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Prefeito Zé atende a solicitação dos vereadores e  começa
implantar gratuidade no transporte coletivo de Guararema
“Carta de Serviço ao Usuário”, tem inicio com o processo a disponibilização que acontecerá em 90 dias, com esclarecimentos sobre o programa “Transporte Coletivo Gratuito - Guararema Sem Pagar
Em breve a população de 
Guararema terá á gratuidade no 
transporte público.
Em reportagem publicada no 
Jornal Gazeta de Guararema, 
na edição de 13 de novembro de 
2021, com o titulo Poder Legisla-
tivo indica “Tarifa Zero” no trans-
porte coletivo de Guararema,
 na ocasião  O vereador  Sidnei 
Santos Leal na qualidade de 
Presidente do Poder Legislativo 
de Guararema,  apresentou no 
plenário da Câmara Municipal, a 
indicação de nº 624/2021, subs-
crita por demais vereadores, para 
solicitar ao Exmo .Sr. José Luiz 
Eroles Freire (Zé), Prefeito Muni-
cipal de Guararema, no sentido 
de ser criada a “Tarifa Zero” no 
Munícipio de Guararema, a qual 
isenta os moradores da cidade 
de pagarem pelo transporte
 público municipal. 
A referida solicitação dos verea-
dores transformou em projeto de 
Lei, que por unanimidade de votos 
Foi aprovado pelos vereadores 
em sessão plenária realizada em 
30 de Dezembro de 2021 

A Gratuidade no transporte 
coletivo de Guararema, começa 
a ser  implatado pela disponibili-
zação de uma “Carta de Serviço 
ao Usuário”, o que ocorrerá no 
prazo de 90 dias, com escla-
recimentos sobre o programa 
“Transporte Coletivo Gratuito - 
Guararema Sem Pagar”.
 A parte prática, ainda não tem pre-
visão para iniciar.
Isso porque, além deste documento 
contendo detalhadamente informa-
ções de todos os serviços do novo 
programa de transporte coletivo, a 
lei ainda prevê outras etapas antes 
da gratuidade do transporte público 
ser efetiva na cidade.
Garantindo transporte para toda 
a população residente e visitante 
no município de Guararema, o 
projeto incluirá veículos adap-
tados e serviços especializados 
para atender o público com de-
ficiência de qualquer natureza.
O incentivo ao uso do transporte 
coletivo para reduzir o número de 
veículos motorizados pelas vias 
do município é um dos objetivos 
citados no edital oficial.

O programa “Transporte Coletivo 
Gratuito – Guararema Sem Pa-
gar”, de acordo com o texto, será 
custeado pelas receitas prove-
nientes de dotação orçamentária 
municipal, pelo Fundo Municipal 
do Transporte Público Coletivo 

(FMTPC) e pela Taxa de Trans-
porte Público Coletivo (TTPC). 
 Atendendo a solicitação dos ve-
readores e visando o bem-estar 
da população guararemense, o 
Prefeito dará inicio á implantação 
ao programa  “Transporte Cole-

tivo Gratuito – Guararema Sem 
Pagar”,  colocando em pratica 
a  Indicação de nº 624/2021,  de 
autoria dos vereadores: Sidnei 
Santos Leal, André Aparecido 
Alves de Araújo, André Augus-
to de Oliveira, Claudinei Santos 

de Oliveira, Irineu Claudio Leite, 
José Francisco Beraldo Junior, 
José Francisco da Fonseca, Mar-
cos Wezassek de Brito, Reinaldo 
Gaspar, Maria de Fátima Soares 
e Vanessa Martins dos Santos 

Guararema completa 10 anos de certif icação ISO 9001
Implantada em 2011, o sistema de gestão da qualidade visa ter um melhor controle e otimização dos processos e resulta numa prestação de serviços mais eficiente à população
A Prefeitura Municipal de Gua-
rarema completou, no ano pas-
sado, 10 anos de certificação 
ISO 9001 do sistema de gestão 
da qualidade.
Na reta final de 2021, a Admi-
nistração Municipal passou por 
auditoria de supervisão e foi 
recomendada para a manu-
tenção da certificação,  com-
pletando assim uma década 
do mecanismo que funciona 
como instrumento para auxi-
liar os gestores a melhorar os 
processos da Prefeitura.
Implantada em 2011, o sistema 
de gestão da qualidade visa ter 
um melhor controle e otimiza-
ção dos processos e resulta 
numa prestação de serviços 
mais eficiente à população. Em 
outras palavras, a ISO 9001 au-
xilia a Prefeitura de Guararema 
na busca pela melhoria contí-
nua na gestão e pelo aumento 
na satisfação da população.
“Mais do que um símbolo de 
que os tramites de processos 
são feitos de forma eficiente em 
Guararema, estar completan-
do uma década de certificação 

ISO 9001 mostra o quanto a 
Administração Municipal está, 
e sempre esteve, compro-
metida com a qualidade na 
prestação dos mais variados 
serviços”, explica o prefeito Zé. 
“Os resultados da certificação 
são mais práticos do que as 
algumas pessoas imaginam. 
Temos metas, prazos, meca-
nismos de identificação e cor-
reção de problemas, e muitas 
outras ferramentas exigidas 
que fazem com que os serviços 
sejam cada vez mais eficazes”, 
completa Zé.
A implantação da ISO 9001 
na Prefeitura de Guararema 
ocorreu na gestão do ex-pre-
feito e deputado federal, Mar-
cio Alvino. A manutenção da 
certificação se deu em outras 
duas gestões de ex-prefeitos: 
Adriano Leite e o atual prefeito 
Zé. Diferente de outras organi-
zações públicas, ou até mes-
mo prefeituras (que possuem 
algumas secretarias específi-
cas com a certificação), a cer-
tificação em Guararema está 
presente em todas os depar-

tamentos, o que faz com que 
todos os processos – da Saúde 
à Obras – sejam tratados com 
a mesma eficiência.
Durante essas gestões, houve 
consenso que possuir o siste-
ma de gestão da qualidade 
traz, além da padronização 
dos serviços e melhoria nos 
processos, confiabilidade maior 
da população quanto aos ser-
viços públicos.
“Tão difícil quanto a implan-
tação da ISO 9001 em uma 
empresa ou órgão público, é 
sua manutenção, ainda mais 
quando estamos falando de 
uma certificação por 10 anos 
em uma Prefeitura”, explica o 
diretor de integração da Pre-
feitura de Guararema, Reinal-
do Edmundo Sidaoui Junior. 
“A última auditoria, realizada 
em 2021, certifica que esta-
mos cumprindo os requisitos 
necessários para permanecer 
com a certificação, ou seja, 
que estamos sendo eficientes 
naquilo que a Administração 
Municipal se compromete em 
relação à população”, completa 

um dos principais responsáveis 
pelo tema.
Inicialmente, a certificação 
obtida pela Administração 
Municipal de Guararema foi a 
ABNT NBR ISO 9001: 2008, 
versão mais antiga. Em 2015, 
no entanto, a versão foi atu-

alizada para ABNT NBR ISO 
9001: 2015, o que fez com 
que a Prefeitura tivesse que 
adequar seu sistema de ges-
tão da qualidade quanto aos 
novos requisitos apresenta-
dos na nova versão da norma. 
Posteriormente a adequação, a 

Prefeitura foi submetida à nova 
auditoria externa para avaliar 
a aderência quanto aos requi-
sitos. Nesta oportunidade, foi 
recomendada a manutenção 
da certificação já nos padrões 
da ABNT NBR ISO 9001: 2015.

Foto: arquivo Prefeitura

Foto:Quinzinho



Jornal Gazeta de Guararema, 29 de Janeiro  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 - Dia em que fará muitas relações, mas poucas amizades sinceras e leais. Por outro 
lado, e bom ir se precavendo, pois você entrará em uma fase desfavorável e difícil, mas será 
passageira. O seu magnetismo vai atrair pessoas do sexo oposto.

TOURO - Sua energia atual, aliada a sua persistência, poderá lhe proporcionar vantagens 
reais. Se você se interessa pela vida espiritual, dedique este dia para relaxar, fazer ioga, ler 
livros esotéricos e fazer tudo o que gerar vibração positiva.

GÊMEOS - Momento positivo que vai beneficiar muito você e de modo decisivo. Notícias 
agradáveis. Não dê crédito a rumores e boatos que possam surgir. Data positiva para 
fazer mudanças. Invista mais no seu potencial criativo que assim você sairá ganhando.

CÂNCER  - Os assuntos bancários e financeiros ocupam um lugar importante e, por 
isso, enfrentará situações confusas ao ter que solucionar uma questão de grande 
importância. Com perseverança e otimismo tudo pode dar certo.

  LEÃO - Expectativas bem sucedidas, desejos concluídos e exaltação profissional e social, 
estão previstos para você agora. Muito boa influência também aos assuntos pessoais e as 
artes de um modo geral. Tenha um pouco de paciência e seja eficiente para se vir livre logo 
dos problemas.

                                       PARA O DIA 29 de Janeiro de 2022

VIRGEM- Ocorrerão mudanças no trabalho, devido à necessidade de planejar melhor 
suas ações. Será bom que você se mantenha dentro do que foi planejado para que não haja 
enganos. Período benéfico para os estudos universitários, para a vida cultural e o contato 
com outros países.

LIBRA - Possibilidade de iniciar um novo romance. Ideias brilhantes continuarão 
beneficiando-o no trabalho. Procure apenas manter-se organizado. Se parar para 
pensar, você vai encontrar um jeito inteligente de sair de uma situação difícil sem 
prejudicar ninguém.

 ESCORPIÃO - Aproveitando suas oportunidades para fazer novas amizades e 
arquitetar novos planos para ganhar dinheiro, demonstrará ser prático. Tudo estará 
bem hoje. Esteja atento para uma novidade.

 SAGITÁRIO - Você vai progredir no campo profissional e financeiro. O amor 
também está em excelente aspecto astral. Toda e qualquer chance de melhorar em 
sua carreira, seja artística, administrativa, cultural ou técnica deverá ser aproveitada.

CAPRICÓRNIO - - Conte hoje com a proteção de pessoas da família. Boas influ-
ências para revelar planos para o futuro, fazer amigos, obter resultados positivos 
e práticos. Cuidado com discussões. Tente compreender as pequenas frustrações 
diárias.

AQUÁRIO -E’ bom que você busque uma compreensão mais profunda sobre o seu psiquismo 
e sobre a maneira como se relaciona com as pessoas. Compreendendo melhor a si mesmo, 
você poderá adquirir mais segurança emocional.

RETOMANDO O PLANEJAMENTO

Lá atrás, há quase dois anos, 
tínhamos planejado algumas coi-
sas no âmbito esportivo e lazer 
da Acqua Boya. Obviamente em 
meio a tudo o que vivemos nes-
se período, tivemos que repen-

sar o planejamento mas nunca 
cancelamos. Acreditávamos na 
virada, em novos tempos, ape-
sar que em alguns momentos 
confesso que pensei em desistir, 
mas a força da família e o apoio 
foram determinantes para seguir 
adiante. E agora, energia reno-
vada, otimismo na alta, podemos 
retomar nossos planos que es-
tavam adormecidos. A começar 
pelos eventos em águas abertas 
que estão voltando com força 
total e participaremos em todos 
que pudermos. Em breve divul-
garemos o calendário em nossas 

redes sociais para elaborarmos 
o programa de treinamento para 
quem quiser competir e também 
para quem quiser participar sem 
intenção competitiva. Voltaremos 
com nossos festivais de natação 
na Acqua Boya para a criançada 
mostrar tudo o que sabe aos pais 
e familiares, divertindo-se muito. 
Os simulados de triátlon também 
estarão presentes neste ano com 
novos formatos e distâncias para 
todos os níveis de performance. 
No primeiro semestre teremos 
a participação de um atleta da 
Acqua Boya no Ironman de 

Florianópolis e estarei lá acom-
panhando-o e dando todo meu 
apoio técnico e logístico. Esta-
mos elaborando atividades de 
lazer para a piscina aos sábados 

além de mega circuitos de exer-
cícios periodicamente para clien-
tes e não clientes. Novas aulas 
também estão em construção 
e surgirão já em janeiro. Enfim, 
tudo isso e mais algumas coisas 
que estão sendo pensadas e tra-
balhadas farão parte da vida da 
Acqua Boya em 2022. Nunca é 
demais lembrar que seguiremos 
os critérios de cuidados ainda 
vigentes em relação ao Covid, 
mas vamos retomar as rédeas 

de nossas vidas. O planejamento 
de eventos, com programação 
em períodos motiva a todos, 
professores e clientes e acredito 
ser importantíssimo para um am-
biente saudável e mais agradável 
para praticar atividade física. Fica 
leve e envolve a todos. Que ve-
nha o próximo ano. Vamos treinar 
juntos, competir juntos, brincar 
juntos (por que não?) e seguir 
adiante. A expectativa é muito 
boa. Vamo que vamo!! 

Peixe -Momento em que se encontrará mais ambicioso, empreendedor, hábil e confiante 
em si mesmo, o que deverá levá-lo a ter lucros nos negócios. Muito sucesso profissional 
e social e muita prosperidade geral. Bom para o amor.

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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Orçamento de Guararema
para 2022 é de  247.645.000,00
A Câmara Municipal de Guararema  aprovou por unanimidade Projeto de nº 41/2021, de autoria do Poder 
Executivo Municipal, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Guararema para o exercício de 2022,

Com está liberação , o pre-
feito José Luiz Eroles Freire, 
irá  administrar um Orçamento 
Geral do Município de Guara-
rema, para o exercício Finan-
ceiro de 2022,que  estima a 
Receita e fixa a Despesa em 
R$ 247.645.000,00 (duzentos 
e quarenta e sete milhões,
seiscentos e quarenta e cinco 
mil reais).
 A Receita será realizada 
mediante a arrecadação dos 
tributos, rendas, outras recei-
tas correntes e de capital, na 
forma da Legislação, em vigor 
e das especificações constan-
tes no anexo n o 02, da Lei n 
O 4.320/64, com o seguinte 
desdobramento: 
O orçamento proposto pelo 

prefeito municipal foi votado 
em duas sessões Presididas 
pelo vereador Sidnei Santos 
Leal, sendo aprovado por 
unanimidade de votos 
As áreas que vão rece-
ber mais recursos são: 
Administração com R$ 
58.308.000,00 milhões, 
Saúde R$ 55.365.000,00 
milhões, Educação com 
R$ 52.186.000.00milhões, 
Assistência Social, com 
6.647.000,00. Os menores 
recursos  ficaram com Judi-
ciário 1.000,000,00 milhão, 
Legislativo R$ R$ 3.350,00mi-
lões e Segurança pública com 
R$ 4.636.00 milhões.
Confira no anexo ao lado

Vereadores da Câmara Municipal de Guararema 

Vanessa Martins faz avaliação do mandato em 2021
Em seu segundo mandato na 
Câmara Municipal de Guara-
rema, a Vereadora Vanessa 
Martins demonstra o quanto é 
determinada e atuante, mos-
trando que chegou à Casa de 
Leis para fazer a diferença. 
Fazendo uma análise de como 
foi o seu desempenho no pri-
meiro ano dessa Legislatura, 
entre suas proposituras, apre-
sentou três Projetos de Lei que 
foram aprovados, por unanimi-
dade de votos, sancionados e 
já estão em vigor:
- Lei nº 3428 de 24 de Setem-
bro de 2021- Institui a “Semana 
Municipal da Música”, no Mu-
nicípio de Guararema e dá ou-
tras providências - Conhecida 
também pela carreira musical, 
a Vereadora Vanessa Martins 
sabe de toda a trajetória e di-
ficuldade que um músico per-
corre e o objetivo dessa Lei é 
incentivar, na população, o gos-
to estético pela música, cons-
cientizando os cidadãos da sua 
importância, não apenas como 
arte e lazer ou expressão cul-
tural e religiosa, mas também 
levando-se em consideração 
sua utilização como recurso 
terapêutico no tratamento de 
enfermidades.
- Lei nº 3430 de 6 de Outubro 

de 2021 - Institui a Política 
Municipal do Livro e Leitura 
no Município de Guararema e 
dá outras providências. – Com 
grande familiaridade pelo tema 
devido ao seu trabalho na Es-
tação Literária de Guararema, 
essa foi uma forma de assegu-
rar a todos o acesso ao livro e 
à leitura. Entre seus objetivos 
estão o apoio às iniciativas 
destinadas à promoção da lei-
tura e à proteção dos acervos 
municipais existentes, além de 
fomentar a formação de media-
dores de leitura, fortalecendo 
ações de estímulo à leitura. 
- Lei nº 3432 de 20 de Outubro 
de 2021 - Institui a “Semana 
Municipal de Conscientização 
do Autismo” no Município de 
Guararema e dá outras pro-
vidências - Embasada nas 
dificuldades enfrentadas pe-
los portadores do Transtorno 
do Espectro Autista e seus 
familiares, o objetivo de infor-
mar, orientar e conscientizar a 
população sobre a Síndrome 
do Autismo, a importância do 
diagnóstico precoce, as formas 
de tratamento, os serviços de 
apoio à família e respeito ao 
cidadão autista. 
A Vereadora também apre-
sentou, ao longo de 2021, 78 

indicações (sendo que 3 delas 
foram subscritas por outro Ve-
reador), 33 Ofícios e 1 Moção 
de Aplausos. 
Entre as Indicações, ela desta-
ca a de nº 623/2021 onde soli-
citou a criação da Carteira de 
Identificação da Pessoa com 
TEA, baseada na Lei Federal nº 
13.977/2020, denominada “Lei 
Romeo Mion”, o que facilita ain-
da mais o acesso de quem tem 
TEA aos direitos previstos na 
Lei Berenice Piana (nº 12.764, 
de 27 de dezembro de 2012), 
que instituiu a Política Nacio-
nal de Proteção dos Direitos 
da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista. 
A Inclusão Social é um dos 
focos do mandato da Verea-
dora Vanessa Martins, assim 
como a Cultura como forma de 
incentivar a Economia criati-
va. Suas indicações também 
abrangem as áreas da Saúde, 
Educação, Esporte e Meio 
Ambiente, acompanhando 
também, sempre de perto as 
necessidades da população, 
referentes à infraestrutura do 
município. Além das inúmeras 
indicações realizadas pela Ve-
readora, ela vivenciou a falta 
de água que aconteceu na Re-
gião Norte do município e que é 

uma questão que se arrasta há 
anos. Visitando os munícipes, a 
Vereadora mostrou empatia e 
registrou a realidade que eles 
estavam vivendo devido à falta 
de água, buscando soluções 
para o problema e oferecendo 

maior respaldo para a ação civil 
movida pela Prefeitura. 
Quanto às expectativas para 
2022: “Procuro estar próxima 
da população e continuarei atu-
ando em benefício de Guarare-
ma, apresentando proposituras 

que façam a diferença na vida 
dos cidadãos e que promovam 
a inclusão de forma a melhorar 
cada vez mais a qualidade de 
vida em nossa cidade!”, finaliza 
a Vereadora Vanessa Martins. 

Cantora e Vereadora Vanessa Martins
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“O melhor para sua família”

Linguiça de Frango
Defumado Sadia
480g

Iogurte Yuc Mix
850g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,98
unid.

5,99

15,50
und.

Costelinha Seara
Mini congelada

19,90
Kg

Batata Palito
congelada do Chef
2kg

Cerveja Antarctica
SubZero 269ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,79
unid.

1,99

Suco Uva Aurora 
tinto 1,5L

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

12,99
unid.

15,50

Água de Coco
Puro coco 1L

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

5,95
unid.

7,29

Suco Maguary 1L
concentrado
Maracujá 

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

11,20
unid.

13,25

Achocolatado 
Pirakids 200ml

Creme de avelã
Nutella 140g

Pêssego em Calda
GB 450g 

Adoçante Zero-Cal
200ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

7,98
unid.

10,50

Café Melitta Pouch
Trad. 500g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

16,40
unid.

17,98

Cera Brilho
Fácil 750ml 

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,90
unid.

11,20

Sabonete Davene
90g Box 5 tipos

Esponja de Aço
Bombril 60g 

Limpeza Veja
Uso direto
900ml 

Ofertas válida para os 
dias 29 E 30/01/2022

SÁBADO E DOMINGO 

OFERTAS
DE

Ofertas válida do 28/01 à 03/02/2022
ou enquanto durarem os estoques.

Loja 1: Rua Capitão Alberto A. Weissohn, 131 - Centro - Guararema-SP Tel: 011 4693-3434  - Segunda à Sábado das 08h às 21h / Domingo das 08h às 13h   
Loja 2: Rua Maria José Ramos Leite , 89 - Bairro Nogueira - Guararema-SP Tel: 011 4693-1925 - Segunda à Sábado das 08h às 19h30h / Domingo das 08h às 13h   
Loja 3: Av. Adhemar de Barros, 463 - Itapema - Guararema-SP Tel: 011 4693-2033 - Segunda à Sábado das 07h45 às 20h / Domingo das 07h45h às 13h

Mortadela Perdigão
Ouro 100 gramas

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,87
100g

2,39

Hambúrguer Texas
Seara 672g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

15,70
unid.

21,20

Margarina Sabor Manteiga
Becel 500g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,98
unid.

5,80

27,50
Kg

Peito de Peru
Defumado Perdigão

Salsicha Sadia
Granel

11,50
Kg

18,50
Und.

Arroz Camil
5kg

16,99
Und.

0,69
Und.

7,95
Und. DESCONTOS 

CLUBE 
DE

8,79
unid.

11,49

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

12,90
unid.

15,50

Amaciante 
Comfort
1,8L 3 Tipos

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

16,99
unid.

20,80

Papel Higiênico 
Neve leve 12 
pague 11 trad. 

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,19
unid.

2,75

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,75
unid.

2,32

Contra Filé

47,90
Kg

19,50
Kg

Linguiça Toscana
Perdigão na Brasa

Pão de Alho
Santa Massa 
Trad. 400g

9,80
und.

9,90
Und.
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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TC
CONTEUDOS

FIGURASCOE
NAABRONX
EINDOIEP
SALASECRETA
TEARARINS

LATIMLTSÃ
MAPEAMENTO
ELRUASAC
XVIREGO

PINICARAPOS
CASAASSIM
ASIAPANI
NATURAMAC

COLARZEBRA

Um dos
símbolos
da magis-

tratura

Estação 
de rádio

brasileira

Edimilson
Ávila,

repórter

Cabo de
transação
de dados
(Inform.)

Dança 
de roda

originária 
de Alagoas

Como se
destacou
Petrarca

(Lit.)

Assuntos;
temas

Recursos
comuns

nos livros
infantis

Inteligên-
cia Arti-

ficial
(abrev.)

Pedido
feito à
pessoa
nervosa

Termina-
ção da 2ª 
conjuga-

ção

Idioma
oficial 

da Igreja
Católica

(?) Ketu,
banda de
axé-music

Circunda 
o corpo
físico

(Espir.)

Isenta de 
enfermi-
dades

Uso carto-
gráfico da
fotografia

aérea

Edu Lobo,
cantor

brasileiro

Classifica-
ção física
do metano

Produzir
comichão 
ou ardên-
cia (bras.) 

Adolescen-
te do sexo
masculino

Dar o seu
parecer 

Em outro
momento

(?) de
Deus: a
igreja

Assim, em
espanhol

Área de
Proteção
Ambiental

(sigla)

Micro da
Apple

A carta
mais

valiosa no
pôquer

Animal 
de pelo
listrado

Alejandro González,
Alfonso Cuarón ou
Guillermo del Toro

Tipo de "a-
celeração" 
que ocorreu
na criação 
do Univer-
so, segundo
a teoria do
Big Bang

Bairro de
Nova Iorque

Fazer
sofrer

Gerúndio
de "ir"
Fatal;
mortal

Vísceras
urinárias
Trabalho
do doutor

Deste
modo

Conteúdo
do pneu

Natureza
(poét.)
Adorno

havaiano

(?) abaixo:
desabar 
Relativo 
ao nariz

Vias
urbanas
Vistoria;
inspeção

Pior
conceito
da prova

Cômodo 
escondido,
comum em
filmes de
suspense

Gracejar

Sebastian
(?), ex-
atleta

3/así — coe — mac — usb. 5/bronx. 9/sonetista. 12/transamérica.
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Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto.
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 C A A N L N B T H R M F N R F M A I N H A
 L I O R I S O H L O M R S E R O T A F A R
 C D S C S R R D N T T N B T O L L L N S I
 O G F C N C A O N N I S L I G E C C L M E
 Ã A H R O N C H A E I A G R A O H O D D C
 Ç S S L N O O F I M G S F A M S D N L O O
 A A S A I G R E L A A S N F O A M D S O C
 T E M T T M F L D T R E E E G D Y I C Ã H
 I M O C I D E M R A H R M L G F A Ç H S D
 R M A T Y T H I H R E P E B H Y R Õ O I C
 R L O C O M U M F T D M F D O T R E R V L
 I L A T E E R F H S L O O O C Y Y S Y G B
 Y I N C H A Ç O O N C C H R S B L L T R B
 N O L N T L A H A R M H S L I M P E Z A R
 S O C I T O I B I T N A R F R L N M D M T

Já ouviu falar em blefarite?
Apesar de seu nome não ser muito conhecido, BLEFARITE é a doença ocular 
mais COMUM. Ela se manifesta como uma IRRITAÇÃO nas pálpebras, acom-
panhada de INCHAÇO e vermelhidão. Pode ser causada por ALERGIAS, infla-
mações, infecções, CONDIÇÕES ambientais, além de outros FATORES desen-
cadeantes. Sintomas frequentes são dor ou irritação nos OLHOS, edema nas 
pálpebras, olhos vermelhos, COCEIRA ou ardência, olhos secos e sensação de 
CISCO. Pessoas com pele OLEOSA, caspa e olhos secos são mais vulneráveis à 
ocorrência de blefarite. O tratamento é feito com ANTIBIÓTICOS ou anti-in-
flamatórios locais; COMPRESSAS 
mornas também são recomendá-
veis, bem como a LIMPEZA das 
pálpebras. A prescrição dos remé-
dios deverá ser feita sempre por 
um MÉDICO. Apesar de provocar 
incômodo, em geral a blefarite res- 
ponde bem ao TRATAMENTO, não 
é contagiosa e não costuma ofere-
cer RISCO permanente à VISÃO. 

Solução

BANCO 66
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MSM
GOMAXANTANA

JERIMUMONI
OTBAÃGP
MAIASMALU

POLICIACIVIL
RHARSOCA
FALAROROAÇ

HOSTIASENÃO
LAORTAAD
OBCAUSAO

AGITADAAMEM

IRAOCRER
BAIXISTALC

TAOAFIADA

PASSAGEIRO

Ingredi-
ente de

bolos sem
glúten

Ciência
que estuda
as formas
de relevo

Traje do
defunto no

funeral
(pl.)

A abó-
bora, no

Norte e no
Nordeste

Por A mais
(?): sem
deixar
dúvida

Tílulo do
cavaleiro
Lancelote

(Lit.)

João VI,
em relação
a Pedro II
(Hist. BR)

Instrumen-
tos usados
em agri-
cultura

É oferecida
ao fiel na
comunhão

(Catol.)

Rio que
banha
Berna, 

na Suíça
Diz-se

da rotina
repleta de
demandas

Reação
comum

do "estou-
rado"

Sistema
operacio-
nal móvel
da Apple

Laura
Cardoso,

atriz
brasileira

Condição
da faca a
ser usada
na cozinha

Usuário de
transporte

coletivo

Governanta (p. ext.)

Ritmo surgido na Praça Onze, na
década de 1920, nos encontros 
na casa de Tia Ciata

Prática de investido-
res sujeita a multa
aplicada pela CVMIgreja che-

fiada pelo arcebispo Justin Welby

"Norte",
em Otan

Prefixo de 
"onisciente"

(?) Gaspar,
jornalista
Aventura
amorosa

Vazia por
dentro

Ouro, em
espanhol

Exceto
Pronome 

possessivo
feminino

Oxigênio
(símbolo)
Adoçar
demais

Resposta
ao sinal da
cruz (Rel.)

Confiar
Bebida es-
timulante
Etiqueta,
em inglês

Justa (?),
razão para
demissão

Tarifas

Principal
artéria do

corpo
Cachaça

Geddy Lee, na 
banda Rush (Mús.)
Origem das forças 
Yin e Yang (Filos.)

Arte, 
em latim

Recipiente
de tintas

Exprimir
por meio 

de palavras

Setor res-
ponsável
pela con-
tratação 

de pessoal

Enfeite de
geladeiras
Flores de
buquês

Atua na in-
vestigação

criminal

Construí-
ram a

cidade de
Chichén

Itzá (Hist.)

3/aar — ars — ios — oro — sir — tag — tao. 5/aorta — maias.
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COLÉGIO VIRTUDE 
FORMATURA 2021
“Além de uma educação para a vida, uma grande família!”
“Desde 1998 contribuindo para a 
formação do nosso futuro, ano a 
ano trazendo o desenvolvimento 
e melhorias para a educação dos 
nossos filhos. Sim, nossos filhos, 
é assim que nós, do COLÉGIO 
VIRTUDE consideramos nossos 
alunos, pois somos a extensão 
da sua casa.
Não medimos esforços para 
trazer o que há de melhor e atu-
al aos nossos alunos, além de 
sempre estar melhorando nossa 
infraestrutura e atualizando os 
nossos professores.
Aos formandos 2021, PARA-
BÉNS!
Uma etapa vencida de muitas 
outras que virão!
Lembrem-se que estaremos 
sempre na torcida por vocês.”

Formandos do 3° Ano do Ensino Médio com a coordenadora 
do Colégio.

Coordenadora Camila com os formandos do 9° ano. Diretor Maurício com sua esposa e mantenedora Ana Paula 
e o filho Adriano.

Equipe do Colégio Virtude.

Formandos do 3° Ano do Médio com o tão sonhado diploma.

Os amigos e formandos do 3° AEM: Gian, Jorge, Vinícius e Gabriel.

Formandos 2021.

Cerimônia de colação no Colégio Virtude.

Momento final da colação do 9° ano.Mesa solene.

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

Colunista Social 

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano de vida 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 Janeiro, desejamos que o seu 
interior alcance a paz, que sua fé nunca se abale, que nunca perca a esperança e que Deus continue abençoando imensamente 
sua vida mostrando o melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns e muitas felicidades!

Walter Magnesi (01/01) e sua filha Dani Magnesi (28/01) Anísio Cunha (02/01)

Zé Reinaldo Santos (06/01)

Moabe Azevedo dos Santos (08/01) Keli Moura (12/01) comemora seu aniversário ao lado 
do seu maior presente: Thomas

Edimar Nascimento (16/01)
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

Íris Scherma Dias (20/01)

Maria Catarina Dias (22/01)

Clarisse Corbani (22/01)

Ana Ferreira (24/01) Jayme Mariano (26/01) Nilda Braga (30/01)
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Grupo Folia de Reis arrecadou 1.400 quilos de 
alimentos para entidades filantrópicas de Guararema  
O tradicional Grupo Folia de Reis 
,  que tem uma excelente coor-
denação a cargo do professor 
William de Oliveira Nunes e Eu-
nice Bernardo José dos Santos 
- Responsável pela Folia de Reis, 
saíram as Ruas percorrendo to-
dos os Bairros  central de nossa 
Cidade, de 26 de dezembro de 
2021 á 05 de Janeiro de 2022,  
com grande animação  e canto-
rias do Grupo Folia de Reis, onde 
os músicos  Samuel Correa e 
Sebastião Martins - responsáveis 
pelas músicas , tocadores e can-
tadores, arrastaram multidões 
que acompanhavam o grupo de 
Folia de Reis. 
 Foram arrecadados cerca  de 
1.400 toneladas de alimentos.  
Onde o Grupo Folia de Reis, 
que tem como responsável pelos 
alimentos Arrecadados Eunice 
Bernardo José dos Santos, e co-
ordenado pelo Professor William,
Realizaram a doação dos ali-
mentos para 06 entidades de 
nossa cidade, que são: Asilo 
São Vicente de Paulo, Cáritas 
da Paróquia de Nossa Senhora 
da Escada, Cáritas da Paróquia 
de São Benedito, Centro Espírita 
Natalício de Jesus, Fundo Social 
de Solidariedade e Sta Casa de 
Misericórdia . 
Observação, a organização 
do evento seguiram todos os 
protocolos da Covid-19 no uso 
de  : máscaras, alcool em gel e 
distanciamento .
A Organização do Grupo Folia 
de Reis, agradece a todos que 
diretamente ou indiretamente 
Muito contribuíram com o Su-

cesso desta tradicional Festa de 
Reis, em prol das entidades de 
Guararema.  
Confira no Demonstrativo da Fo-
lia de Reis de Guararema 2022 
as arrecadações: Arrecadação 
de gêneros alimentícios : 1400 
kilos, Arrecadação geral de do-
nativos em dinheiro : 3.803, 00, 
Compra de sacolas plásticas : 
30,00, Compra de acordamen-
tos : 20,00,  Doação para Santa 
Casa de Misericórdia de Guara-
rema : 1.000,00 , Compra de 34 
cestas básicas : 2.756,38. Total : 
3.806,38 -  Guararema, 08 de ja-
neiro de 2022. Eunice Bernardo 
José dos Santos – Responsável 
e William de Oliveira Nunes - Co-
ordenador

Melhorias para a região!

Nesta sexta-feira, dia 28 de janeiro, o Governador João Doria esteve em Itaquaquecetuba para anunciar 
obras de acessibilidade na estação Engenheiro Manoel Feio, da CPTM, uma importante melhoria para 
a população de toda a região. Junto ao Deputado Estadual, André do Prado, Guararema esteve bem 
representada pelo Prefeito José Luiz Eroles Freire, o Vice-Prefeito Odvane Rodrigues da Silva e os 
Vereadores André Augusto de Oliveira, André Aparecido Alves de Araújo e Reinaldo Gaspar.

Fotos: William de Oliveira Nunes 
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Cantor  e compositor guararemense Igor 
Ivan é destaque em suas apresentações

 O cantor e compositor 
guararmense Igor Ivan 
mostrando seu talento nato 
para a música desde cedo, 
se destaca emocionando 
os corações.
 Começou aos 11 anos 
de idade aprendendo e 
tocando violão no proje-
to “Menino Jesus”  de 
Guararema. 
Ele canta e toca desde os 
14 anos em Igrejas Evan-
gélicas, fazendo apresen-
tações em várias cidades, 
levando emoção que conta-
gia as pessoas e o público 
em geral.
Atualmente, está cursando 
Faculdade de Licenciatura 
em música, para aprimorar 
ainda mais seu talento para 
a área musical.
Tem habilidade destacável 
ao tocar violão, guitarra, 
baixo, bateria e gaita.
Possui grande repertório 
de Música Popular Brasilei-
ra (MPB) e Folk Rock. 
O músico e compositor Igor 
Ivan tem a atualidade 10 

músicas de sua autoria, 
que emocionam e encan-
tam devido às melodias 
harmoniosas.
Tem formação em Canto no 
Centro Cultural de Guara-
rema e faz aulas de violão 
também no  C ent ro  Cu l -
t u r a l  d e 
Guararema.
Suas composições revelam 
a beleza da música e já fez 
apresentações na Estação 
Literária de Guararema e 
no Centro Cultural e no 
bem-sucedido programa 
da Prefeitura Municipal de 
Guararema, Cidade Natal, 
que sempre recebe grande 
número de público na épo-
ca natalina.
Para exibir toda a sua 
performance musical, se 
apresenta em restaurantes, 
bares, festas de aniversá-
rio, casamento e eventos.
Participou da Lei Aldir 
Blanc, sendo seu projeto 
aprovado pela Prefeitura de 
Guararema. 

O músico e compositor Igor Ivan tem na atualidade 10 músicas de sua autoria

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
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Aposentadoria por idade após a Reforma 
da Previdência (Art. 19 da EC 6/2019)
Após a reforma da Previ-
dência, a aposentadoria 
por idade passou ser con-
cedida aos contribuintes da 
Previdência Social (novos 
segurados) que se encaixam 
nas seguintes regras:
•Comprovação de, pelo 
menos, 15 anos de contri-
buições ao INSS (Instituto 
Nacional da Seguridade So-
cial) para mulheres, e de 20 

anos para homens.
•Idade mínima de 62 anos 
para as mulheres e 65 anos 
para os homens.
Antes da reforma da Previ-
dência podia se aposentar 
sem idade mínima, bastando 
o tempo de contribuição mí-
nimo de 30 anos para mu-
lheres e 35 anos de contri-
buição para homens.

  Dr.Orestes Nicolini Netto - Advogado - OAB/ SP - 314.688

Presidente da Câmara agradece a troca 
dos postes que corriam risco de queda

Em reunião com a Analista 
de Grandes Clientes e Poder 
Público da EDP, Yun Yun Wei, 
o Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Guararema, Irineu 
Claudio Leite, solicitou a troca 
de dois postes localizados na 
Rua Bela Vista, próximos ao 
nº 857, no bairro Ipiranga. 
Os postes encontravam-se 
deteriorados e corriam risco 
de queda. Após avaliação, os 
postes foram trocados, ofere-
cendo maior segurança aos 
moradores e munícipes que 
por ali transitam.

Presidente da Câmara Municipal de Guararema, 
Ir ineu Claudio Leite
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Globo - 21 H 
Segunda- 31/01 

Santiago acusa Ni-
cole de ser cúmplice 
de Bárbara. Rebeca e 
Ilana decidem participar 
do desfile. Santiago 
pede desculpas a Érica 
e a pede em casamen-
to. Júlia pede a Felipe 
para fazer a tradução 
do desfile em seu lugar. 
Christian/Renato con-
vida Lara para jantar 
e pede à moça para 
chamar Ravi. Santia-
go demite Mercedes. 
Breno descobre que foi 
dispensado do trabalho 
por Ilana. Bárbara diz a 
Elenice que Santiago 
não irá perdoá-la. Ana 
Virgínia pede a Júlia 
para não prejudicar 
Felipe. Júlia entra no 
desfile embriagada e é 
amparada por Felipe. 
Bárbara fica desespe-
rada quando Christian/
Renato avisa que o 

casal está separado. 
Júlia atropela Bárbara 
no estacionamento do 
desfile.

T e r ç a – F e i r a                                                                                                                                            
            01/02 

Nicole vê Bárbara 
desacordada. Rebeca 
se oferece para ir à 
delegacia com Felipe 
e Júlia. Rebeca deduz 
que foi Bárbara quem 
Júlia atropelou, depois 
que Túlio lhe conta so-
bre o acidente da irmã. 
Nicole culpa Christian/
Renato pelo acidente 
de Bárbara. Felipe fica 
atônito ao saber que 
Júlia atropelou Bárbara. 
Nicole conta a Cecília 
que Bárbara se jogou 
na frente do carro. Dr. 
Castilho garante à fa-
mília que Bárbara irá 
se recuperar. Nicole 
resolve contar a verda-
de a Santiago sobre o 
acidente de Bárbara, 
revelando ainda que a 
irmã já havia tentado 
se matar quando mais 
jovem. Christian/Re-
nato se sente acuado 
quando Santiago avisa 
que Bárbara precisa do 
marido a seu lado.

 Quar ta  Fe i r a                                                                                                                                            
           02/02

Santiago deixa cla-
ro a Christian/Renato 
que conta com o genro 
para ajudar na recu-
peração de Bárbara. 
Júlia deixa uma carta 
de despedida para Fe-
lipe. Mateus fica furioso 
quando Lara lhe conta 
que está com Christian/
Renato e pede à ex-mu-
lher para se afastar de 
Marie. Christian/Renato 
não consegue contar a 
Lara que não poderá se 
separar de Bárbara e 
inventa uma desculpa. 
Rebeca conta a Felipe 
que foi Bárbara que se 
jogou contra o carro 
de Júlia. Felipe resolve 
morar no apartamento 
de Júlia. Érica sugere 
que Stephany traba-
lhe como secretária no 
lugar de Mercedes, e 
Santiago acaba acei-
tando. Bárbara volta 
para casa. Ilana aceita 
a ajuda de Gabriela 
para cuidar de Maria. 
Cecília resolve procurar 
por Breno. Rebeca fica 
furiosa ao ver Breno 
com Cecília.

 
Q u i n t a  F e i r a                                                                                                                                            

            03/02 
Rebeca repreende 

Breno de forma dura 
e discute com Cecília. 
Ana Virgínia é contra a 
ideia de Felipe de pagar 
parte das dívidas do 
apartamento de Júlia. 
Lara não é compreen-
dida por Mateus quando 
diz que não quer abrir 
mão do vínculo criado 
com Marie. Ravi flagra 
Christian/Renato com 
Bárbara e se recusa 
a ouvir a explicação 
do amigo. Christian/
Renato tenta conven-
cer Bárbara a fazer o 
tratamento psiquiátrico. 
Felipe fica sabendo do 
paradeiro de Júlia. Re-
beca não aceita as des-
culpas de Breno. Felipe 
sugere a Júlia que se 
interne. Christian/Re-
nato pede um tempo a 
Ravi para resolver sua 
situação com Bárbara. 
Roney invade a casa 
de Santiago e exige que 
Stephany volte para ele.

 
Sexta Feira
04/02

Resumos dos capítulos das novelas de 31/01 a 05/02/2022
Roney é levado da 

casa de Santiago pelos 
seguranças. Santiago 
diz a Érica que a única 
forma de Stephany ficar 
livre de Roney é indo 
à polícia. As filhas de 
Santiago descobrem 
que Stephany está tra-
balhando na casa do 
pai. Thaiane demons-
tra interesse por Ravi, 
e Lara incentiva. Ila-
na confessa a Rebeca 
que sentiu ciúmes de 
Gabriela. Breno se hos-
peda na casa do pai. 
Érica exige que Ste-
phany denuncie Roney 
para a polícia. Noca 
coloca as cartas para 
Lara e pergunta à neta 
se ela tem certeza de 
que Christian/Renato se 
separou. Ravi diz a Lara 
que sente que Chris-
tian/Renato não é uma 
pessoa de confiança. 
Elenice flagra Christian/
Renato beijando Lara 
e revela que ele conti-
nua casado. Lara acusa 
Christian/Renato de ter 
mentido para ela, e o 
rapaz acredita que ela 
esteja falando de sua 

globo- 18H20

 Segunda 31/1
Bernardinho é enterrado 

sob forte comoção. Pilar e 
Samuel lamentam a morte 
de Bernadinho e fazem pla-
nos para encontrar Salustia-

no. Samuel manda uma carta 
para Caxias prometendo 
descobrir o verdadeiro as-
sassino de Coronel Ambró-
sio. Ao lado de Elisa, Solano 
promete tomar de volta o 
Paraguai. Samuel encontra 
Filinto. Augusto conta a Lota 
que Bernardinho foi atingido 
fatalmente na guerra. Pedro 
faz uma acareação com 
Tonico e Filinto, que admite 
ter sido pago pelo deputado 
para sequestrar o Imperador. 
Isabel se reconcilia com 
Luísa. Lota ameaça Tonico. 
Celestina entrega a Pedro 

um livro que Nino escreveu 
com os crimes de Tonico.

 
Terça –Feira  1/02
Pedro se anima dian-

te das provas entregues 
por Celestina. Samuel é 
reconhecido. Tonico sonha 
com os crimes que come-
teu. Dolores tem uma ideia 
de como encontrar a filha. 
Borges teme ser preso. Pe-
dro entrega o manuscrito 
de Nino. Em fuga, Samuel 
e Pilar recebem pistas do 
paradeiro de Salustiano. Lu-

ísa e Dominique conversam 
sobre a venda do engenho. 
Dolores, Joana e Nélio inva-
dem a casa do Tonico atrás 
de uma foto. Tonico e Pedro 
discutem. Cândida vai atrás 
de Borges e tem uma visão 
sobre o futuro do delegado. 
Nélio descobre onde está 
Mercedes. Depois de ame-
açar Pedro com uma arma, 
Tonico foge e faz Dominique 
refém.

 
Quarta –Feira 02/02
Tonico foge com Domi-

nique, e Borges o observa 
de longe. Isabel se desculpa 
por ter viajado sem avisar 
a Teresa. Samuel e Pilar 
encontram Salustiano. Nélio 
localiza Mercedes. Tonico 
é perseguido durante sua 
fuga com Dominique e acaba 
atingido na mão. Salustiano 
finge não reconhecer Sa-
muel. Cansado, Caxias diz 
a Pedro que não quer mais 
ser comandante das Forças 
Brasileiras. Justina vai ao 
quilombo se encontrar com 

Guebo. Lota se emociona 
ao conhecer Mercedes. Sa-
lustiano reflete sobre dizer a 
verdade a Samuel. 

 
Quinta – Feira- 03/02 

resumo não será divulgado
 
Sexta feira – 04/02
 resumo não será divul-

gado
 
Sábado – 05/02 
reprise último capítulo.

identidade.
 Sábado -05/02
Lara se afasta de 

Ch r i s t i an /Rena to . 
Christian/Renato chega 
em casa embriagado e 
discute com Bárbara. 
Ana Virgínia desarma a 
resistência de Bárbara 
em fazer terapia. Chris-
tian/Renato ameaça 
Elenice, caso a mãe 
procure Lara novamen-
te. Elenice diz a Teodo-
ro que percebeu que o 
filho está apaixonado 
por Lara. Mel vê Helena 
no atendimento on-line 
com Nicole, e pergunta 
à mãe o que ela estava 
falando com a namo-
rada de Paco. Helena 
avisa a Paco que Nicole 
sabe que eles foram 
casados. Rebeca pede 
a Ilana para não julgá-la 
por querer estar com 
Felipe como amigo. Mel 
pergunta a Nicole por 
que ela escondeu que 
conhecia Helena. Paco 
termina seu namoro 
com Nicole. Felipe dei-
xa Júlia na clínica. Túlio 
flagra Rebeca beijando 
Felipe.

Segunda -31/01 
Jandira é hostil com Roni. 
Rose se enfurece com Gui-
lherme. Cora ameaça Flávia 
na delegacia. Nunes desco-
bre a armação de Celina, que 
reage satisfeita. Carmem 
quer mudar o nome da linha 
de cosméticos e Paula fica 
furiosa. Celina consola Gui-
lherme. Rose decide sair com 
Odailson e Deusa. Neném 
não deixa Roni se aproximar 
de Jandira. Carmem coloca 
Paula na sala que foi de Flá-

via. Roni ameaça Osvaldo. 
Neném vê Rose cantando 
no Karaokê. Guilherme liga 
para Flávia. Paula pensa em 
Neném. Roni aparece na Pulp 
Fiction e avisa a Flávia que é 
marido de Cora. Rose beija 
Neném na frente de Osvaldo, 
Odailson e Deusa.
 
Terça- Feira 01/02 
Rose e Neném saem do 
beijo e vão embora juntos 
do Karaokê. Roni exige que 
Flávia ajude Cora a sair da 
cadeia. Flávia, vestida de 
Pink, dá uma lição de moral 
em Guilherme, que fica sem 
ação. Neném leva Rose ao 
Maracanã. Guilherme de-
fende Flávia de um sujeito 
atrevido e arma para ela no 
restaurante. Roni é hostil com 
Betina e Chicão a defende. 
Paula enfrenta Carmem. 
Flávia foge do restaurante e 
encontra Guilherme na rua. 
Neném pede para ficar com 

Rose. Carmem e Paula bri-
gam na Terrari. Guilherme 
toca piano enquanto Flávia 
canta sua música-tema. Rose 
vai para casa e se despede 
de Neném. 
 Quarta Feira 02/02 
Paula conta para Carmem o 
que houve na noite em que 
Celso morreu. Rose e Neném 
pensam um no outro. Flávia 
descobre que Juca voltou a 
jogar. Nedda repreende Roni 
por sua atitudes. Guilherme 
fala mal de Rose para Tigrão. 
Ingrid e Tuninha se preocu-
pam com o estado de Paula. 
Flávia se compromete a aju-
dar Odete. Paula pede para 
se encontrar com Neném. 
Guilherme avisa que Joana 
comandará a ala pediátrica 
da clínica. Celina se assus-
ta com o comportamento de 
Rose. Tigrão culpa a mãe 
pelo fim de sua família. Ne-
ném conta para Osvaldo que 
abandonará Paula. Guilherme 

vê a morte durante uma ope-
ração e trava. Paula passa 
mal e Flávia se assusta.
 
Quinta Feira – 03/02 
Paula desmaia, e Neném a 
leva para a clínica de Guilher-
me. Joana toma o lugar de 
Guilherme na cirurgia. Celina 
ouve Odailson e Deusa falan-
do sobre a ida de Rose até a 
Tijuca. Neném deixa Paula e 
Flávia na clínica de Guilher-
me. Tigrão destrata a profes-
sora e vai embora do colégio. 
Roni leva Tina para passear 
de moto. Bianca decide subir 
a trilha com Cabeça, Soraia 
e Dênis. Neném e Guilherme 
discutem por causa de Rose. 
Rose enfrenta Celina. Jandira 
se enfurece ao ver Tina com 
Roni. Bianca se sente mal na 
trilha. Paula insiste em con-
versar com Neném.
 Sexta Feira 04/02
Paula desmaia, e Neném se 
apavora. Carmem invade o 

treino e faz um live com o 
time do América. Celina se 
faz de vítima para Guilher-
me. Marcelo se insinua para 
Joana. Carmem obriga Ne-
ném a sair com ela. Nedda 
e Jandira contratam Odete. 
Daniel aconselha Guilherme 
a conversar com Rose. Car-
mem beija Neném e envia a 
foto para Paula, que decide 
ir atrás do noivo. Celina tenta 
intimidar Deusa para saber 
o que Rose fez na Tijuca. 
Guilherme e Rose acertam 
os termos da separação 
com Daniel. Odailson conta 
para Celina que Rose beijou 
Neném. Flávia dança para 
Gabriel. Paula surpreende 
Carmem e Neném. Celina 
conta para Guilherme que 
Rose beijou Neném.
 
Sábado 05/02
Guilherme afirma que vai ti-
rar tudo de Rose. Paula pede 
para passar a noite com Ne-

ném. Roni pensa em usar 
Gabriel contra Flávia. Neném 
avisa a Paula que aceitará 
a proposta de Carmem. Nu-
nes e Prado veem Tigrão 
pichando na rua. Guilherme 
incentiva o filho a se afastar 
de Tina e ficar contra a mãe. 
Odete aconselha Flávia a se 
casar com um homem rico. 
Tigrão se recusa a falar com 
Rose. Neném enfrenta Roni, 
que não se intimida. Joana 
indica uma advogada para 
ajudar Rose. Paula avança 
contra Carmem. Nunes e Pra-
do vão ao colégio falar com 
Tigrão. Leco e Neco levam 
Roni ao Bar Wollinger. Rose e 
Guilherme procuram seus no-
vos advogados. Roni ameaça 
Gabriel. Paula é expulsa da 
Terrari. A Morte dá um recado 
para Neném, Paula, Flávia e 
Guilherme.
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