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Guararema entra na Fase Vermelha neste
sábado (06/03); veja quais são as mudanças
A cidade adotará medidas ainda mais prudentes do que as exigidas pelo Estado, instalando blitz sanitárias nas vias de acesso do município e fechando as escolas municipais e estaduais
O Governo do Estado decidiu
retroceder todos os municípios
à Fase Vermelha do Plano São
Paulo a partir deste sábado
(06/03) e Guararema, seguindo as determinações estaduais,
restringirá o funcionamento de
estabelecimentos não essenciais até 19 de março.
A Prefeitura adotará medidas
ainda mais restritivas do que
as exigidas pelo Governo do
Estado, instalando blitz sanitárias nas vias de acesso do
município e suspendendo as
aulas escolas municipais, estaduais e particulares.
A decisão foi tomada após o
aumento dos índices relacionados à pandemia da Covid-19 no
Estado de São Paulo, atrelado
à perspectiva de crescimento
na ocupação de leitos nos próximos dias.
Com a determinação da Fase
Vermelha, não poderão funcionar com atendimento presencial: bares, restaurantes, lojas,
salões de beleza, academias,
escritórios, concessionárias,
estabelecimentos de eventos
culturais, entre outras atividades não essenciais.
Têm permissão para funcionamento mercados, farmácias, postos de combustíveis,
transporte público, casas de

materiais de construção, feiras
livres, igrejas e templos religiosos com capacidade de 30%
(veja mais abaixo).
As medidas mais intensas de
restrição de funcionamento têm
como objetivo conter o novo
avanço da Covid-19 na cidade.
A ocupação de leitos na região
está alta e algumas cidades do
Alto Tietê já chegaram ao limite
da capacidade da Saúde”, explicou o prefeito José Luiz Freire
Martins, o Zé. “É importante
que as determinações sejam
seguidas e que cada cidadão
tenha a consciência de que não
é momento de baixar a guarda
na luta contra o coronavírus”,
completou o chefe do Executivo
guararemense.
Guararema também seguirá o
toque de restrição, válido das
20 às 5 horas, todos os dias da
semana até 19 de março.
O que pode ou não funcionar
em Guararema
Pode funcionar:
Hospitais e similares, atividades de segurança pública
e privada, transporte público
coletivo, táxis, aplicativos de
transporte, supermercados,
padarias, mercados e similares, açougues, quitandas, feiras livres, serviços bancários,
casas lotéricas, clínicas veterinárias e similares, lavanderias
e serviços de limpeza, postos

de combustíveis, meios de comunicação e bancas de jornal,
oficinas mecânicas, assistência técnica e manutenção de
produtos eletroeletrônicos, serviços funerários, atividade de
construção civil e depósito de
material de construção desde

que não realizem atendimento
presencial, escritórios de advocacia ou contabilidade sem
atendimento ao público, atividades industriais, atividades
religiosas.

Não pode funcionar:
Comércio em geral, lojas de
conveniência que vendam produtos não essenciais, lojas de
“R$1,99”, ou similares, estabelecimentos de alimentação fora
do lar: restaurantes, pizzarias,
lanchonetes, cafés, docerias,

sorveterias, bares e similares,
salões de beleza e barbearias,
academias de esporte de todas
as modalidades e centros de ginástica, atividades de educação
complementar, eventos, convenções e atividades culturais.

Guararema recebe novo lote de vacinas contra a Covid-19

A nova remessa conta com 200 doses que serão encaminhadas para idosos entre 77 e 84 anos
Guararema recebeu nesta
quinta-feira (04/03) um novo
lote de vacinas contra a Covid-19. A nova remessa conta
com 200 novos imunizantes
da marca CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantã em
parceria com a farmacêutica
chinesa Sinovac.
Com a chegada das doses,
parte do público de 77 a 79
anos e parte dos moradores
de 80 a 84 anos, cadastrados
junto à Secretaria Municipal
de Saúde, será vacinado. No
entanto, segundo a Pasta,
com a quantidade de doses

encaminhadas até o momento, não será possível imunizar todo o público cadastrado
dessas faixas etárias.
“Com essas novas doses
que recebemos, vamos dar
continuidade ao calendário de
vacinação contra a Covid-19
em Guararema. Vamos vacinar quase a totalidade dos
cadastrados de 80 a 84 anos
e boa parte do público de 77
a 79 anos. Mesmo com esse
novo lote, vamos continuar
cobrando dos governos estadual e federal o envio de
novas doses do imunizante”,

explica a secretária municipal
de Saúde, Adriana Martins.
A vacinação continua a ocorrer no município mediante
agendamento, modelo tido
como prudente para não gerar
aglomerações na central de
vacinação. Para idosos com
idade a partir de 77 anos, formulários de cadastramento
estão disponíveis no site da
Prefeitura de Guararema
(www.guararema.sp.gov.br),
na aba “Cadastramento para
Vacinação da Covid-19”.
De acordo com a Secretaria
de Saúde, cada pessoa terá

um dia agendado para receber a dose, devendo comparecer à Central de Vacinação
Coronavírus (Rua Doutor Armindo, 567, no bairro Nogueira) munida dos documentos
necessários (originais e cópias).
No caso dos idosos, é preciso levar um documento com
foto contendo o número do
CPF (original e cópia), o Cartão Nacional de Saúde (original e cópia) e comprovante de
residência atualizado (original
e cópia).
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EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e e F i t n e s s > > >
PARA QUEM PEDALA: INFLUÊNCIA DO PESO NA SUBIDA

José Marcos, Educador
Físico

Todo ciclista, seja amador,
profissional, praticante frequente ou esporádico, tem
nas subidas uma preocupação a mais quando programa
um pedal. Inclusive muita gente antes de iniciar um trajeto
pergunta se tem muita subida,
sobre o grau de dificuldade
das temidas e no meio do

percurso, quando este não
é muito conhecido, costuma
perguntar se já é a última.
Geralmente a dificuldade
em vencer uma subida está
atrelada a vários fatores como
condicionamento físico geral,
técnica, estratégia usada (sim
há estratégia para subir), ritmo, equipamento e o uso
correto do mesmo (bicicleta)
e peso corporal. Todos esses
pontos são importantes, uns
mais outros menos, mas todos requerem atenção para
melhorar o pedal na subida e
superar um desafio pessoal.
Condicionando-se fisicamente melhor, a confiança para
vencer uma subida aumenta,
o ritmo empregado pode ser

variado, a técnica ficará mais
apurada e a estratégia poderá
ser adaptada conforme a
necessidade no meio
da subida. Além disso, o peso
corporal ficará equilibrado
conforme o treinamento avança e a alimentação se equipare ao gasto calórico. Esse é o
cenário ideal; evolução gradativa, bem pensada, elaborada
e executada com paciência
e determinação. Mas não é
sempre assim. Grande parte
dos ciclistas, principalmente o
pessoal que pedala mais aos
finais de semana, não
dá muita atenção ao condicionamento físico e à preparação
durante a semana
por inúmeros motivos, seja

guir umplanejamento de exercícios para redução de peso,
condicionamento físico,fortalecimento e aprimoramento
técnico. A bicicleta deve ser a
última a ser mexida. E o pessoal falso magro que aparentemente tem baixo nível de
gordura corporal, mas tem
pouca força muscular também precisa se condicionar
para subir melhor. O melhor
investimento é em você, depois na bicicleta.
José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e
Professor da Acqua Boya Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br
por falta de tempo, compromissos profissionais ou familiares. E na hora do pedal
com o grupo ou com o pelotão
ou com os amigos, a subida
cobra o preço. Muita gente
ainda acredita que reduzindo
o peso da bicicleta o problema
estará resolvido, mas o peso
da bike representa
apenas 10% a 15% da massa transportada ao topo. Ou
seja, é mais barato e saudável

reduzir 2 kg do peso corporal
do que 2kg do peso da bicicleta. Mas a redução de peso
corporal não é simplesmente
na balança. É necessário a
redução do percentual de gordura, do peso morto que não
ajuda em nada.
Reduzir peso perdendo massa muscular não é ideal e só
vai prejudicar mais ainda o
rendimento na bicicleta. Por
esse motivo é importante se-

Rápidas >> Ficou na lembrança
Há 29 anos...
Imposto de Renda Novidades

As regras para a entrega da declaração do Imposto de Renda foram divulgadas no dia 24/02/2021
pela Receita. Entre as principais novidades, está a
obrigatoriedade de declarar o auxílio emergencial
para quem recebeu mais de R$ 22.847,76 em outros
rendimentos tributáveis e a criação de três campos
na ficha “Bens e direitos”, para o contribuinte informar
criptomoedas e outros ativos eletrônicos.
As empresas, os bancos, as demais instituições
financeiras e os planos de saúde estão obrigados
a fornecer os comprovantes de rendimentos. O contribuinte, no entanto, pode adiantar o trabalho e
juntar documentos como contracheques e recibos,
no caso de rendimentos, e notas fiscais, usadas
para comprovar deduções.

Há 29 anos, o prefeito Zé, já desenvolvia importante papel na política como Assessor Técnico do Gabinete da eterna prefeita Conceição Apparecida Alvino de Souza, que recebia constantemente inúmeros políticos em seu gabinete. Na histórica foto acima, da
esquerda para direita Zé Luiz, eterna Prefeita Conceição, Dimas Ramalho, atual vice- presidente do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo (na época era Secretário de Habitação no Governo de Mario Cóvas) e Jungi Abe, Deputado Federal (na época)
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Nova unidade Ultrafarma Popular
inaugura no centro de Guararema
Nova loja Ultrafarma Popular oferece atendimento de qualidade e descontos especiais para a população
O Grupo Drogarema, com
o objetivo de oferecer aos
clientes uma experiência
diferenciada de compra,
traz uma nova unidade
Ultrafarma Popular para a
cidade de Guararema.
Com a nova unidade, o
cliente terá acesso a maiores descontos em medicamentos e perfumaria, além
de estacionamento em
frente à loja, atendimento
de qualidade e DISK ENTREGA nos telefones 11
9 7373 6573 (WhatsApp)
e 11 4693 1017.
A nova franquia Ultrafarma
Popular foi inaugurada na
última sexta feira, e está
localizada na Rua 19 de
Setembro, nº 14 no Centro
de Guararema.
Venha conferir, a loja está
preparada para atender
aos clientes com segurança, seguindo todos os
cuidados recomendados
pela OMS.
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"(?) assim",
modismo
linguístico

Grupo que
ajuda alcoólatras
(sigla)

Sala de (?),
recinto de
consultório
médico
Categoria
pela qual
Bong Joon
Ho foi
premiado
com o Oscar 2020
(Cin.)

Unidade
de medida
agrária
Inteiro;
completo
Aquela
que
inspira o
poeta
Luta
japonesa
Gancho de
ratoeiras

Osso que forma o
antebraço (Anat.)
Américo Vespúcio,
navegador (Hist.)

Laio, em
relação
a Édipo
(Mit.)
Tablet
fabricado
pela Apple
(Inform.)
Organismo
injetado
no queijo
roquefort

O número
como o 2
Pobre,
em inglês

Roberto
Thomé,
jornalista
esportivo

Código da
França no
endereço
da internet

Recurso de
mágicos
Chupim
(bras.)
A derrota
mais categórica no
boxe
Explorador
do fundo
dos
oceanos

BANCO

Novo Testamento
(abrev.)
Torneio
vencido pela França
(2018)

Símbolo
criado pelo
designer
(red.)
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Solução
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PEIXES -Todos os esforços no sentido de elevar-se e prosperar profissionalmente se farão sentir com maior força. Analise e verá quanto prosperou.
Pode confiar na sua intuição para descobrir o que há de errado junto à
pessoa amada.

1.000,
em algarismos
romanos

O
V

AQUÁRIO - Não permita que o esgotamento físico tire suas energias. O melhor
que poderá fazer agora, será buscar a companhia de pessoas amigas que saberão
apreciá-lo. Está sob uma forte influência de sua família e isto poderá beneficiá-lo.
No início da manhã, a tensão vai predominar.

Parte da
psique
Felinos
domésticos

O "ambiente" das
redes
sociais

LIBRA - Sua indecisão, neste dia, muito poderá prejudicá-lo. Portanto seja
decidido para que tudo possa sair bem. Cuide da saúde, não se precipite e
não se deixe influenciar por maus pensamentos. Neutro na profissão. Uma
importante realização financeira pendente poderá se realizar.

CAPRICÓRNIO - Dia pouco indicado para os negócios e aos assuntos sociais.
Evite, também, as questões extraconjugais e os perigos de acidente e tudo que
possa prejudicar sua tranquilidade no lar. Você atravessa uma fase, em que a
sua comunicação pessoal, encontra-se em plena expansão.

Direção da
agulha da
bússola
(abrev.)

Final do caminho
da noiva, na igreja
Destrói Exagero de
(p. ext.) perfeição

Caio
Castro, por
seu signo
(Astrol.)

SAGITÁRIO - Dia em que haverá muita tranquilidade na vida familiar e profissional, com bastante disposição para solucionar problemas. Contudo evite
discussões com a pessoa amada, rivais e inimigos. Sem um motivo aparente,
você pode começar seu dia sentindo-se um tanto desanimado.

"O ataque
(?) a melhor defesa" (dito)

Nação
Acessório
feminino
de cabelo

VIRGEM -Deverá evitar discussão e disputas com autoridades e com seus inimigos
declarados e rivais. Por outro lado, o dia promete êxito em novas associações e no
trabalho. Um aspecto restritivo do planeta mercúrio dentro do seu mapa astral revela
que você não deve perder seu controle emocional.

ESCORPIÃO -Muita disposição, otimismo e compreensão para com os outros.
Assim estará você neste dia que tem tudo para ser maravilhoso. Mas evite
estragar tudo isso por causa do ciúme e do orgulho pessoal exagerados.
Evite isolar-se.

Ideia, em
inglês
"Ordem",
em OAB

M
O
N
M A
R
C
V O

LEÃO - Algumas dificuldades na vida social e familiar estão previstas para hoje. Cuide
também da saúde da reputação e principalmente de seu dinheiro, pois está predisposto
a gastar a esmo. Ótimo aos estudos, pesquisas, investigações e ao amor.

A ave que se desloca
de uma região a outra
Área de atuação de
indumentaristas

E
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T A L
O
H
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S R
P A D
O
I
F R
Q U E
N T
O G O
D O R

CÂNCER - Pense no seu êxito e não dê importância a boatos e impressões negativas. Atravessa o melhor período material do ano. Poderá progredir muito através
do próprio esforço. Pessoas alegres e expansivas poderão alegrar você hoje.

Reprime;
impede
que
continue
Religião
animista,
dominante
no Haiti

© Revistas COQUETEL

Texto que
anuncia o
assunto
principal

P
I
N
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E
L
A

GÊMEOS - Esbanje nos gestos de carinho com a pessoa amada. Sua sensualidade
está à flor da pele. É provável que, se meditar sobre a opinião dos outros terá maior
recompensa num futuro próximo. Boa influência para o romance e o casamento.

Cantor
portelense
de "O Quitandeiro"
Dominados com
brutalidade
Atitude
retratada
por Zé Carioca (HQ)

P
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L A N D R
M
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I B E
D U
P O
A L T A R
I
R O I
A
A V
U A R I A
P A R
P O
T R
O C A U T
O
N A
R G U L H

TOURO -Dia positivo para a realização de negócios além de suas condições monetárias, e muito propício ao seu progresso profissional, moral e social. A pessoa amada
estará disposta a ajudar a resolver um pequeno problema.

www.coquetel.com.br
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PARA O DIA 14 DE MARÇO DE 2021

ÁRIES -As energias harmoniosas dos astros vão movimentar de maneira inesperada
sua vida afetiva. Dia indicado para desenvolver-se social, profissional e mentalmente.
Mas, deverá tomar muito cuidado com sua saúde. Não provoque o seu sistema nervoso.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

4/idea — ipad — logo — poor — povo — vodu. 6/corrói. 7/virtual.

Horóscopo
Por: Omar Cardoso
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Guararema adota blitz sanitárias e interdita pontos turísticos
Equipes ficarão nos locais orientando as pessoas sobre o uso de
máscara e informando que todos os pontos turísticos estão interditados
Com o objetivo de intensificar o
cumprimento das regras do Plano São Paulo na fase vermelha
e conter o avanço da pandemia
na cidade, a Prefeitura de Guararema vai montar, a partir deste
sábado (06/03), um esquema de
blitz sanitária nas principais entradas da cidade.
Equipes ficarão nos locais orientando as pessoas sobre o uso de
máscara e informando que todos
os pontos turísticos, parques municipais e demais espaços públicos estão interditados, de modo a
diminuir a circulação de pessoas.
Nas blitz, as equipes também
aferem a temperatura de quem
entra na cidade e oferece álcool
em gel para a higienização das
mãos. A iniciativa visa controlar
orientar os turistas e diminuir as
chances de propagação do novo
coronavírus.
Em razão do agravamento da
pandemia, Guararema e todos
os demais municípios do Estado
de São Paulo vão para a Fase
Vermelha do Plano São Paulo a
partir deste sábado (06/03). Na
cidade, apenas serviços essenciais têm permissão para funcionar, conforme prevê o decreto
municipal 3.989/21.

Rua 23 de Maio, 398 - Guararema - 11 2626.0606 / 11 99910. 7781
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Colunista Social

Colunista Social

SILENE
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08/03): Ser mulher é ter um turbilhão de sentimentos misturados; é ter a doçura no olhar, mesmo com o coração a lacrimejar; é ter a
coragem de seguir em frente, mesmo que todos desacreditem; é ter forças para recomeçar, mesmo que a queda seja grande; é amar repetidamente, mesmo quando desiludida frequentemente. Ser mulher é ter o dom único de poder gerar outro ser humano e amar incondicionalmente. Ser mulher é ter nos olhos rímel e sombra e, não borrar o
rosto ao se emocionar; é andar de salto elegantemente, mesmo com os pés calejados e doloridos; é ter a leveza de um vestido de cetim, mesmo que o fardo seja pesado.
Ser mulher é ser sensível e forte o suficiente para quebrar tabus e enfrentar obstáculos sem perder a esperança, reerguendo-se a cada queda. Ser mulher é saber ouvir e
compreender o que o outro está sentindo, e às vezes esquecer a própria dor para acolher a dor do outro. Independente da cor, raça, religião e profissão, a mulher tem que
ser valorizada, amada e principalmente respeitada. Afinal, Ser Mulher é, acima de tudo, uma missão divina e nobre. Deus continue abençoando sua obra prima!

Rosana Pieruccetti, Primeira Dama e Presidente
do Fundo de Solidariedade.

Ana Paula Tamaki, Presidente da Casa da Amizade
de Guararema.

Dra Vanessa Christie Enande, Juíza da Vara Distrital
de Guararema.

Adriana Basan de Macedo e Cristiane Farias,
motoristas de ônibus da Transguará.

Elvanira Braga, Professora e Artesã.

Leila Fonte Boa Ramalho, atleta.

O
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OLIVEIRA
Fone: (1 1 ) 4 6 9 3 . 4 7 7 1 - Cel: (11) 97217.0673

Dra Érika Correard, dermatologista (clínica UNNA).
Conceição Aparecida Alvino de Souza, eterna Prefeita de Guararema

Um grupo de mulheres em momento festivo no Rotary Club: da esquerda para
direita: Andréia, Marluce, Josidene, Cássia, Simone, Linda e Camila.

As policiais militares Cb. Seifert, Cb. Célia e Cb. Kátia.

As advogadas Dra Nair Martins, Dra Fernanda Gutierres, Dra Vanessa Noronha,
Dra Mônica Marcondes, Dra Flávia Ramalho e Dra Cláudia Gimenez.
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Guararema entrega mais dois certificados do Selo de Produto Artesanal
A certificação foi entregue para os sócios da Casa Nostra Charcutaria Artesanal e para a Suns Lavandário Guararema, responsáveis pela produção de produtos artesanais no município

A Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico entregou nesta sexta-feira (05/03) mais dois certificados
do Selo de Produto Artesanal
para produtores de Guararema. A certificação foi entregue
para os sócios da Casa Nostra
Charcutaria Artesanal e para a
Suns Lavandário Guararema,
responsáveis pela produção de
produtos artesanais no município.
A entrega dos selos foi feita pelo
prefeito José Luiz Eroles Freire, o Zé, na sede da Prefeitura.
O chefe do Executivo municipal destacou a importância da
valorização dos produtos produzidos na cidade e colocou a
administração à disposição dos
empreendedores da cidade.
“A Prefeitura está aqui para facilitar e ajudar os empreendedores que acreditam na cidade.
Estamos vivendo um momento
difícil para nossa economia e
sabemos a importância do empreendedorismo como forma de
geração de renda e emprego.
Estamos aqui de portas abertas
para receber vocês e prontos
para dar o suporte necessário”,
disse o prefeito Zé.
Para Vinicius de Castro Freitas e Leandro Cascão Girardi
Gaspar, sócios da Casa Nostra
Charcutaria Artesanal, a entrega
do Selo de Produto Artesanal
representa um grande passo
para a empresa instalada em
Guararema.
“Estamos muito felizes com essa
entrega, para nós é um troféu”,
afirmou Freitas. “Estamos em
circunstâncias difíceis e há uma
certa insegurança. Com a entrega do selo, ficamos mais seguros de empreender na cidade e
mais confiantes nos próximos
passos”, completou.
No mesmo sentido, Felipe
Adams Sun e Millie Steffany
Sun, representantes da Suns

Lavandário Guararema, afirmaram que a certificação será
importante para a continuidade
dos trabalhos da empresa da família. “Temos um mercado muito
grande de pessoas interessadas
em produtos artesanais e agora,
com a certificação, temos mais
segurança para continuar empreendendo”, relatou Millie.
Também participaram do evento
o secretário de Emprego e Desenvolvimento Econômico, Marlon Rodrigues, e a primeira-dama
Carmen Rosana de Moura Santos Pieruccetti.
O titular da Pasta responsável
pelo Selo de Produto Artesanal
agradeceu aos produtores por
escolherem Guararema para empreender e destacou a importância do selo. “Estamos de portas
abertas para novas empresas e
colocamos a Secretaria e a Prefeitura à disposição para facilitar
a vinda de pessoas empreendedoras”, pontuou o secretário.
No início de fevereiro, a Prefeitura de Guararema fez a entrega
do primeiro selo para a produtora
de geleias artesanais Elisangela
de Souza.
O Selo
Desenvolvido no âmbito do “Programa Produção Artesanal” de
Guararema, o Selo de Produto
Artesanal tem como objetivo certificar produtos feitos por meio
da arte e técnica do trabalho
manual. Trata-se de uma iniciativa da Secretaria de Emprego
e Desenvolvimento Econômico
que visa beneficiar pequenos
produtores formalizados no
município, permitindo a venda
de produtos 100% artesanais.

Além do selo, o programa oferece acesso aos cursos, capacitações e oficinas do Sebrae. Para
participar, o interessado deve
ser morador de Guararema e
se formalizar e regularizar como
Microempreendedor Individual.

9

Jornal Gazeta de Guararema, 06 de Março de 2021

Resumos dos capítulos das novelas
De 08 a 13 de março

Segunda-feira
Apolo decide continuar o
namoro com Tamara. Dulce
avisa a Tancinha que lutará
para ficar com a guarda de
Bia. Giovanni não consegue
se entender com Guido. Bruna
finge ter uma crise para que
Enéas continue acreditando
nela. Giovanni se desculpa
com Aparício. Bruna pensa em
um plano para ficar com Giovanni. Rebeca volta para casa
e comenta com Penélope que
tem uma ideia para ficar com
Aparício. Epaminondas exige
que Teodora se divorcie de
Aparício. Felipe suspeita que
Carmela seja cúmplice de
Jéssica. Tancinha conta para
Isabel sobre a visita de Dulce.
Apolo comenta com Tancinha

Globo – 21h15
Segunda
Bibi confronta Rubinho e
termina o casamento com o
bandido. Nonato diz a Simone
que acredita que Silvana esteja envolvida com agiotas. Bibi
depõe perante o juiz. Ritinha

De 08 a 13 de março
Segunda-feira
Eva mostra para Ana
a certidão de nascimento de Júlia. Vitória
fecha uma campanha
publicitária para Ana.
Manuela tenta acalmar
Iná depois dela ter um
pesadelo. Ana pensa
em Rodrigo. Cris pensa
em engravidar de Jonas.
Ana, Júlia e Eva voltam
para o Brasil. Manuela
se revolta com Eva por
ter registrado Júlia como
sua filha. Alice fica admirada ao saber que Ana
decidiu ficar com a filha.
Manuela avisa a Rodrigo
que a irmã voltou para o
Brasil. Marcos avisa Vitória que uma amiga de
Sofia irá visitá-los, mas
ela não dá atenção. Ana
vai com Júlia à pracinha
e se surpreende ao encontrar Rodrigo.

ter encontrado a mulher que
supostamente esteve com
ele na noite anterior a seu
casamento. Felipe e Shirlei
confirmam o envolvimento de
Carmela e Jéssica. Giovanni conta para Camila sobre
Guido. Bruna compra um
chalé em uma montanha com
documentos falsos. Rebeca
procura Aparício. Shirlei confronta Carmela.
Terça-feira
Carmela tenta se afastar
de Shirlei. Vitória se preocupa
com a possibilidade de ser
descoberta. Epaminondas
decide viajar com Safira. Carmela se descontrola e revela
por que sente raiva de Shirlei. Penélope não consegue
fazer Rebeca desistir de seu
plano para ficar com Aparício. Francesca conta para
os filhos tudo sobre o trauma
de Carmela. Beto brinca com
Tamara. Apolo comunica a
Nair que não irá ao casamento
de Tancinha com Beto. Carol
questiona Isabel sobre a guarvisita Zeca e Jeiza flagra os
dois. Rubinho ordena que Bibi
pegue a pensão de Dedé. Bibi
se revolta contra Rubinho e
desabafa com Alessia. Abel
se incomoda com o namoro
de Nazaré. Dantas ameaça
processar Ritinha. Bibi investe
contra Carine e Jacy pede
ajuda a Rubinho.
Terça-feira
Joyce encontra o cartão
que Nonato deixou em sua
bolsa e Ivan sugere que a mãe
frequente o grupo de apoio.
Caio orienta Selma a investigar o paradeiro de Solange/

Terça-feira
Ana fala para Rodrigo
que Júlia é sua irmã e
vai embora abalada. Rodrigo conta para Nanda
que Eva teve uma filha
enquanto esteve na Patagônia. Cris conhece
Vivi Mourão no salão de
beleza. Ana e Eva chegam com Júlia ao clube
e todos comentam a
semelhança da menina
com a tenista. Vitória
exige que Ana não deixe
que Júlia atrapalhe seu
treinamento. Jonas fica
revoltado ao saber que
Eva teve um filho. Cris
fica inconsolável ao descobrir que o marido fez
vasectomia. Ana discute
com Eva por causa de
Júlia. Moema conta para
Iná que terá que cuidar
do marido doente. Iná
visita suas netas. Ana
apresenta Júlia para
a avó. Jonas manda
Cléber suspender o pagamento da pensão para
a ex-mulher. Iná desconfia da história que Ana e
Manuela contam sobre

da definitiva de sua família.
Leozinho e Agilson compram
o ponto da barraca de feira de
Francesca. Bruna decide levar
Giovanni para seu chalé após
o casamento de Tancinha.
Shirlei pede para falar com
Carmela antes de denunciá-la. Henrique leva Penélope
para conhecer sua mãe. Apolo
pressiona Flávia para descobrir a verdade sobre a noite
que passaram juntos.

casamento conjunto. Enéas
desconfia das mentiras de
Bruna. Camila tem novas e
reveladoras lembranças.

se aproxima para falar com
Isabel. Beto conta a Tancinha
tudo o que fez para ficar com
ela. Camila garante a Enéas
que Bruna tem problemas
psiquiátricos. Apolo encontra
Tancinha e Beto.

Beto tenta conversar com
Tancinha. Camila estranha o
sumiço de Giovanni. Giovanni
descobre que foi sequestrado
por Bruna.

Quarta-feira
Apolo encurrala Flávia e a
obriga a contar tudo que aconteceu para Tancinha. Beto não
se aguenta de culpa e procura
Tancinha para contar tudo o
que fez, mas Francesca o impede de ver a noiva antes do
casório. Apolo aparece com
Flávia no altar. Henrique convida Penélope para conhecer
sua mãe. Rebeca pede que
Teodora a ajude a dar uma
lição em Aparício. Teodora e
Safira disputam Tarzan. Felipe
e Rodrigo sugerem a Francesca e Shirlei que façam um

Quinta-feira
Apolo leva Flávia para
falar com Tancinha. Beto
tenta se confessar com o
padre. Bia se apavora ao ver
Dulce na igreja, e Isabel tenta
acalmá-la. Alexsander flerta
com Nair. Felipe e Shirlei
pensam em seu casamento.
Teodora flagra Epaminondas
com Safira. Lucrécia leva
Fedora ao clube das mulheres. Safira ameaça contar o
segredo de Teodora se ela
não deixar Tarzan. Camila
se desculpa com Enéas por
todas as humilhações. Apolo
leva Flávia até a igreja. Beto
não consegue se confessar
antes do casamento. Agilson
e Leozinho se fantasiam
para o show do clube das
mulheres. Flávia tenta fugir
de Apolo. Beto sente-se mal
e pede para falar com Tancinha. Bia chora quando Dulce

Irene. Irene provoca Joyce,
que decide denunciá-la. Ritinha visita Ruyzinho. Aurora
conforta Bibi, que jura vingança contra Rubinho. Eugênio é
intimado a pagar pensão para
Irene. Zeca se recusa a ajudar
Ritinha. Jeiza vence sua luta.
Gerson sofre um assalto e
acaba morto.
Quarta-feira
Jeiza, Caio, Érica, Alan e
Selma confortam a esposa
de Gerson. Ritinha concede
uma entrevista para a TV para
conseguir reaver Ruyzinho.
Jeiza aceita testemunhar em

favor de Zeca. Bibi descobre
que Rubinho deu seu carro
para Carine. Sabiá aconselha Rubinho a não confrontar
Bibi. Bibi cobra o dinheiro que
deixou com Silvana, que se
desespera. Bibi agride Carine,
e um policial a alerta.
Quinta-feira
Ritinha aparece de surpresa em tribunal. Abel responsabiliza Ritinha pelos problemas
na vida de Zeca. Mira se assusta com Irene. Zeca mente
em depoimento para ajudar
Ritinha. Rubinho provoca e
acaba sendo humilhado por

Bibi, que revela traição com
Caio. Ivan afirma que sentimento de Ritinha por Ruy
é sincero. Bibi afirma para
Aurora que seu casamento
com Rubinho acabou. Cibele
entrega exame de DNA para
Ruy e diz que ele não é o pai
do filho de Ritinha.
Sexta-feira
Ruy insiste que é pai de
Ruyzinho e pede que Cibele
não mostre o exame para
ninguém. Após discussão
com Irene, Mira teme por sua
segurança. Bibi é despejada
de casa por Rubinho, que se

vangloria pelo ato. Bibi fica
chocada ao descobrir que o
dinheiro que deixou com Silvana foi gasto pela arquiteta
em jogo.
Sábado
Irene espezinha Eugênio.
Mira entrega para Dantas tudo
o que sabe sobre Irene. Eugênio conforta Ivan e diz que
a família estará ao lado dele
na retirada dos seios. Dantas,
Silvana, Garcia e Elvira estão
atrás de Irene na garagem do
seu apartamento. Irene morre
ao cair no fosso do elevador.

Júlia.

Ana acusa Vitória de
querer que ela abandone sua filha como ela
fez com Alice. Manuela
vê Rodrigo e Nina se
beijando. Vitória procura a ficha de sua filha
na secretaria do curso
de tênis. Ana combina
com Manuela de ir à
faculdade para falar com
Alice. Vitória não dá
importância à preocupação de Marcos para
contar que o hamster
de Sofia morreu. Ana vê
Rodrigo e Nina de mãos
dadas. Rodrigo comenta
que ficou mexido ao ver
Ana na faculdade. Iná e
Josias penduram uma
faixa para anunciar o
baile. Alice percebe o
interesse de Felipe em
Manuela. Dora compra
um novo hamster para
Sofia. Vitória procura
Alice.
Sexta-feira
Vitória é simpática
com Alice e a convida
para almoçar. Cris reclama de ter que sair com
Jonas. Marcos discute
mais uma vez com a

esposa em casa. Ana
se esforça no treino de
tênis, mas não consegue
satisfazer sua treinadora. Laudelino comenta
com Iná que colocou
Wilson para tomar conta
de sua oficina. Felipe
convida Manuela para
ver seu show. Laudelino
não gosta de Wilson ter
mexido em suas ferramentas. Vitória e Alice
se encontram para almoçar. Iná combina com
Josias uma forma para
que Moema possa ir ao
baile. Alice fica revoltada
quando Vitória diz que
não quer que ela conheça sua família. Ana se
irrita ao saber que Eva
colocou Júlia em uma
creche. Manuela fica
com a sobrinha enquanto a irmã vai se encontrar
com Rodrigo.
Sábado
Ana procura Rodrigo
e fica abalada quando
Nina chega. Alice é grosseira ao falar com Manuela sobre seu almoço
com Vitória. Iná avisa a

Moema que conseguiu
uma enfermeira para
cuidar de seu marido
para que ela possa ir
ao baile. Rodrigo fala
com Lourenço que vai
terminar seu namoro
com Nina. Marcos pede
para Vitória ler uma história para Sofia, mas a
menina não aceita. Alice
retira todos os brinquedos que estavam em
seu quarto. Manuela se
preocupa com a demora
de Ana. Cris reclama de
Jonas para Vivi. Vitória
se impressiona com o
desempenho de Ana no
treino. Moema e Wilson
dançam no baile. Suzana repreende Alice pela
forma como cortou e
pintou seu cabelo. Jonas
fica abismado com a
quantidade de compras
feita por Cris. Rodrigo vê
quando Ana discute com
a mãe sobre Júlia.

Quarta-feira
Eva e Iná discutem.
Ana vai com Manuela à
faculdade encontrar Alice. Rodrigo troca olhares com Nina durante a
aula. Laudelino consola
Iná. Vivi fala para Cris
que existem casos de
vasectomia que podem
ser revertidos. Ana fica
abalada ao ver Rodrigo
e Nina juntos na faculdade. Eva comenta com
Ana que ela precisa se
dedicar à carreira para
sustentar Júlia. Vitória
humilha Ana depois do
treino. Dora convence
Sofia a fazer a aula de
natação. Celina comenta
sua vontade de engravidar e Lourenço desconversa. Vitória se desentende com Marcos. Ana
perde em sua estreia no
torneio e todos reclamam de sua atuação no
jogo. A tenista discute
com Vitória e acaba falando sobre Alice.
Quinta-feira

Sexta-feira
Tancinha revela a Apolo
que Beto armou contra os
dois. Beto diz a Apolo que
ele deveria se casar com
Tancinha. Angelina provoca
Penélope. Tancinha decide
se casar com Beto por causa
de Bia. Agilson e Leozinho
reconhecem Lucrécia e Fedora. Nair avisa a Apolo que
ele precisa manter distância
de Tancinha. Tancinha e Beto
se casam. Bruna engana Giovanni e o sequestra. Agilson
e Leozinho sentem falta de
Lucrécia e Fedora. Tancinha
e Beto ficam em quartos separados no hotel. Tancinha
sofre pensando em Apolo.
Penélope tenta consolar Beto.
Tamara volta mais cedo de
viagem e surpreende Apolo.

Sábado
Giovanni fica inconformado com a armação de Bruna.
Tancinha afirma a Beto que
só ficará com ele por três meses. Apolo diz a Nair que não
quer se afastar de Tamara.
Lucrécia e Fedora vão à feira
livre ver Agilson e Leozinho.
Bruna ameaça Giovanni. Em
casa, Tancinha não fala com
Beto. Dulce visita Bia, que
fica amedrontada. Henrique
consola Beto. Rodrigo oferece
um jantar para Guido. Safira
dispensa Ariovaldo e coloca
Teodora em seu lugar. Rodrigo convida Francesca para
jantar. Marieta flagra Agilson
com Lucrécia e Leozinho
com Fedora. Shirlei decide
procurar Carmela. Francesca
se encontra com Guido. Beto
prepara um jantar para Apolo
e Tancinha.

Produção : TV Globo
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Guararema suspende aulas presenciais nas Escolas
das Redes Municipal, Estadual e Par ticular
Decisão considera o agravamento da pandemia e a reclassificação da cidade para a Fase Vermelha do Plano São Paulo
Devido à alta no número de
casos, internações e óbitos
em todo o Estado de São Paulo, as aulas presenciais nas
Redes Municipal, Estadual
e Particular de Guararema
serão suspensas durante o
período de 8 a 19 de março.
A suspensão foi publicada,
via decreto, nesta sexta-feira
(05/03).
A medida foi adotada para diminuir a circulação de pessoas
e ajudar a conter a disseminação da Covid-19 na cidade. Deliberada pelas equipes
administrativa e pedagógica
da Secretaria Municipal de
Educação, a decisão leva
em consideração a reclassificação de Guararema para a
Fase Vermelha do Plano São
Paulo.
Segundo a titular da Pasta,
Clara Assumpção Eroles
Freire Nunes, a retomada
das aulas presenciais na Rede
Municipal de Ensino, desde o
dia 18 de janeiro, foi positiva
na medida em que iniciou com
18% dos alunos matriculados
que aderiram ao sistema híbrido e avançou para 30%,
demonstrando que as Escolas voltaram com segurança,
protocolos rigorosos e anuência dos pais e responsáveis.
“Embora as Escolas Municipais estejam seguindo à risca
todos os protocolos sanitários
oficiais, inclusive com vistoria
presencial semanal, por servidores da Secretaria Municipal
de Educação, o Governo de
São Paulo classificou o Estado
na Fase Vermelha do Plano
São Paulo, a mais restritiva,
em função da gravidade da
pandemia”, observa Clara. “A
retomada foi muito benéfica,
especialmente para os alunos, pois as aulas presenciais
são insubstituíveis, tanto no
aspecto pedagógico quanto
psicológico, mas o momento é
muito complicado”, prossegue
a secretária.
Clara também explica que,
apesar de haver autorização
legal para o funcionamento das escolas por parte do
Governo do Estado, o entendimento é de que a suspensão das aulas presenciais é
a melhor decisão, uma vez
que as autoridades sanitárias
afirmam que a pandemia se
encontra na pior fase.
“É hora de diminuir a circulação de pessoas e o contato

social, em consonância com
as diretrizes do Governo do
Estado. Em quase dois meses
de aulas presenciais, a Rede
Municipal avançou muito em
estratégias pedagógicas para
melhorar o atendimento aos
alunos. Estes avanços prosseguirão nas próximas semanas,
com a modalidade remota de
ensino e, retomando as aulas
presenciais, continuaremos
buscando alcançar a excelência na prestação de serviços
na área da Educação”, conclui
a secretária.
De acordo com a Secretaria
Municipal de Educação, a
previsão é de que as aulas
presenciais, no sistema híbrido, tenham autorização
para retornar a partir de 22 de
março, em Guararema. Ainda
conforme explica a Pasta, a
retomada será realizada com
base nas diretrizes do Plano
São Paulo, nos moldes da
bem sucedida experiência
iniciada em 18 de Janeiro.
Em razão do agravamento
da pandemia, Guararema e
todos os demais municípios
do Estado de São Paulo vão
para a Fase Vermelha do Plano São Paulo a partir deste
sábado (06/03). No município,
parques e pontos turísticos já
foram fechados, dando início
às medidas restritivas.

Depoimentos
A professora Marlene Guedes,
da Escola Municipal José Donizete de Paiva, afirma que,
nesse momento, se sente mais
segura e preparada para trabalhar de forma remota. “Por
meio das formações, apoio da
gestão e colegas de trabalho,
tenho conseguido inovar minhas aulas, fazendo uso das
ferramentas tecnológicas,
como vídeos personalizados
e seleção de jogos adequados
para a turma”, diz a pedagoga.
No mesmo sentido, Luciana de
Souza, mãe da aluna Pyetra
Porfirio de Souza Faria, da
Escola Municipal José Benedito dos Santos, diz que o
ensino remoto está sendo útil
para os alunos, pois o auxílio
das ferramentas do Google
Classroom tem facilitado no
aprendizado e acesso aos
conteúdos. “Minha filha Pyetra
tem desenvolvido com autonomia as atividades enviadas
pelos professores”, completa
a mãe da aluna.

Escritório Síntese Contabilidade
Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, Dep. pessoal, Imposto
de Renda, diversos serviços de Escritório, e conta com uma equipe excelente de
profissionais pronta para assessorar a sua Empresa, faça uma visita e conprove!
Rua Barão de Jaceguai, nº 627- Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200
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Em Guararema, moradores podem solicitar
cartão de estacionamento na sede da Prefeitura
Dois modelos de cartão estão disponíveis em Guararema: para idosos com mais de 60 anos e para pessoas com deficiências

A população de Guararema
pode solicitar o cartão de estacionamento para idosos e
pessoas com deficiências
na sede da Prefeitura. Têm
direito a requerer o serviço
moradores com idade igual
ou superior a 60 anos e
pessoas com deficiências
ou com dificuldades de
locomoção devidamente
comprovadas por meio de
laudo médico. Para pedir o
cartão de estacionamento,
o morador deve comparecer no setor de Protocolo
da Prefeitura, na sede da
administração municipal
(Praça Coronel Brasílio da
Fonseca, 35), com cópia da
identidade e comprovante de
endereço. Para as pessoas
com deficiências, também é
necessário o laudo médico.
Para outras informações, o
telefone é o 4693-8000.

O cartão de estacionamento
é uma autorização especial
para o estacionamento de
veículos conduzidos por idosos e pessoas com deficiências ou que os transportem,
nas vias públicas, em vagas
especiais devidamente sinalizadas. Segundo o setor
responsável pelo transporte,
o cartão é de extrema importância à população, já
que oferta ao público com
dificuldade de locomoção o
direito de estacionar em vagas específicas em todo território nacional. Além disso,
o cartão de estacionamento
identifica quais veículos possuem a liberação, permitindo
assim, que os automóveis
que utilizem as vagas sem
o uso do cartão sejam devidamente fiscalizados.
O veículo que estacionar
em vagas exclusivas sem o

cartão de estacionamento
estará sujeito à autuação
de trânsito gravíssima no
valor de R$ 293,47 e o condutor receberá sete pontos
na Carteira Nacional de
Habilitação (CNH). Ricardo
Borges, autoridade municipal de trânsito da Prefeitura
de Guararema, afirma que
as vagas exclusivas são
implantadas na cidade para
facilitar o acesso - aos locais
de interesse - de pessoas
com mobilidade reduzida
pela idade ou por terem alguma deficiência.
“Ao estacionar nestes locais
exclusivos o infrator estará
dificultando ainda mais a
locomoção de quem realmente necessita do uso das
vagas. Por isso é necessário
ter respeito quanto às vagas
destinadas a este público”,
explica Borges.

Av. Avenida Dona Laurinda, 449, Centro - Guararema | Tel: (11) 4693-1319

Faça seu cartão ﬁdelidade!

