dos 
bairros e mantendo a qualida-
de da Saúde e da Educação.”, 
declara o Vereador Reinaldo 
Alemão.

Veread o r  Re ina l do  G aspa r,  c o nhe c i d o  p o r
t o d o s  c o m o  Reinaldo Alemão

Martinelli, atacante do Arsenal, pode jogar contra Chile e Bolívia 
Por Lincoln Chaves - Repórter da 
TV Brasil e da Rádio Nacional - 
São Paulo

O técnico Tite convocou, no dia 
11/03, a seleção brasileira para 
as últimas rodadas das Elimi-
natórias Sul-Americanas para 
a Copa do Mundo do Catar. Os 
jogos serão contra Chile e Bo-
lívia. O atacante Gabriel Marti-
nelli, do Arsenal (Inglaterra), é a 
principal novidade da lista, que 
reúne 25 jogadores.  
O jovem de 20 anos, revelado 
pelo Ituano e vendido ao futebol 
inglês em 2018, pelo equivalente 
a R$ 30 milhões, foi chamado 
pela primeira vez à seleção prin-
cipal. No ano passado, ele foi 
campeão olímpico nos Jogos de 
Tóquio (Japão). O atacante foi 
eleito o melhor jogador do Ar-
senal nos dois últimos meses, 
em prêmio decidido por meio de 
enquete no site oficial do clube. 
O brasileiro foi titular em oito dos 
nove jogos da equipe em 2022.
Além de Martinelli, a convocação 
tem cinco caras novas em rela-
ção à de janeiro, para os jogos 
com Equador e Paraguai. Retor-
nam os laterais Danilo e Guilher-
me Arana, o meia Arthur (que 
não era chamado há mais de um 
ano) e os atacantes Richarlison 
e Neymar. Este último perdeu as 
primeiras partidas do ano devido 
a uma lesão no tornozelo esquer-

do. Os laterais Emerson Royal e 
Alex Sandro, o volante Gerson, 
o meia Everton Ribeiro e os ata-
cantes Gabriel Jesus, Gabriel 
Barbosa e Matheus Cunha são 
as ausências na comparação 
com a lista anterior.
O duelo contra os chilenos será 
no Maracanã, no Rio de Janeiro, 
às 20h30 (horário de Brasília) do 
próximo dia 24 de março. Cinco 
dias depois, no mesmo horário, 
os brasileiros visitam os bolivia-
nos no estádio Hernando Siles, 
na capital La Paz.
Invicto, o Brasil lidera as elimi-
natórias sul-americanas com 
39 pontos, quatro à frente da 
Argentina, segunda colocada. 
As duas seleções, inclusive, 
ainda precisam fazer o segun-
do jogo entre elas, que teve de 
ser suspenso, em setembro do 
ano passado, após agentes da 

Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) interromperem 
a partida na Neo Química Arena, 
em São Paulo. Como não terá 
impacto na situação das equipes, 
que estão classificadas para a 
Copa, o confronto deve ocorrer 
em junho.
Os convocados
Goleiros: Alisson (Liverpool-
-ING), Ederson (Manchester Ci-
ty-ING) e Weverton (Palmeiras).
Laterais: Dani Alves (Barcelo-
na-ESP), Danilo (Juventus-ITA), 
Alex Telles (Manchester United-
-ING) e Guilherme Arana (Atlé-
tico-MG).
Zagueiros: Eder Militão (Real 
Madrid-ESP), Gabriel Magalhães 
(Arsenal-ING), Marquinhos (Pa-
ris Saint-Germain-FRA) e Thiago 
Silva (Chelsea-ING).
Meias: Arthur (Juventus-ITA), 
Bruno Guimarães (Newcastle 
United-ING), Casemiro (Real 
Madrid-ESP), Fabinho (Liver-
pool-ING), Fred (Manchester 
United-ING), Lucas Paquetá 
(Lyon-FRA) e Phillipe Coutinho 
(Aston Villa-ING).
Atacantes: Antony (Ajax-HOL), 
Gabriel Martinelli (Arsenal-ING), 
Neymar (Paris Saint-Germain-
-FRA), Raphinha (Leeds United-
-ING), Richarlison (Everton-ING), 
Rodrygo e Vinícius Júnior (am-
bos Real Madrid-ESP).
Edição: Valéria Aguiar

Com novidade, Tite convoca seleção 
para reta f inal  das Eliminatór ias

O presidente Jair Bolsonaro participa de cerimônia de recepção aos brasileiros e estrangeiros provenientes da Ucrânia, na Base Aérea de Brasília

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Globo - 21 H 

Segunda – 14/03
Lara e Ravi vão a 

Confins à procura de 
Thaiane. Teodoro avisa 
a Christian/Renato que 
Elenice não está bem. 
Rebeca fica preocupada 
com a aproximação de 
Cecília e Edgar. Lara 

e Ravi descobrem que 
Jerônimo está vivo e de-
duzem que Thaiane é 
neta de Noca. Noca fica 
sabendo por Lara que 
Thaiane é sua neta. Éri-
ca flagra uma ligação de 
Stephany no celular de 
Christian/Renato. 

 Terça 15/03 
Noca conta a Thaiane 

que não abandonou Je-
rônimo. Noca deixa seu 
contato com a secretária 
de Jerônimo. Ilana revela 
a Breno que está com Ga-
briela. Érica fica sabendo 
por Stephany que a irmã 

está tendo um caso com 
Christian/Renato. Roney 
deixa Stephany desespe-
rada ao bater na porta do 
apartamento em que ela 
está hospedada.

 Quarta 16/03
Thaiane e Lara ficam 

apreensivas com a inten-
ção de Noca de querer 
conversar com Jerônimo. 
Rebeca confessa a Ilana 
que está com ciúmes da 
relação de Edgar com 
Cecília. Breno pede des-
culpas a Júlia por não ter 
aparecido no encontro 
que marcaram. Bárbara 

de Ludmila. Edgar e Re-
beca se beijam. Nicole 
conta para Bárbara sobre 
o caso de Stephany e 
Christian/Renato. 

 Sexta - 18/03 
Bárbara choca Chris-

tian/Renato ao dizer ao 
juiz que deseja devol-
ver Ludmila. Christian/
Renato jura que lutará 
por Ludmila. Rebeca e 
Nicole tentam reerguer 
Bárbara. Cecília discute 
com Rebeca. Santiago 
pede a Christian/Renato 
o imediato afastamento 
da Redentor e avisa que 

Resumos dos capítulos das novelas de 14/03 a 19/03/2022
ocupará o cargo da pre-
sidência. Cecília decide 
aceitar uma proposta de 
trabalho em Milão.

Sábado 19/03 
Júlia segue o conse-

lho de Edgar e termina o 
relacionamento com Bre-
no. Felipe avisa a Ana Vir-
gínia que voltará ao Bra-
sil. Teodoro pede ajuda 
a Christian/Renato para 
cuidar de Elenice. Thaia-
ne comunica a Noca que 
aceitará uma proposta de 
trabalho numa pousada 
em Petrópolis.

Globo- 18H20

 Segunda 14/03 
Davi ajuda Isadora, 

que se incomoda com 
os beijos de Joaquim. 
Heloísa sugere que 
Isadora formaria um 
belo casal com Rafa-
el. Felicidade incentiva 
Letícia a ir ao encon-
tro de Bento. Isadora 
apresenta Rafael para 
seus vizinhos na vila. 
Onofre enfrenta Olívia. 
Davi percebe que a vila 
apresenta problemas 
com a drenagem de 
água, e Joaquim afirma 
que a tecelagem não 
se responsabilizará por 
nenhuma obra. A chuva 
invade as casas da vila, 
e Benê, Olívia e Fátima 
tentam salvar seus per-

Isadora, que agradece 
o cuidado de Rafael. 
Eugênio confronta Joa-
quim sobre os despejos 
da fábrica.  

 Quarta 16/03 
Eugênio exige que 

Joaquim resolva o pro-
blema do tanque de 
tratamento da fábri-
ca. Isadora confessa 
a Heloísa que se sur-
preendeu com Rafael. 
Heloísa sofre com a 
lembrança de sua filha. 
Arminda questiona Iná-
cio sobre a mãe de Cla-
rinha. Lorenzo e Bento 
enfrentam Padilha, e 
Bento perde o direito de 
ver Letícia. Davi afirma 
a Augusta que ajudará 
os moradores da vila. 
Davi e Isadora suge-
rem que as pessoas se 
alojem no antigo galpão 
até que a questão dos 
drenos da fábrica seja 
reparada. Benê sente 
dor no estômago. Joa-

quim teme que sua fal-
catrua seja descoberta 
por Eugênio. Joaquim 
briga com Davi por cau-
sa de Isadora.

 Quinta 17/03 
Cipriano e Onofre 

apartam a briga entre 
Davi e Joaquim. Todos 
no galpão começam 
a passar mal, e Davi 
deduz que foi a água 
contaminada. Úrsula 
furta um documento de 
Fátima e explica para 
Joaquim seu plano para 
incriminá-la pelo dinhei-
ro roubado. Isadora é 
hostil com Davi. Heloísa 
garante a Violeta que 
Isadora está lutando 
contra seu amor por Ra-
fael. Davi conversa com 
Augusta e deduz que 
Isadora o ama. Matias 
conta a Leônidas sobre 
a filha de Heloísa. Um 
técnico delata a tramoia 
de Joaquim na frente de 
Eugênio e Violeta. 

 Sexta 18/03 
O plano de Úrsula 

dá certo, e Joaquim 
despista as acusações 
do técnico. Heloísa co-
nhece Clarinha por aca-
so. Davi decide pedir 
Isadora em namoro. 
Para evitar seus sen-
timentos por Rafael, 
Isadora decide noivar 
com Joaquim. Mariana 
questiona Inácio sobre 
quando revelará a Ar-
minda que é irmão de 
Clarinha. Heloísa se 
oferece para ficar com 
Clarinha até que a casa 
de Inácio esteja restau-
rada. Violeta confessa 
a Rafael que não gosta 
de Joaquim. Tenório 
aconselha Olívia. Iná-
cio reconhece Julinha 
no cassino. Inácio se 
declara para Arminda. 
Isadora hesita quando 
Joaquim pergunta se 
ela o ama.

 

Sábado 19/03
Isadora despista Jo-

aquim. Violeta afirma 
a Isadora que a filha 
está apaixonada por 
Rafael. Matias tem uma 
crise ao ver Clarinha e 
Heloísa tenta acalmar 
a menina. Úrsula exige 
que Joaquim conquiste 
o amor de Isadora. Davi 
garante que está ao 
lado de Olívia. Padilha 
alerta os soldados so-
bre a proximidade do 
embarque para a Itália, 
e Lorenzo e Bento se 
preocupam. Joaquim 
abre mão de seu salário 
para o conserto da fá-
brica, e Davi aproveita 
para conseguir o au-
mento para os tecelões. 
Arminda não consegue 
escrever para Marco e 
Julinha insinua que ela 
não está apaixonada 
pelo piloto. Davi diz a 
Isadora que a ama.

Segunda – 14/02 
Começa a audiência de Neném/
Paula. Leona e Paula/Neném 
não conseguem abrir o cofre de 
Carmem. Flávia/Guilherme fica 
feliz com a presença de Rose na 
inauguração da ala pediátrica. 
Nedda ameaça Roni para salvar 
a carreira de Neném. Trombada 
e Chicão depõem na audiência. 
Flávia/Guilherme ajuda Guilher-
me/Flávia com o discurso. Cora 
sequestra Teca. Carmem fica 
animada com a ideia de Paula/
Neném para um novo lançamen-
to na empresa. Celina reclama 
da presença de Rose na clínica. 
Cora ameaça Teca. Nedda reza 

pelos filhos. Flávia/Guilherme 
pede para Guilherme/Flávia 
chamar Rose para trabalhar 
na ala pediátrica. Osvaldo não 
consegue adiar a audiência de 
Neném. Roni desarma Cora e 
se aproxima de Teca.
 
Terça 15/02 
Roni leva Teca para o Tribunal 
de Justiça Desportiva. Flávia/
Guilherme sofre por não poder 
mais operar. Osvaldo interroga 
Teca. Paula/Neném descobre 
quem levou Teca para o Tribunal 
de Justiça Desportiva. Nedda 
agradece Roni por ter ajudado 
o irmão. Paula/Neném desco-
bre que Rose está trabalhando 
na escola de Tina, e Neném/
Paula se incomoda. Guilherme/
Flávia convida Rose para jan-
tar. Neném/Paula é convidado 
a participar de um programa de 
TV. Paula/Neném se surpreen-
de com a presença de Carmem 
em sua casa. Tucão convida 
Flávia/Guilherme para jantar. 

Neném/Paula encontra Edson. 
Guilherme/Flávia flagra Celina 
discutindo com Rose. Flávia/
Guilherme se desespera quan-
do Tucão avisa que irá levá-la 
para o Arriba Caracas.
 
Quarta 16/03
Flávia/Guilherme tenta embria-
gar Tucão. Guilherme/Flávia 
proíbe Celina de participar do 
jantar. Flávia/Guilherme sa-
bota a bebida de Tucão. Car-
mem mente sobre sua família 
para Paula/Neném. Neném/
Paula conversa com Bianca 
sobre Cabeça. Flávia/Guilher-
me consegue fugir de Tucão. 
Rose aceita trabalhar na ala 
pediátrica, e Guilherme/Flávia 
fica irritado. Leona fala com 
Pink sobre Gabriel. Roni cons-
pira com Edson e Tetê contra 
Neném e Osvaldo. Murilo conta 
para Paula/Neném sobre a festa 
surpresa para Ingrid. Rose fla-
gra Guilherme/Flávia e Flávia/
Guilherme juntos. Leona prova 

a Paula/Neném que Carmem 
mentiu sobre a família. Sem 
querer, Neném/Paula provoca 
um acidente em seu pé.
 
Quinta - 17/03 
Neném/Paula culpa Osvaldo 
pelo acidente, e acaba imobili-
zando o pé. Guilherme/Flávia se 
irrita com Flávia/Guilherme por 
causa de Rose. Paula/Neném 
afirma que ajudará Leona con-
tra Carmem. Joana questiona 
Guilherme/Flávia sobre Flávia/
Guilherme. Flávia/Guilherme 
se entristece quando Rose diz 
que não quer mais reatar com 
o marido. Nedda conversa com 
Paula/Neném e desconfia de 
seu comportamento. Trombada 
desmaia ao ver Neném machu-
cado. Rose fala com Guilherme/
Flávia sobre a dançarina. Paula/
Neném conversa com Roni. Tu-
ninha conta sobre a festa para 
Ingrid. Guilherme/Flávia pensa 
em investir em uma padaria para 
Juca. Leona se veste como Pink 

para Gabriel. Tucão pede Flá-
via/Guilherme em casamento. 
Guilherme/Flávia discute com 
Celina, que passa mal. 

 Sexta 18/03 
Celina melhora de seu mal-
-estar, mas mente para manter 
Guilherme/Flávia a seu lado. 
Neném/Paula pede para Ned-
da não comentar com Paula/
Neném que ele destratou Rose. 
Gabriel e Leona se beijam. Roni 
tenta ameaçar Flávia/Guilher-
me, que usa Tucão para assus-
tá-lo. Guilherme/Flávia cuida 
de Celina. Nedda conta sobre 
a briga que Neném/Paula teve 
com Rose, e Paula/Neném fica 
furiosa. Guilherme/Flávia decide 
comprar o bar de Teca para abrir 
a padaria de Juca. Neném/Pau-
la se desespera quando Nedda 
avisa que Paula/Neném foi falar 
com Rose. Rose decide ir com 
Tigrão, Tina e a turma para São 
Paulo. Carmem gosta de ver Ga-
briel e Leona juntos. Guilherme/

tences. Isadora e Davi 
ficam presos em pontos 
diferentes da estrada 
por conta da chuva.  

 
Terça 15/03 
Todos ficam sem luz, 

e Joaquim decide con-
trariar Violeta e ir ao 
encontro de Isadora. 
Olívia constata que o 
estoque da fábrica está 
em risco por conta da 
chuva, e Onofre a aju-
da. Joaquim descobre 
que Rafael foi ao en-
contro de Isadora antes 
dele. Isadora sofre um 
acidente e Davi a resga-
ta. Benê pede socorro a 
Leônidas para os mora-
dores da vila. Eugênio 
se junta a Olívia para 
salvar o estoque da 
fábrica. Arminda, Inácio 
e Clarinha ficam presos 
na casa do garçom. 
Tenório se apresenta 
como o novo padre da 
vila. Joaquim encontra Fonte:TV Globo

segue Christian/Renato 
de carro com a filha e 
acaba flagrando o marido 
conversando com Érica.

 Quinta 17/03 
Lara e Thaiane incen-

tivam Noca a perdoar 
Aníbal. Bárbara é presa 
por abandonar Ludmi-
la no carro. Noca deixa 
claro para Jerônimo que 
lutará pelos direitos de 
Thaiane. Santiago paga 
a fiança para Bárbara 
sair da prisão. Christian/
Renato fica desolado ao 
saber que ele e Bárbara 
podem perder a guarda 

Flávia procura Tucão na Pulp 
Fiction. Paula/Neném começa 
a falar sobre a troca de corpos 
para Rose.
 
Sábado 19/03
Neném/Paula impede Paula/Ne-
ném de contar a verdade para 
Rose. Tucão manda Guilherme/
Flávia se afastar de Flávia/Gui-
lherme. Guilherme/Flávia pensa 
em um jeito para salvar Flávia/
Guilherme do noivado com Tu-
cão. Daniel chama Joana para 
examinar Celina, que fica irri-
tada. Marcelo se declara para 
Joana e pede para cuidar do 
filho que ela está esperando. 
Neném/Paula, Guilherme/Flávia 
e Paula/Neném chegam ao Ar-
riba Caracas. Flávia/Guilherme 
aponta uma arma para Tucão. 
Ingrid se decepciona por não 
encontrar a mãe em sua festa. 
Tucão briga com Flávia/Guilher-
me pela arma. Neném/Paula, 
Guilherme/Flávia e Paula/Ne-
ném ouvem um tiro.
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