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Centro dedicado ao atendimento

de Coronavírus vai atender moradores
A Prefeitura de Guararema iniciou nesta semana a
implantação de um Centro
dedicado ao Atendimento de casos suspeitos de
Coronavírus. A informação
foi divulgada pelo prefeito
Adriano Leite durante transmissão ao vivo realizada
nesta sexta-feira (03/04), ao
lado da secretária de Saúde,
Adriana Martins.
De acordo com o prefeito Adriano Leite, o espaço
está sendo implantado nas
dependências da Escola
Profissionalizante “Prefeito
Sebastião Alvino de Souza” e deve ser finalizado
até a primeira quinzena de
abril. Com a implantação
do Centro dedicado os moradores de Guararema que
apresentarem os sintomas
mais latentes da Covid 19,
que são, tosse, febre e falta
de ar, devem procurar esta
unidade onde será feito o
primeiro atendimento de triagem com enfermeiros com a
identificação se os pacientes
fazem parte do grupo de risco, além dos procedimentos
de aferição de temperatura
e pressão.
Posteriormente, caso
a equipe de enfermagem
aponte a necessidade, o
paciente seguirá para a sala
de atendimento médico e

fará o exame de Raio-X. Nos
casos de maior gravidade o
paciente será removido de
ambulância para a Santa
Casa de Guararema.
Com esta medida, a Santa
Casa de Guararema continuará o atendimento de rotina
e servirá de retaguarda para
receber os casos mais graves
da doença.
Além deste anúncio, durante a semana a Prefeitura
tomou outras medidas para
manter a baixa circulação
de pessoas nas ruas e, com
isso, diminuir o risco de disseminação da doença. Entre
elas está o adiantamento
dos períodos de recesso
escolar dos meses de julho
e dezembro para o mês de
abril, ficando os alunos da
rede municipal em recesso
escolar do dia 1 ao dia 22
de abril.
Até sexta-feira (03/04)
Guararema contabilizou 12
casos notificados de Coronavírus, sendo que destes
5 foram descartados e 7
seguem em investigação.
Confira as ações da
Prefeitura de Guararema
- Vacinação para idosos
casa a casa;
- Fiscalização nos comércios quanto ao cumprimento da quarentena;
- Ronda social para

orientar que pessoas que
estão nas ruas voltem para
casa;
- Ação com a PM para
controle de entrada de visitantes;
- Reforço na higienização e pulverização dos espaços de maior circulação
de pessoas;
- Prorrogação da data
de pagamento dos impostos
municipais
- Carro de som circulando
pelos bairros com orientações;
- Faixas espalhadas pela
cidade com orientações;
- Informativos sobre higienização das mãos nos
sanitários públicos;
- Entrega de benefícios
para famílias assistidas casa
a casa;
- Adiantamento do recesso escolar da rede pública
municipal;
- Suspensão de eventos,
cursos e oficinas;
- Fechamento de equipamentos públicos;
- Suspensão do atendimento presencial nos
prédios públicos;
- Restrição nos horários e
público do velório municipal;
- Dispensa de funcionários
públicos com idade superior a 60 anos e portadores de doenças crônicas;

Fundo Social lança campanha de
doações durante pandemia
O Fundo Social de
Solidariedade lançou a
campanha “Corrente do
Bem” com o objetivo de
convocar a população e
empresas do município a
realizarem doações para
famílias em situação de
vulnerabilidade social e
famílias que foram afetadas pela paralisação
de diversas atividades
comerciais com o Decreto
de quarentena em todo o
estado de São Paulo.
A campanha visa arrecadar mantimentos não
perecíveis, produtos de
limpeza, higiene pessoal
e álcool em gel sem que
os doadores precisem
sair de casa. De acordo

com a presidente do Fundo Social, Vanessa Noronha Leite, antes mesmo
do Fundo Social lançar
essa campanha, muitas

pessoas e empresas já
estavam contribuindo e
mostrando que a melhor
coisa a se fazer é praticar
a solidariedade.
“Meu desejo é que
com esta contribuição
possamos alegrar dias
escuros e que parecem
não ter fim, pois sabemos que fome também é
causa de morte em nosso
país”, disse Vanessa.
Os interessados em
realizar as doações devem entrar em contato
com o Fundo Social pelo
telefone 4693-1286. Os
itens para doação serão
retirados em casa.
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Frívolos; levianos
A dos Estados é motivo de discussão no
governo federal (2018)
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acidentes, de problemas no
trabalho e no cotidiano. Os
abusos deveriam ser evitados, assim como os atritos
com pessoas próximas. Desenvolvimento da vida financeira aliadas às atividades
pessoais voltadas para a organização e estratégia.
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AQUÁRIO - Início de uma relação amorosa mais intensa e
feliz. Haverá oportunidade para
se aproximar da pessoa amada.
As atividades artísticas e educativas também estarão beneficamente estimuladas. Maior harmonia e felicidade no ambiente
doméstico.
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ÁRIES - Momento dos mais
indicados para mudanças
e para solicitar favores de
personalidades políticas e
militares. Bom fluxo para tratar de questões jurídicas e
firmar contratos. Seja mais
romântico.
TOURO - 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,
e em loterias. Procure olhar
com objetividade o que está
acontecendo.
GÊMEOS - Os fluxos indicam um bom dia que se inicia para você. As pessoas a
sua volta deverão colaborar
bastante, a felicidade matrimonial, familiar e amorosa
será evidente e lucrará pelo
esforço no trabalho e nos negócios que fizer.
CÂNCER - A influência astral
lhe propícia feliz contato com
os pais, filhos, parentes e
com pessoas da sua alta estima. Procure também, levar
a paz aos mais necessitados
lhe transmitindo mais otimismo e confiança. Bom para
tentar na loteria. Divirta- se e
passeie.
LEÃO - Procure levar seus
planos por um caminho seguro e tranquilo, pois a fase
que se inicia muito o favorecerá neste sentido. Êxito
amoroso, em jogos, sorteios
e na loteria. Boas notícias virão. A cor da sorte é o branco.
VIRGEM - Bom fluxo astral e
compra e venda de produtos
para lavoura e agropecuária. Poderá, também, lucrar
inesperadamente através de
jogos, sorteios e da loteria.
Será favorecido no campo
amoroso e familiar. Vida cultural, intelectual e religiosa
estimuladas.
LIBRA - Momento em que
estará para atrair a simpatia alheia e tirar proveito de
tal benefício. Contudo, tome
cuidado com seu orçamento, gastando somente o que
for de extrema necessidade.
Poderá encontrar conhecidos que há tempos não encontra.
ESCORPIÃO- Alegre disposição mental para novas
amizades e para tratar de assuntos íntimos. Melhora profissional, financeira e êxito
social também estão previstos. Ótimo dia para passeios.
SAGITÁRIO - Indícios positivos de bons negócios, de
lucro em suas transações
comerciais e de sucesso nos
transportes. Aproveite bem
este período, em que provavelmente conhecerá pesso-

as importantes e influentes
na sociedade.
CAPRICÓRNIO - Momento
pouco indicado para os negócios e aos assuntos sociais. Evite atrito com seus
inimigos. Cuide de sua saúde. Você entra agora numa
fase mais reflexiva. Procure
se encorajar mais dentro do
seu trabalho.
AQUÁRIO - Empreenda uma
coisa de cada vez. Não tente
fazer tudo ao mesmo tempo,
pois muito poderá ser prejudicado. Cuide da saúde, evite acidentes e a precipitação
e não discuta com pessoas
estranhas.
PEIXES - Tenha muito cuidado com a precipitação,
principalmente ao dirigir veículos. Cuide, também, da
saúde e não intente nada de
novo. Algumas oportunidades no campo profissional
deverão ser aproveitadas.
Bom, todavia, para o amor.
IOC - HORÓSCOPOS PARA
O DIA 05 DE ABRIL DE 2020
ÁRIES - Início de um novo
ciclo anual na sua vida. Plena vitalidade física e confiança em si mesmo. Período
favorável para desenvolver
atividades que digam respeito as suas motivações mais
profundas. Maior agitação e
impulso no cotidiano.
TOURO - No trabalho, maior
habilidade diplomática, senso estético e criatividade,
trazendo grande progresso
material. Possibilidade de
surgimento de sentimentos
de desconfiança em relação
a seus novos sócios.
GÊMEOS - as associações e
sociedades de cunho afetivo
ou comercial estarão muito
estimuladas. Poderá haver
uma proposta de casamento,
se você for solteiro. No míni-
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Por: Omar Santos
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mo, ocorrerá a necessidade
de unir- se a pessoas para
que você próprio se torne
mais forte.
CÂNCER - Momento de alegria e de íntima realização no
amor. Possibilidade de concretizar um relacionamento
amoroso há muito esperado.
Mais coragem na maneira de
ser com as pessoas. Atritos
no trabalho
LEÃO - Estímulo forte e benéfico para o amor e as relações sociais. Maior facilidade para encantar as pessoas
e para se encantar com elas.
Novas amizades ou paixões
poderão se iniciar. O otimismo poderá levar a problemas
nos estudos e assuntos cotidianos.
VIRGEM - Possibilidade de
iniciar viagens longas e de
manter contato com novos
meios culturais e de conhecimento. Abertura dos horizontes mentais através de experiências práticas. Tendência
a usar a agressividade.
LIBRA - Atividades no trabalho que estavam se desenvolvendo bem, diminuirão
seu ritmo. Será necessária
uma revisão do planejamento e da eficiência prática.
Melhor entendimento com os
amigos, mas não no amor.
ESCORPIÃO- Vênus indica
soluções para as questões
financeiras e aumentará a
segurança pessoal, depois
de mudanças na sua maneira de ser. Confusão e sentimentos negativos nas relações de amizade e no amor.
Tome cuidado.
SAGITÁRIO - Maior estabilização emocional. Facilidades na vida profissional,
através de relações e contatos. Continua o clima de
instabilidade com a pessoa
amada. Período favorável
para repensar seus valores.
A sua mente estará esmiuçando todos os lados de uma
questão.
CAPRICÓRNIO - Perigo de
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PEIXES - Novos acontecimentos na vida financeira. Oportunidade de novos negócios,
empreendimentos e comercialização de produtos para compra
e venda. Procure ter uma nova
visão de suas necessidades
materiais.

Advocacia Ubirajara Silveira
Desde 1958
Rua Quintino Bocaiúva, 231
7º andar - Centro
São Paulo- SP - 01004903

www.aus.com.br
contato@aus.com.br

Tel:(11) 3106-2042
(11) 3107-8468
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Banco do Povo lança linhas de crédito para auxiliar empreendedores
O Banco do Povo Paulista é um programa desenvolvido pelo Governo do
Estado de São Paulo em
parceria com a Prefeitura de
Guararema, que concede
linhas de microcrédito para
empreendedores de pequenos negócios, viabilizando
o desenvolvimento social e
econômico local e a geração
de emprego e renda.
Para auxiliar os empreendedores nesse novo cenário
foram lançadas novas linhas
de crédito especiais e emergenciais, com taxa de juros
de 0,35% ao mês, um dos
mais baixos de todo o mercado para empresas.
Os valores do crédito variam de R$ 200 a R$ 20 mil,
tanto para pessoa física (informal) como para empresas
(com CNPJ). Os prazos de
pagamento variam de 2 a
36 meses, independente de
capital fixo ou giro, e poderá
ser concedida uma carência
de até 90 dias para realizar o
primeiro pagamento. As taxas
são pré-fixadas, com o mesmo
valor para todas as parcelas
no ato da contratação.
As linhas emergenciais
estão disponíveis até 30 de

abril de 2020, podendo ser
prorrogadas.
F IQU E AT EN TO À S
NOVAS FINALIDADES DE
CRÉDITO:
• ALUGUEL DE IMÓVEL
PARA O EMPREENDIMENTO, de até 02 (dois) meses
para empreendedor formais
e informais do estabelecimento comercial. O Banco
do Povo não financia pagamento de aluguéis atrasados.
• CONTA DE CONSUMO
são financiáveis conta de
água, gás, luz, telefone e
internet do estabelecimento
comercial. Destinados para
empreendedores formais e
informais. O Banco do Povo
não financia pagamento de
contas atrasadas.
•MÃO DE OBRA E ENCARGOS SOCIAIS DO EMPREENDIMENTO são financiáveis folha de pagamento,
somente para empreendedores formais.
•PAGAMENTO DE BOLETOS DE MERCADORIA
QUE JÁ FORAM ADQUIRIDAS, não poderá estar
vencendo até a data da
liberação do recurso e para
solicitar deverá apresentar a
nota fiscal e o boleto.

. PAGAMENTO DE BOLETOS DE COMPRAS DE
PASSAGENS AÉREA, somente para agências de viagem com CNPJ e que apresente certificado CADASTUR
ou registro na ABAV.
Preencha a proposta de
solicitações digital, disponível na Nova Plataforma do
Banco do Povo a partir de
06 de abril de 2020: https://
www.bancodopovo.sp.gov.
br/solicite-seu-credito.html.
IMPORTANTE:
Todas as solicitações
de crédito estão sujeitas a
análise.
Para informações sobre
documentação necessária e
mais informações sobre as
linhas de crédito, entre em
contato com o telefone da
unidade de crédito do Banco do Povo de Guararema
pelos telefones: (11) 46931717/4693-5478/4693-1432
ou pelo e-mail bancodopovo@guararema.sp.gov.br.
As demais linhas de crédito e finalidades apresentadas
pelo programa Banco do Povo
permanecem inalteradas.

Caixa lançará na terça aplicativo
para cadastro em renda emergencial
Calendário de pagamento será divulgado na próxima semana
Por Wellton Máximo e Pedro Rafael Vilela
Repórteres da Agência Brasil - Brasília

o número do Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF).

A partir da próxima
terça-feira (7), dezenas
de milhões de brasileiros
poderão baixar um aplicativo lançado pela Caixa
Econômica Federal que
permitirá o cadastramento
para receberem a renda
básica emergencial, de
R$ 600 ou de R$ 1,2 mil,
no caso de mães solteiras.
O banco também lançará
uma página na internet
e uma central de atendimento telefônico para a
retirada de dúvidas e a
realização do cadastro.
O próprio aplicativo
avaliará se o trabalhador
cumpre os cerca de dez
requisitos exigidos pela
lei para o recebimento
da renda básica. O pagamento poderá ser feito em
até 48 horas depois que a
Caixa Econômica receber
os dados dos beneficiários, mas o presidente do
banco não se comprometeu em apresentar uma
data específica. Quem
não tem conta em bancos
poderá retirar o benefício
em casas lotéricas.
O presidente da Caixa,
Pedro Guimarães, anunciou que o banco lançará
outro aplicativo, exclusivo
para o pagamento da
renda básica. O benefício será depositado em
contas poupança digitais,
autorizadas recentemente

Bolsa Família
Os beneficiários do
Programa Bolsa Família
não precisarão baixar o
aplicativo. Segundo Onyx,
eles já estão inscritos na
base de dados e poderão,
entre os dias 16 e 30,
escolher se receberão o
Bolsa Família ou a renda básica emergencial,
optando pelo valor mais
vantajoso.
O ministro da Cidadania lembrou que o benefício de março do Bolsa
Família terminou de ser
pago no último dia 30.
Para ele, o pagamento
do novo benefício a essas famílias antes do dia
16 complicaria o trabalho
do governo federal, que
ainda está consolidando a
base de dados, de separar
os grupos de beneficiários.

pelo Conselho Monetário Nacional, e poderá
ser transferido para qualquer conta bancária sem
custos. Segundo ele, o
calendário de pagamentos será anunciado na
próxima semana, depois
de o banco conhecer o
tamanho da população
apta a receber a renda
básica emergencial.
Segundo Guimarães,
o decreto que regulamenta a lei que instituiu
o benefício será finalizado hoje, mas ele não
informou se o texto será
publicado ainda nesta
sexta-feira (3) ou no início
da próxima semana. Na
segunda-feira (6), a Caixa
Econômica detalhará o
funcionamento dos dois
aplicativos.
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, informou que só precisarão
se inscrever no aplicativo
microempreendedores
individuais (MEI), trabalhadores que contribuem
com a Previdência Social como autônomos e
trabalhadores informais
que não estejam inscritos
no Cadastro Único para
Programas Sociais do
Governo Federal. Caso
o trabalhador esteja inscrito no cadastro único, o
aplicativo avisará no momento em que ele digitar

“A lei cria uma série de
regras. Temos de fazer filtragem da base de dados.
O que acontece? A base
já existe. O maior desafio
está nas pessoas que não
estão em base nenhuma,
por isso criamos a solução via aplicativo, internet
e central de telefones”,
explicou o presidente da
Caixa.
Ele lembrou que, no
caso do saque imedia-

to do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), um terço dos 60
milhões de pagamentos
foi feito por aplicativo.
Para Guimarães, o índice
deve ser semelhante com
o novo benefício emergencial.
Desafio

Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, que
participou da apresentação,
o grande desafio do governo
não consiste em eventuais
atrasos na aprovação de
medidas, mas na própria
montagem da logística. “Não
são um ou dois dias de atraso ou de antecipação. Desde
que começamos a formular o
programa, o grande desafio
é a logística de entrega. É
um cronograma quase físico
de capturar os cadastros.

Não é a aprovação que vai
mudar o cronograma físico”,
destacou.
Guedes destacou que,
em três semanas, o governo
saiu de zero para cerca de
R$ 800 bilhões em programas de enfrentamento à
pandemia do noovo coronavírus e de manutenção
dos empregos. A conta, que
envolve não apenas gastos
novos, mas antecipações
de despesas, adiamento de
tributos e remanejamentos,
está, segundo o ministro,
em 3,4% do Produto Interno
Bruto (PIB, soma dos bens
e dos serviços produzidos).
“Nenhum país emergente fez
uma movimentação tão rápida de liberação de recursos
como o nosso. A implementação está no mesmo ritmo
dos Estados Unidos, um país
que tem experiências com

catástrofes”, declarou.
O ministro cobrou a união
de prefeitos, governadores,
Executivo federal, Legislativo
e Judiciário para andar com
as medidas. Em relação à
necessidade da aprovação
da proposta de emenda à
Constituição do orçamento
de guerra para a liberação
do benefício, o ministro disse
que a ala jurídica do Ministério da Economia tinha
dado aval para o início do
pagamento, mas que a ala
econômica da pasta tinha
receio de que o descumprimento da regra de ouro, que
proíbe a emissão de dívida
pública para gastos correntes, prejudicasse o governo,
mesmo com o ministro do
Supremo Tribunal Federal
(STF), Alexandre de Mora-

es, tendo autorizado os
gastos extras.
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Prefeito Adriano Leite, assume pela

2ª vez presidência do Condemat
Sua prioridade do Consórcio continua a ser, neste momento, o apoio aos municípios para o enfrentamento ao Coronavírus.
Por: Mara Flores

O prefeito de Guararema, Adriano de Toledo
Leite, é o novo presidente
do Conselho de Prefeitos
do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento
dos Municípios do Alto
Tietê, conforme Assembleia Extraordinária realizada no dia 01/04, por
videoconferência. Ele vai
suceder o prefeito de Mogi
das Cruzes, Marcus Melo,
que pediu a desincompatibilização do cargo em
razão da campanha para
a reeleição municipal.
Adriano Leite, que já
esteve na presidência do
CONDEMAT em 2017,
informou que a prioridade
do Consórcio continua
a ser, neste momento, o
apoio aos municípios para
o enfrentamento ao Coronavírus. Nesta quarta,
inclusive, o Conselho de
Prefeitos deliberou sobre
a criação de um Protocolo
Regional de Testagem e
também os estudos de
viabilidade para a compra

emergencial de testes
rápidos de Covid-19. A
proposta é adquirir uma
quantidade que atenda a
demanda das prefeituras,
com entrega mais rápida e
preços mais competitivos.
“Estamos levantando
a demanda e os trâmites
internos de viabilidade
da compra em caráter
emergencial, com a utilização das verbas federais
e estaduais recebidas
pelos municípios. Isso
possibilitará que todas
as cidades da Região
tenham os testes e, principalmente, um protocolo
único sobre a utilização
dos mesmos”, ressalta o
presidente Adriano Leite.
O CONDEMAT também apoiará a Prefeitura
de Arujá na distribuição,
aos municípios da Região,
da carga de máscaras
cirúrgicas apreendida na
cidade. São mais de 200
mil unidades que, por
determinação judicial, deverão ser usadas para
atender a demanda de
Arujá e o restante dividido

entre as cidades que integram a Diretoria Regional
de Saúde.
“Essa é uma excelente
notícia, pois os municípios estão com muitas
dificuldades para adquirir
insumos necessários para
os profissionais da saúde
e pacientes. O prefeito de
Arujá prontamente colocou a distribuição para as
cidades do CONDEMAT
e o Consórcio vai auxiliar
para que todas recebam
um pouco do equipamento de proteção individual”,
disse o presidente.
Além das ações ligadas
diretamente à saúde, o
CONDEMAT continua a
monitorar os impactos da
pandemia na economia da
Região e discutir alternativas. Os prefeitos vão manter os comércios fechados,
conforme orientação do
Governo do Estado, com
exceção dos serviços essenciais. Também estão
sendo verificadas questões
ligadas às transferências
de recursos federais.

Prefeito Adriano Leite é destaque entre os prefeitos do Alto Tietê

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 04 e 05/04/2020

Coxão Mole
Bife ou Peça

45dias
para
pagar

Lagarto em Peça
ou Pedaço

Linguiça Suína
Perdigão

22,98
Kg

10,50
Kg

19,90
Kg

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 04, 05, 06 e 07/04/2020 OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES

Salaminho
Marba
em Peça

31,50
Kg
Refri. Guaraná
Antarc ca
lata 350ml

1,59
Und.

19,90
Kg
Coco-Cola
Lata 350ml

Açúcar
Pateko
1kg

Arroz Solito
Premium
5kg

1,99
Und.

15,90
Und.

Sabão Pasta
Ufe 500g

4,55
Und.

Desinfetante
Sanol 2L

4,20
Und.

15,50
Und.
Café
Brasileiro
500g

3,75
Und.

7,29
Und.
Condicionador
Monange

5,48
Und.

Biscoito Passa Tempo
Recheado chocolate
130g

1,58
Und.
Sabão em Pó Omo 1,6g
Lavagem
Perfeita

14,29
Und.

5,99
Und.

Amaciante Ypê
Aconchego
Lv 2L Pg 1,8L

1,85
Und.
Azeite Extra
Virgem Borges
500ml

Óleo Soja
Vila velha

5,45
Und.

1,25
Und.

Maionese
Mesa
500g

2,29
Und.

Shampoo
Monange

Vinagre
Palhinha
colorido

3,59
Und.

ENTREGAMOS EM DOMICÍLIO
Veriﬁque condições na loja

7,99
Und.

Cerveja Skol
Lata 269ml

5,50
Und.

24,90
Kg
Caixa de Bombom
Garoto

2,29
Und.

Batata
Palha
T Back

Cerveja
Original
600ml

Mussarela Premiada Queijo Prato Président
em Peça ou Pedaço

Kit 6 detergente
Ypê Clear
Grá s Esponja

8,25
Und.

Loja 1: Rua Capitão Alberto A. Weissohn, 131 - Centro - Guararema-SP Tel: 011 4693-3434
Loja 2: Rua Maria José Ramos Leite , 89 - Bairro Nogueira - Guararema-SP Tel: 011 4693-1925
Loja 3: Av. Adhemar de Barros, 441 - Itapema - Guararema-SP Tel: 011 4693-2033

Papel Hig. Camélia
c/12und.

7,59
Und.

*Promoção válida para os dias 04, 05, 06 e 07/04/2020 ou até durarem os estoques.

Até
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Comunicado do TRE aos partidos Inep publica cronograma do Enem;
p o l í t i c o s e i n t e r e s s a d o s provas serão em 1° e 8 de novembro
Prazos para filiação partidária e envio
de lista de filiados terminam em abril
Devido à pandemia
do coronavírus (COVID
– 19) e às consequentes
medidas de prevenção implementadas pelo Tribunal
Regional Eleitoral de São
Paulo (TRE-SP), é público
que as anotações dos órgãos partidários, encaminhadas nos termos do art.
35 da Resolução - TSE nº
23.571/2018, estão sendo
feitas em prazo maior que
o usual.
O Tribunal está realizando todos os esforços
para regularizar a situação o mais brevemente possível, respeitando
rigorosamente a ordem
cronológica dos pedidos
enviados pelo Sistema
de Gerenciamento de
Informações Partidárias,
versão 3 (SGIP3).
Em conformidade com
o cronograma estabelecido pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), os partidos políticos têm prazo
até o dia 15 de abril de
2020 para encaminhar à
Justiça Eleitoral as respectivas listas de filiados.
Destaca-se que este prazo não deve ser confundido com o prazo limite para
filiação partidária, que tem
data final em 04 de abril
de 2020.
Os interessados em

disputar as eleições municipais deste ano, para
os cargos de prefeito e vereador, devem regularizar
sua situação eleitoral até
o dia 6 de maio, quando o
cadastro eleitoral será fechado para a preparação
do pleito.
Até essa data, o alistamento deve estar em
dia, com o pagamento de
eventuais multas aplicadas em caráter definitivo e
não remitidas. A quitação
eleitoral envolve também
a apresentação de contas
de campanhas eleitorais
de que a pessoa tenha
participado e o atendimento a convocações da
Justiça Eleitoral. É preciso
ainda verificar se foi feita a
biometria nos municípios
onde o procedimento é
obrigatório.
Além disso, os interessados devem ter domicílio
na cidade onde preten-

dem disputar a eleição e
estar com a filiação deferida por partido político.
Em ambas as hipóteses,
o prazo é de seis meses
antes da eleição, ou seja,
até 4 de abril.
As citadas exigências
estão contidas no artigo
14 da Constituição Federal e no artigo 9º da
Lei nº 9504/97 (Lei das
Eleições). A resolução que
trata dos procedimentos
de escolha e registro de
candidatos para as Eleições 2020 é a Res. TSE
n.º 23.609/2019.
O dia 6 de maio também deve ser observado
pelos demais cidadãos
que pretendam participar
do pleito, por meio do
voto.
Fonte: TRE

Pedidos de isenção de taxa podem ser feitos a partir do dia 6 de abril
Por Agência Brasil

O Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep) divulgou hoje (31)
os editais das versões
impressa e digital do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2020. O
período de inscrição será
de 11 a 22 de maio. O
participante que optar por
fazer o Enem impresso
não poderá se inscrever
na edição digital e, após
concluir o processo, não
poderá alterar sua opção.
De acordo com o cronograma, o Enem 2020
impresso será aplicado
em 1º e 8 de novembro.
Os editais foram publicadas no Diário Oficial da
União desta terça-feira e
também estão disponíveis
na página do Enem. Os
participantes que optarem por realizar a versão
digital do exame farão as
provas nos dias 11 e 18
de outubro.
A autarquia vinculada
ao Ministério da Educação
também informou que, a
partir do dia 6 de abril, os
estudantes poderão fazer
a solicitação de isenção da
taxa de inscrição do Enem.
Os requerimentos e as
justificativas de ausência
na edição anterior devem
ser feitas pela internet, na
Página do Participante,
com acesso pelo computador ou celular.
Pode solicitar a isenção da taxa quem está
cursando a última série do
ensino médio, em 2020,
em escola da rede pública declarada ao Censo
Escolar; quem cursou
todo o ensino médio em
escola da rede pública
ou como bolsista integral
na rede privada, além de
ter renda, por pessoa,
igual ou menor que um
salário mínimo e meio, e
quem está em situação de
vulnerabilidade socioeconômica por ser membro
de família de baixa renda,
devendo informar o número de identificação so-

cial (NIS), único e válido,
além de ter renda familiar
por pessoa de até meio
salário mínimo ou renda
familiar mensal de até três
salários mínimos.
Os participantes que
solicitaram isenção em
2019, não realizaram os
dois dias de prova e querem solicitar nova isenção
para 2020, devem fazer a
justificativa de ausência.
O resultado dos pedidos
deve ser divulgado em
24 de abril. Entre 27 de
abril e 1º de maio será
aberto prazo para apresentação de recursos e os
resultados finais estarão
disponíveis em 7 de maio.
As regras valem para a
versão impressa e digital.
O Inep ressalta que a
aprovação da justificativa
de ausência no Enem
2019 e da solicitação de
isenção da taxa de inscrição não significa que a
inscrição foi realizada. Portanto, os participantes deverão acessar o Sistema
Enem e se inscrever para
esta edição do exame.
Inscrições
Neste ano, será obrigatória a inclusão de foto
atual do participante no
sistema de inscrição, que
deverá ser utilizada para
procedimento de identificação no momento da
prova. O valor da taxa
de inscrição permaneceu
o mesmo da edição de
2019: R$ 85, que deverá
ser pago até 28 de maio.
De acordo com o Inep,
a estrutura do exame não
foi alterada e será mantida
a aplicação de quatro provas objetivas, constituídas
por 45 questões cada, e
uma redação em língua
portuguesa. Durante o
processo de inscrição, o
participante deverá selecionar uma opção de
língua estrangeira - inglês
ou espanhol.
Acessibilidade
A Política de Acessibilidade e Inclusão do
Inep visa dar atendimento
especializado aos partici-

pantes que necessitarem.
Para facilitar a compreensão no momento da
inscrição, os atendimentos específicos (gestantes, lactantes, idosos e
estudantes em classe
hospitalar) foram incluídos
na denominação “especializado”. As solicitações
para esses atendimentos
também deverão ser feitas
entre 11 e 22 de maio. Os
resultados serão divulgados em 29 de maio. Para
os pedidos que forem negados, está prevista uma
fase para apresentação
de recursos. O resultado
final estará disponível no
dia 10 de junho.
Os pedidos de tratamento por nome social
serão feitos entre 25 e 29
de maio, com previsão de
divulgação dos resultados
em 5 de junho. O período
para apresentação de
recursos será entre 8 e 12
de junho e a disponibilização dos resultados finais
em 18 de junho.
Enem Digital
A implantação do
Enem Digital terá início
neste ano e, de acordo
com o Inep, será feita de
forma progressiva. Nessa
fase inicial, até 100 mil
pessoas poderão fazer a
prova no novo modelo. A
previsão é que a consolidação deste modelo seja
feita até o ano de 2026.
A estrutura do exame
será igual à da versão
impressa.
O processo de inscrição é o mesmo da versão
impressa. Serão disponibilizadas 100 mil inscrições para os primeiros
participantes que optarem
pela edição digital, conforme distribuição das vagas
previstas no edital. Por
se tratar de fase piloto de
implantação do novo modelo, neste primeiro ano,
o Enem Digital não estará
disponível para treineiros
e não promoverá atendimento especializado.
*Com informações do Inep
Edição: Maria Claudia

6

Jornal Gazeta de Guararema Sábado, 04 de Abril de 2020

    
          
          
        
      
  
 



Jornal Gazeta de Guararema



Aplicativo

Internet
Banking

@sicrediprogresso

Telefone

sicrediprogresso

Jornal Gazeta de Guararema Sábado, 04 de Abril de 2020

Jornal Gazeta de Guararema

7

Colunista Social e-mail: sileneoliveira2017@outlook.com

SILENE

OLIVEIRA

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

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br
Devido ao momento que estamos vivendo atualmente, a coluna social passará a
relembrar alguns eventos, momentos e pessoas em destaque.

Adotar sempre é um ato de amor: Momento especial da adoção de mais uma
integrante da turminha do Sitio Piracruzes. Paulo Amigo conta com a ajuda e dedicação do sr Aparecido para cuidar da galerinha que, com a chegada de Polaka
soma 35. (adoção realizada em 2019). Au, Au, Au..o tio Paulo é tão legal !

Eduardo, Miguel (no ombro do papai), Juninho, Juliana, Fernando, Camila e Sérgio curtem momento de alegria e descontração (foto realizada fev/2020).

Maria Fernanda Pestana completou no dia 02 de
Abril/2020 mais um ano de vida. Desejamos que a vida
continue sorrindo e presenteando você com as melhores
graças, saúde, amizade e felicidades mil. Parabéns!

As amigas Sônia e a cantora Marilena sempre muito elegantes

Professor Willian (na companhia de uma amiga),
sempre colaborando e participando dos eventos
da cidade.(foto realizada fev/2020)

A mamãe Simone e o papai Fred não degrudam da sua
linda Isis que também adora estar sempre na companhia dos papais. (foto realizada fev/2020)

É muito gostoso ver o casal Cida e Oliveira (casados
há quase 60 anos) andando juntinhos e apreciando
as festas da cidade. (foto realizada fev/2020)
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Cartões e aplicativos do Sicredi
evitam disseminação do coronavírus

Pensando em medidas de prevenção, a Sicredi Progresso PR/SP também incentiva o uso de ferramentas eletrônicas para transações bancárias
Muito se tem falado sobre as diversas práticas que
contribuem com a redução da
disseminação do coronavírus
(COVID-19). Lavar as mãos,
utilizar álcool em gel e evitar
aglomerações em locais fechados são as mais comuns.
Mas você sabia que os cartões e outras tecnologias
bancárias também podem
ser eficazes no combate à
proliferação da doença?
É isso mesmo! A pandemia pode reforçar uma
mudança em larga escala
na maneira como as pessoas
lidam com pagamentos. Isso
porque a Organização Mundial da Saúde (OMS) sugeriu
que as pessoas deixem de
usar notas físicas para pagar
por produtos e recomendou
o uso de alternativas já existentes no mercado, sempre
que possível. A OMS afirmou
ainda que o dinheiro é um
fator de risco para a disseminação do vírus.
A Sicredi Progresso PR/
SP, que está presente no Alto
Tietê, também incentiva o
uso de cartões e ferramentas
eletrônicas para transações
bancárias. Dessa forma, os
associados não precisam se
expor para ir até a agência
física, diante desse período
de pandemia. Atualmente,
a cooperativa financeira tem
sede nos municípios de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Guararema e
Ferraz de Vasconcelos.
Por aqui, o Banco Central
do Brasil vem incentivando
o uso de meios eletrônicos

de pagamento, além de recomendar que a população
evite ir às agências bancárias. Com a utilização dos
cartões do Sicredi, é possível
ter mais comodidade, agilidade, praticidade e segurança,
além de contribuir com a
comunidade ao diminuir as
chances de propagação do
vírus. Veja abaixo algumas
vantagens:
1. Não há necessidade
de saque: ao invés de sacar
o dinheiro, é possível utilizar
a modalidade de compra a
débito, independentemente
do valor do produto ou serviço desejado. O dinheiro sairá
da sua conta, como se você
estivesse sacando. Dessa
maneira, é possível evitar
eventuais aglomerações em
agências e o contato com
superfícies que podem estar
contaminadas.
2. Não precisa tocar na
maquininha na hora de pagar: os cartões contactless
do Sicredi possibilitam a
realização de compras aproximando o cartão da máquina
sem a digitação de senha.
Ou seja, só você tem contato com o seu cartão e não
é necessário entregá-lo ao
vendedor. Vale lembrar que
há limites para esse tipo de
transação sem senha. As
condições estão disponíveis
em nosso site. O pagamento
por aproximação possui os
mesmos níveis de segurança
de uma compra realizada
com um cartão tradicional.
Se tiver dúvidas, este vídeo
explica como fazer.

Outra opção é fazer o
pagamento apenas aproximando o celular: o associado
pode realizar suas compras
apenas aproximando o celular da máquina, desde
que ele tenha seus cartões
cadastrados no aplicativo
Samsung Pay em um modelo de aparelho telefônico
compatível.
3. #FicaEmCasa, é possível pagar com o cartão
diretamente nos aplicativos:
cadastrar seu cartão de débito ou crédito em aplicativos
de compras, entregas, transporte e serviços de assinaturas, entre outros, é uma
boa opção para os dias de
quarentena ou confinamento.
Dessa maneira, é possível
realizar compras online, com
praticidade e segurança, sem
nem precisar sair de casa.
O Sicredi disponibiliza
uma série de canais digitais, por meio dos quais o
associado tem autonomia e
comodidade para acompanhar e gerenciar, de casa, as
movimentações financeiras
realizadas com o seu cartão. No menu “Cartões” do
internet banking ou aplicativo
para dispositivos móveis, é
possível acessar a relação
de gastos e o limite, fazer
o pagamento da fatura, bloqueios e desbloqueios em
caso de urgência e acessar o
site do Programa de Recompensas para acompanhar
seus pontos acumulados.
Alinhada às recomendações da OMS para combate
ao coronavírus (COVID-19),

a instituição está ao lado de
seus associados, colaboradores e das comunidades
no enfrentamento à doença.
Vem adotando iniciativas
para contribuir com a redução do contágio e, na medida
do possível, contribuindo
para manter a atividade
econômica. Nossos meios
eletrônicos de atendimento
(internet banking e aplicativo) são completos e permitem a realização da maior
parte das operações sem a
necessidade de ida às agências. Recomendamos que
os associados façam uso
desses canais, bem como
os telefônicos, que estão
disponíveis nos números:
3003 4770 (para capitais
e regiões metropolitanas),
0800 724 4770 (para demais

regiões) e 0800 724 0525
(para deficientes auditivos
e de fala).
Sobre o Sicredi
A Sicredi Progresso PR/
SP, que em São Paulo atua
no Alto Tietê, conta atualmente com cinco agências
na região. Em Mogi das
Cruzes, a agência está localizada na Avenida Vereador
Narciso Yague Guimarães,
990, no bairro Vila Partênio.
O contato pode ser feito pelo
telefone (11) 4793-9020.
A unidade de Suzano fica
na Rua General Francisco
Glicério, 1189, no Centro. O
endereço em Itaquaquecetuba é Avenida Vereador João
Fernandes da Silva, 193, na
Vila Virgínia, ao lado da Prefeitura de Itaquaquecetuba.
Já a agência em Guararema

atende na Rua Francisco
Freire, 25. A agência de Ferraz de Vasconcelos, por sua
vez, está na Rua Getúlio Vargas, 130, Vila Romanópolis.
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa
comprometida com o crescimento dos seus associados
e com o desenvolvimento
das regiões onde atua. O
modelo de gestão valoriza
a participação dos mais de
4,4 milhões de associados,
os quais exercem um papel
de dono do negócio. Com
presença nacional, o Sicredi
está em 22 estados* e no
Distrito Federal, com mais
de 1,7 mil agências, e oferece mais de 300 produtos
e serviços financeiros. Mais
informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br.

Governo vai cruzar dados para o pagamento do auxílio de R$ 600
Ministério disponibilizará cadastro para trabalhadores informais
Por Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni,
afirmou no dia 30/03, que
o governo federal pretende agilizar o pagamento
do auxílio emergencial de
R$ 600 aos trabalhadores
informais, autônomos e
sem renda fixa durante
a crise provocada pela
pandemia do novo coronavírus. A medida teve
a votação concluída no
Senado nesta segunda-feira e agora seguirá para
a sanção presidencial. O
pagamento será efetuado
ao longo de três meses.
De acordo com Onyx
, após a sanção presidencial, o governo ainda
precisa editar um decreto
regulamentador e uma
medida provisória (MP)
abrindo um crédito extraordinário no Orçamento.
O pagamento será feito

apenas pelas redes dos
bancos públicos federais: Caixa Econômica
Federal, Banco do Brasil
(BB), Banco da Amazônia (Basa) e Banco do
Nordeste (BNB), após
o cruzamento de dados
para definir quem tem
direito ao benefício.
“Haverá o batimento,
haverá a confrontação
com todos os registros e
todos os cadastros que o
governo federal tem”, afirmou o ministro em coletiva de imprensa no Palácio
do Planalto. Para aqueles
que não são beneficiários
de nenhum programa
do governo, será criado
um cadastro próprio para
inserção de informações.
“Os informais, que estão à
margem de qualquer cruzamento, eles terão uma
solução tecnológica, uma

solução digital”, acrescentou Onyx Lorenzoni.
Pelas regras contidas no
projeto de auxílio emergencial aprovado pelo Congresso, os trabalhadores deverão cumprir alguns critérios,
em conjunto, para ter direito
ao pagamento:
- ser maior de 18 anos
de idade;
- não ter emprego formal;
- não receber benefício
previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa
de transferência de renda
federal que não seja o
Bolsa Família;
- renda familiar mensal
per capita (por pessoa) de
até meio salário mínimo
(R$ 522,50) ou renda familiar mensal total (tudo o
que a família recebe) de
até três salários mínimos
(R$ 3.135,00); e
- não ter recebido rendimentos tributáveis, no

ano de 2018, acima de R$
28.559,70.
Ainda segundo o texto,
o beneficiário deverá ainda cumprir uma dessas
condições:
- exercer atividade na
condição de microempreendedor individual (MEI);
- ser contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência
Social (RGPS);
- ser trabalhador informal inscrito no Cadastro
Único para Programas
Sociais do Governo Federal (CadÚnico); ou
- ter cumprido o requisito de renda média até 20
de março de 2020.
O ministro da Cidadania pediu para que as
pessoas não procurem,
por enquanto, as agências
da Caixa e dos demais
bancos públicos até que o
sistema para o pagamento do auxílio emergencial

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni,
esteja devidamente implantado pela pasta. Ele
também alertou para que
as pessoas não forneçam
seus dados para qualquer
site ou número de telefone, para evitar tentativas
de fraude.
“Há várias iniciativas,
inclusive denunciamos ao
ministro Sergio Moro e à
Polícia Federal, [como]
criação de sites, números,
para obter os dados das

pessoas. O objetivo disso
é fraudar o sistema. Por
favor, as pessoas tenham
um pouco de calma, não
deem seus dados para
qualquer pessoa ou site
que diga que por lá ele vai
receber o benefício e não
procurem o bancos oficiais
nesse momento, porque
o sistema ainda não está
acionado, a lei não está
sancionada”, afirmou.
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Resumos dos capítulos das novelas
De 06/04 a 11/04/2020

Resumo: Malhação
Globo – 17h35
Segunda – Lica resiste
em deixar uma festa com MB.
Das Dores se preocupa com

Resumo: Novo Mundo
Globo – 18h15
Segunda – Os índios levam Joaquim para a aldeia.
O pajé Tibiriçá afirma que
Joaquim não pode morrer e
convence Ubirajara de manter
o rapaz na aldeia. Thomas
reconhece Elvira no porto.
Peter, Letícia e Ferdinando
não conseguem comer na
taberna de Germana e Licurgo. Fred tenta descobrir
os planos de Thomas. Pedro
e Leopoldina se conhecem.
Jurema repreende Jacira por
observar Joaquim. Elvira fica
arrasada com a suposta morte de Joaquim. Padre Olinto

Totalmente Demais
Globo – 19h15
Segunda – Eliza revela a
Jonatas que teve problemas
com seu padrasto. Rafael
deixa claro para Lu que não
deseja um relacionamento
sério. Germano vê sua foto
no jornal após levar o banho
de tinta de Fabinho. Arthur
recusa a proposta de Carolina de terem um filho juntos.
Jonatas ajuda Fabinho e seus
amigos ativistas a se esconder

Fina Estampa
Globo – 21h15
Segunda – Griselda
diz a Antenor que alugará
um quarto para ele no Recanto da Zambeze. Esther
sofre ao dizer para Paulo
que não pensa mais em
engravidar. Tereza Cristina
discute com Patrícia. Dona
Zilá desaparece em meio
à vegetação. Amália diz a
Quinzé que Teodora está
prestes a chegar ao Brasil.
Patrícia e Tereza Cristina
se reconciliam. Solange

a previsão do tempo, e Ellen
desconfia de que sua mãe
não voltará para casa. Mitsuko
repreende o comportamento
de Tina. Keyla se prepara
para ir com Roney ao hospital,
acompanhar sua gravidez.
Lica briga com MB, e Clara e
Felipe apoiam a amiga. Benê
garante a Julinho e Josefina
que fará amizades na escola.
Keyla, Benê, Tina, Ellen e Lica
entram no mesmo vagão do
metrô. Chove torrencialmente.
A bolsa de Keyla estoura, e
as meninas acabam fazendo
o parto. Tato descobre que o

bebê de Keyla nasceu no metrô. Os paramédicos socorrem
Keyla e o bebê.
Terça – Roney e Tato visitam Keyla e o bebê no hospital. Keyla pensa em um nome
para o filho e pede ajuda
às amigas. Ellen promete a
Dóris que não hackeará mais
nenhuma rede de computadores. Lica se revolta contra
Edgar. Tato enfrenta Aldo e
sai de casa. Keyla se recusa
a deixar o hospital com o filho,
e as amigas a apoiam. Tato
garante que cuidará do bebê
com Keyla.

Quarta – Keyla insiste
para que Tato reflita sobre a
decisão de cuidar do bebê ao
seu lado, mesmo não sendo
o pai biológico. Keyla dá ao
filho o nome de Antônio, em
homenagem à mãe. Roney
permite que Tato se mude
para sua casa com Keyla e o
bebê. Passam-se dois meses.
As meninas visitam Keyla e
Tonico e comemoram sua
amizade. Anderson e Tina
se interessam um pelo outro.
Juca se insinua para Ellen,
que tenta ajudar Jota com o
computador. Ellen, Lica e Tina

discutem e afirmam que não
são mais amigas.
Quinta – Keyla impede
Tato de registrar Tonico. Ellen
pede que Anderson entregue
a Jota um envelope. Juca
pede para Tina fazer as pazes
com Lica. Anderson convida
Tina para passear de motocicleta. Jota se impressiona com
a programação feita por Ellen.
Roney manda uma mensagem para Lica, Benê, Ellen
e Tina, em nome de Keyla, e
elas estranham. As meninas
decidem promover a “Balada do Bebê” para conseguir

fraldas para Tonico. Tato sai
com Tonico, e Keyla faz uma
confissão para as amigas.
Sexta – Keyla conta para
Lica, Benê, Ellen e Tina como
se envolveu com o pai de Antônio. Tato faz uma tatuagem
com os pezinhos de Tonico,
e Keyla se emociona. Lica e
Benê organizam a “Balada do
Bebê”. Keyla mostra para Lica,
Benê, Ellen e Tina o galpão
de Roney. Lica procura Clara
e descobre que Malu está namorando Edgar. Keyla é rude
com Tato. Benê toca a música
de Roney no galpão.

teme pela vida de Joaquim.
Anna sente-se mal na festa
de recepção para a princesa.
Piatã descobre que os índios
vivem escondidos na mata.
Leopoldina pede para Piatã
cantar e Dom João repreende
o comportamento de Carlota
diante do menino. Joaquim
recupera a consciência.
Terça – Joaquim chama
por Anna. Piatã tenta tranquilizar Anna. Elvira descobre
que foi enganada por Manoel.
Jurema não gosta de ver o
encantamento de Jacira por
Joaquim. Germana tenta se
aproximar da família real. Thomas se irrita com o desprezo
de Pedro. Anna tenta conversar com Elvira, mas Thomas a
interrompe. Thomas afirma a
Sebastião que será nomeado
ministro. Leopoldina se assusta com o comportamento
de Carlota. Pedro tem sua

primeira noite com a esposa.
Joaquim se desespera ao
saber que não pode deixar a
aldeia sem o consentimento
de Ubirajara.
Quarta – Leopoldina tenta
falar com Anna sobre sua noite
de núpcias. Elvira rouba a
mala de uma mulher no porto.
Miguel fala sobre Noémie na
frente de Leopoldina. Thomas
se preocupa com o conteúdo
do baú do capitão Millman.
Germana observa Sebastião
conversando com Wolfgang
e Schultz. Elvira pede para se
hospedar na estalagem.
Joaquim diz a Padre Olinto
que precisa sair da aldeia
o quanto antes. Wolfgang
compra uma chácara de Sebastião. Thomas percebe a
vontade de Piatã de ir para
a expedição com Ferdinando
e Letícia. Joaquim aprende
alguns costumes indígenas.

Anna fica indignada ao saber
que Thomas está hospedado
na casa de um comerciante
de escravizados. Pedro sofre
um ataque epilético na frente
de Leopoldina.
Quinta – Leopoldina cuida
de Pedro, que fica encantado.
O baú do pai de Anna é roubado. Jacira se declara para
Joaquim. Pedro não gosta
quando Leopoldina chama
Peter para vê-lo. Thomas
recebe o baú do pai de Anna.
Thomas afirma a Anna que
encontrará o baú de seu pai
e Piatã desconfia. Germana
acredita que Elvira seja uma
golpista e decide invadir seu
quarto. Elvira tenta seduzir
Wolfgang. Leopoldina flagra
Carlota tentando agarrar Piatã. Pedro convida Anna para
um passeio. Olinto e Tibiriçá
tentam convencer Joaquim
a não fugir da aldeia. Pedro

tenta seduzir Anna.
Sexta – Anna se esquiva
de Pedro. Sebastião avisa
a Thomas que ele terá uma
audiência com Dom João.
Ferdinando e Letícia impedem
que Piatã os acompanhe na
expedição. Jacira finge ser
amiga de Joaquim. Wolfgang
foge de Elvira. Leopoldina
conta para a Anna que Carlota
atacou Piatã. Catarina revela
que foi roubada por Elvira, e
Germana e Licurgo exigem
que ela passe a trabalhar na
taberna. Thomas estranha ao
ver Pedro em sua audiência
com Dom João. Patrício não
gosta de ouvir Leopoldina
falando de Carlota. Thomas
convence Dom João a lhe dar
um cargo de confiança para
investigar um complô contra
a monarquia. Jacinto finge
conhecer os índios e convida
Piatã para uma expedição à

mata. Joaquim cai em uma
armadilha.
Sábado – Guerreiros deixam Joaquim preso no meio
da mata. Piatã foge de Carlota. Thomas recebe um cargo de confiança, e Carlota e
Dom Pedro não gostam. Piatã
questiona Jacinto sobre o dia
de sua expedição. Joaquim é
resgatado por jagunços que
tentam encontrar a aldeia dos
índios. Jacira sai à procura
de Joaquim. Pedro se diverte com Leopoldina na praia.
Schultz expulsa a cozinheira
Nívea da chácara de Wolfgang.
Carmem, sobrinha de Licurgo,
chega e pede pra trabalhar na
taberna. Anna pede para Thomas ajudá-la a encontrar Piatã.
Os jagunços se aproximam
do local onde fica a aldeia.
Joaquim consegue alertar os
índios sobre a chegada dos
jagunços à aldeia.

da polícia. Fabinho agradece
a ajuda de Jonatas e deixa
um cartão com seu telefone.
Arthur avisa a Max que a vencedora do concurso Garota
Totalmente Demais deve ser
de sua agência.
Terça – Dorinha sugere
que Carolina aproveite seu
período fértil para seduzir
Arthur. Cassandra quer mudar
o visual e pede ajuda a Kátia
e Lurdinha. Zé Pedro avisa a
Germano que fornecedores
estão sondando sobre a postura da Bastille em relação à
poluição do Rio Tamanduá.
Marcão acusa Fabinho de
estar investindo em Leila e
termina o namoro com ela.
Lili incentiva Fabinho a criar
um projeto ambiental para
reduzir a poluição. Jonatas diz

a Rosângela que viu Florisval
com uma mulher. Rosângela
expulsa Florisval de casa.
Jonatas leva Eliza para conhecer sua família. Ao ver Arthur
conversando com Lorena,
Carolina decide seduzir Rafael para provocar ciúmes no
empresário.
Quarta – Lu fica arrasada
ao perceber que Carolina está
flertando com Rafael. Max leva
Lu para a boate, onde acabam
encontrando Rafael e Lorena.
Rafael aproveita para se aproximar de Lorena. Max percebe
que Lu vai se aproximar de
Rafael e a beija diante do fotógrafo. Rosângela e Maristela
brigam por causa de Florisval.
Rosângela avisa a Cleide que
quer pôr Florisval na cadeia por
falta de pagamento de pensão.

Jonatas insinua para a mãe que
está apaixonado por Eliza. Jojô
tira uma foto comprometedora
de Carolina e ameaça mostrar
a Arthur.
Quinta – Rosângela pede
ajuda a Jonatas para sondar
Jivago, suposto chefe do rapaz, sobre o processo contra
Florisval. Arthur consegue
apagar a foto de Carolina do
celular de Jojô. Eliza questiona Jonatas sobre o que o
rapaz fará para que a mãe não
descubra a farsa sobre Jivago.
Fabinho avisa a Leila e Jamaica que decidiu criar um projeto
para interromper a poluição da
Bastille no Rio Tamanduá. Fabinho ajuda Jonatas a arrumar
um advogado para Rosângela
e indica Zé Pedro. Eliza sonha
com Arthur e acaba beijando

Jonatas.
Sexta – Eliza leve um susto ao se deparar com Jonatas.
Aparecida aconselha Arthur a
cuidar melhor de Jojô. Gilda
mente para Dino e penhora
o colar que o pai de Eliza lhe
deu como garantia de um
empréstimo. Germano avisa
a Fabinho que precisa saber
o valor do projeto de despoluição do rio para avaliar se
pode executá-lo. Florisval tem
a impressão de ver Jonatas
trabalhando nas ruas. Eliza
vende flores em um restaurante e se depara com Arthur
e Carolina. Na frente de Eliza,
Arthur aposta com Carolina
que pode transformar a menina na Garota Totalmente
Demais.
Sábado – Arthur deixa

o restaurante para procurar
Eliza. Eliza conta para Jonatas que foi humilhada por
Arthur diante de Carolina.
Jonatas pede ajuda a Zé Pedro para enganar Rosângela.
Lu marca uma reunião com
Rafael a pedido de Carolina.
Cassandra diz a Adele que
mudou seu nome e seu visual
para se apresentar a Arthur
como candidata ao concurso
Garota Totalmente Demais.
Rosângela diz a Zé Pedro que
deseja que Florisval vá para
a cadeia. A pedido de Arthur,
Max procura Eliza, mas acaba
confundindo a menina com
Cassandra. Arthur expulsa
Cassandra de sua agência.
Gilda avisa a Eliza que conseguiu dinheiro para ir ao Rio.
Arthur encontra Eliza.

canta e ensaia sua coreografia com as amigas.
Esther marca um encontro com Danielle, e Paulo
ouve. Teodora vê Quinzé
na porta do hotel.
Terça – Antenor liga
para Patrícia, que o destrata. Teodora conversa
com Wallace sobre o prêmio que ele receberá com
a luta. Carolina e Vilma
pensam em fazer um perfil
de Letícia em um site de
relacionamento. Rafael e
Amália têm sua primeira
noite de amor. Griselda repreende Guaracy ao vê-lo
no Le Velmont. Severino e
Renê elogiam o trabalho de
Griselda. Quinzé confronta
Teodora, e uma jornalista
acompanha a discussão

do ex-casal.
Quarta – Teodora é recriminada por ter abandonado Quinzé e o filho para
ficar com Wallace. Tereza
Cristina organiza sua festa. Ellen suspeita de que
Vanessa esteja interessada
em Renê, mas Patrícia não
acredita. Esther diz a Paulo
que vai procurar Danielle
para conversar sobre uma
possível gravidez. Danielle
é avisada de que seu irmão
morreu em um acidente de
carro. Griselda obriga Quinzé a prometer para Wallace
que não importunará mais
Teodora. Renê cozinha
para Griselda. Tereza Cristina liga para Renê e ouve
a voz de Griselda.
Quinta – Griselda con-

vence Guaracy a despistar
Tereza Cristina. Renê sente-se mal por ter mentido
para a esposa. Danielle
garante aos avós de Pedro
que ficará com a guarda
do menino. Guaracy tenta
falar de seus sentimentos
com Griselda, mas ela o
repele. Crô desafia Ferdinand. Zambeze cuida dos
ferimentos de Crô. Luana
incentiva Amália a ler o caderno de receitas de Dona
Zilá. Quinzé beija Dagmar.
Griselda expulsa Antenor
de casa.
Sexta – Antenor parte
e Griselda sofre. Griselda
não percebe quando o
comprovante de seu jogo
de loteria cai no chão do
quarto de Antenor. Wallace

se sente mal durante um
treino. Amália e Quinzé
tentam convencer Griselda
a voltar atrás na decisão
sobre o irmão. Quinzinho
guarda no bolso o comprovante do
jogo de loteria. Patrícia
procura Antenor, que beija
a moça. Wallace comenta
com Teodora sobre o mal-estar que teve no treino.
Esther afirma a Danielle
que fará o que for preciso
para ter um bebê.
Sábado – Esther confessa a Danielle que não
conversou com Paulo sobre sua decisão de fazer a fertilização. Wallace
sente uma dor no peito,
mas disfarça para Teodora. Guaracy flagra Quinzé

e Dagmar se beijando.
Teodora pressiona Wallace, que assume estar se
sentindo mal. Griselda termina a obra no Le Velmont.
Amália consegue fazer os
cremes de Dona Zilá e se
emociona. Renê se orgulha
da organização que Tereza
Cristina fez para a festa.
Teodora pressiona Wallace a vencer sua luta para
impedir a falência dos dois.
Os resumos dos capítulos de todas as novelas
são de responsabilidade
de cada emissora – Os
capítulos que vão ao ar
estão sujeitos a eventuais
reedições.
Carta Z Notícias
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Governo de SP anuncia mais R$ 150 milhões

em crédito para microempreendedores
Valor total injetado para aquecer a economia é de mais de R$ 650 milhões desde o começo da crise do coronavírus
O Governador João Doria
anunciou nesta quinta-feira (2)
a liberação de R$ 150 milhões
para aquecer a economia do
Estado e auxiliar os microempreendedores no enfrentamento ao impacto econômico
da pandemia do coronavírus.
Serão disponibilizados R$ 100
milhões do Banco do Povo
e R$ 50 milhões do Sebrae-SP, por meio do programa
Empreenda Rápido. A linha
emergencial estará disponível
a partir de hoje.
“São medidas de ordem
econômica para apoiar microempreendedores em todos os
setores da nossa economia,
serviços, comércio, indústria,
tecnologia, educação e todos
os outros que estão dentro
desse patamar de microempresas”, disse o Governador.
Com este anúncio, o Governo do Estado já injetou
mais de R$ 650 milhões para
aquecer a economia, por meio
do Banco do Povo e Desenvolve SP. A medida foi elaborada
pela Comissão Econômica,
criada especialmente para
enfrentar os efeitos adversos
do coronavírus na geração de
emprego e renda.

Deste valor, R$ 15 milhões serão disponibilizados
a juro zero em parceria com
o Sebrae-SP. Terão acesso
ao crédito juro zero somente
os microempreendedores que
concluíram o curso de qualificação no programa Empreenda Rápido e no programa
Super MEI, do Sebrae-SP,
e não possuam restrições
cadastrais no CNPJ e CPF.
Além disso, a linha de crédito
será de até R$ 15 mil, com até
24 meses para pagamento e
carência de um a três meses.

gação do prazo de vencimento
das parcelas de dívidas, de
30 para 90 dias, de clientes
com contratos vigentes em
dia e limitados aos valores já
utilizados.
Mediante análise de crédito e comprovação de endereço, o Banco do Povo financia
micros e pequenos negócios
formais (MEIs, MEs, LTDAs
e EIRELIs) e também microempreendedores urbanos e
rurais, inclusive os do setor
informal.
Atendimento remoto

Já o montante de R$ 135
milhões oferece linha de microcrédito nas condições
especiais anunciadas no dia
13 de março. A linha de microcrédito, que já é competitiva,
está com redução da taxa de
juros de 1% para 0,35% ao
mês. O prazo para pagamento passou de 24 para até 36
meses, já incluindo o prazo de
carência, que aumentou de
30 para até 60 dias. Pedidos
de concessão de crédito sem
avalista passam de R$ 1 mil
para R$ 3 mil. As linhas de
crédito vão de R$ 200 até R$
20 mil.
Além disso, haverá prorro-

Na capital e nos demais
municípios, o atendimento
pode ser realizado remotamente, por telefone, Whatsapp
ou e-mail. Toda a operacionalização do atendimento remoto
é realizada em parceria com
a Prefeitura de São Paulo e
com Adesampa - Agência São
Paulo de Desenvolvimento.
contato@bancodopovo.
sp.gov.br / atendimento@
adesampa.com.br
(11) 97352-8802
(11) 97207-8260
(11) 97207-8260
(11) 94159-5378

(11) 94159-5378
(11) 97207-8260
Nova plataforma do Banco do Povo
O Governo de São Paulo
está lançando hoje a nova

plataforma do Banco do
Povo (www.bancodopovo.
sp.gov.br), que disponibiliza
a relação atualizada com
todas as unidades e canais
de atendimento de todo o

Estado, inclusive sobre as
unidades que estão realizando atendimento presencial. A partir de segunda-feira
(6), estará disponível a solicitação de crédito online pelos
empreendedores.

VIRALIZE SOLIDARIEDADE

Nova ação do Rotary leva alimentos a necessitados
Solidariedade é a palavra
de ordem em todos os cantos
do mundo. O Rotary acompanha cada movimento da prevenção e de todos os cuidados
que estão sendo implementados pelos diversos níveis de
governo e a adoção dessas
medidas pela população. A
realidade imposta a todos os
cidadãos ao confinamento
de seus lares e a redução
consequente das atividades
comerciais, industriais, as
de prestação de serviços
e mesmo na área agrícola,
afetam em diversos graus as
condições de subsistência das
famílias. Levando em conta as
perspectivas acenadas pelos
diversos órgãos ligados à

saúde e à gestão econômica,
o Rotary Club de Guararema
lançou um programa emergencial para atuar, dentro
das possibilidades, no atendimento às necessidades de
alimentos básicos das famílias
afetadas pelas restrições de
momento e que tendem a se
agravar nas próximas semanas: trata-se do projeto VIRALIZE SOLIDARIEDADE. Por
meio desse projeto o Rotary
destina recursos para a aquisição e montagem de cestas
básicas para serem entregues
às famílias previamente identificadas, seja através dos
rotarianos membros do Clube
e/ou pela parceria estabelecida com o Fundo Social de

Solidariedade e o Centro de
Referência da Assistência
Social – CRAS, ambos da
Prefeitura Municipal. Após a
análise e avaliação de cada
caso, os alimentos básicos e
de higiene são adquiridos a
preços diferenciados, também
em parceria, cujos estabelecimentos se encarregam
da entrega dos produtos no
endereço do assistido, observando todas as normas de
segurança antivírus. O Rotary
Club de Guararema espera,
com essa ação, amenizar
as dificuldades que muitas
famílias terão pela frente, pela
redução ou mesmo perda da
renda familiar provida pelos
seus membros e, por outro

lado, unir-se às forças já atuantes nessa linha, como as
citadas e demais entidades
assistenciais com as quais o
Rotary tem cooperação estabelecida dentro do município
de Guararema.
O projeto VIRALIZE SOLIDARIEDADE teve o seu
primeiro caso atendido no dia
31 de março último e poderá
ser redimensionado de acordo
com as necessidades a serem
apresentadas. Não tem data
de conclusão fixada. A coordenação está a cargo da Comissão de Projetos Humanitários
do Rotary Club de Guararema.
Saiba mais: em www.
rotary.org/pt
Contato para este assunto:

presidencia@rotaryguararema.com.br
O Rotary é uma rede global
de líderes que se dedicam a
enfrentar grandes desafios da
humanidade. Seja ajudando

famílias menos privilegiadas ou
lutando para erradicar a pólio
no mundo, seus associados
causam mudanças positivas
local e internacionalmente.

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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Destaques da semana por Caroline Borges
DE 05/04 A 11/04/2020

Quinzinho:

Editor

de

Imagens

por Caroline Borges

Dinastia do rei
(CANAL VIVA, DOM, DIA 5, ÀS 12H30)

Os especiais de fim de ano de Roberto Carlos
são quase uma tradição natalina. Em homenagem
ao mês de aniversário do Rei, o canal Viva vai exibir
os especiais de 2009 a 2012. Os shows contam com
uma plateia estrelada do elenco da Globo e também
participações especiais de músicos brasileiros.

Amizade e ondas
(CANAL OFF, SEG, DIA 6, ÀS 21H30)

Adaptações no ar
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Razão e sensibilidade
(CANAL OFF, QUI, 9, ÀS 21H)

(GNT, SEG, DIA 6, ÀS 22H30)

Mesmo com as medidas de combate ao avanço do novo
coronavírus, o “Papo de Segura” segue com edições inéditas.
Fabio Porchat comanda a produção dos estúdios, enquanto
Emicida, Chico Bosco e João Vicente de Castro participam
via “Skype” diretamente de suas casas. O programa debate
os principais assuntos da semana e ainda repercute os comentários das redes sociais.

Mistério nos ares

O Canal Off estreia a série “Muito Além do que se Vê”.
Em 2012, o deficiente visual brasileiro Derek Rabelo chocou
o mundo depois de ir até o Havaí para surfar Pipeline, uma
das ondas mais perigosas. Agora, com a ajuda do “big rider”
Garret Mcnamara, Derek surfará os “out reefs” havaianos e
se prepara para encarar algumas das ondas mais temidas do
planeta com a ajuda dos maiores surfistas mundiais.

Festival de chocolate
(GNT, SEX, DIA 10, ÀS 20H)

(GLOBO, TER, DIA 7, ÀS 23H30)

A Globo estreia a primeira temporada de “Manifest - O
Mistério do Voo 828”. Neste drama repleto de mistério, um
avião comercial desaparece inexplicavelmente em um voo
transoceânico e reaparece cinco anos depois de ser considerado perdido no mar. Enquanto os parentes dos passageiros
tiveram de aprender a lidar com a perda após tantos anos,
para as pessoas a bordo do avião, o tempo simplesmente
não passou. A série tem como tema central a família Stone:
no voo, estão Michaela, uma oficial de polícia, seu irmão Ben,
um pai de família dedicado, e Cal, o filho de 10 anos de Ben,
que tem uma doença terminal. A primeira temporada completa
está disponível no Globoplay.

Olhar 43

(GNT, QUA, DIA 8, ÀS 23H)

Um novo time de confeiteiros busca impressionar
Felipe Bronze e seus jurados em “Que Seja Doce”. Para
fechar a semana, os participantes assumem o vício por
chocolate. Para agradar os jurados, eles preparam um
pavê de chocolate e um doce livre com muito chocolate. Carole Crema, Roberto Strongoli e Lucas Corazza
integram o time de jurados.

Memória do rei
O Canal Viva irá relembrar os especiais de fim de ano
do cantor Roberto Carlos. Em homenagem ao mês de aniversário do Rei, o canal vai exibir seus especiais de 2009 a
2012. As produções vão ao ar a partir do próximo sábado,
dia 4.

Último título
A Globo irá relembrar a final da Copa do Mundo de 2002
no domingo de Páscoa. Com a paralisação dos campeonatos
de futebol por conta do novo coronavírus, a emissora exibe
a conquista do quinto título mundial da seleção no próximo
dia 12 de abril. Além da íntegra da vitória sobre a Alemanha
na transmissão original, haverá um pré-jogo inédito de 15
minutos, comandado por Cléber Machado e Casagrande,
com a participação de Galvão Bueno e personagens que marcaram a conquista. Após o jogo, a Globo mostra momentos
de festa da conquista do penta e da histórica chegada dos
jogadores ao Brasil.

Lucas Chumbo e Carlos Burle contam sobre suas
experiências no Waimea e o quanto o lugar foi de grande
importância para a carreira de ambos. Em “Burle, Me
Treina!”, Chumbo recebe seu primeiro convite para o
Eddie Aikau Big Wave Invitational. Surfista profissional,
Chumbo foi o primeiro eliminado da atual temporada do
“Big Brother Brasil”, comandada por Tiago Leifert.

Temática relevante

Café quentinho

(GNT, SEG, DIA 6, ÀS 21H30)

Na nova temporada de “Tempero de Família – Café da
Manhã”, Rodrigo Hilbert mostra que pode ir além dos cardápios
tradicionais. No novo episódio da produção, ele recebe
Duda Beat. Os dois conversam sobre a rotina de horário
para dormir e acordar. Na cozinha, eles preparam pão integral
com grãos, bolo de noiva e geleia de frutas amarelas.

De folga dos folhetins, Camila Pitanga se dedica ao seu
lado apresentadora. A atriz comanda mais uma temporada
do “Superbonita”. No novo episódio da produção, Camila
conversa com a atriz Karine Teles. As duas falam sobre o
olhar, um dos maiores pontos de atração no rosto e seu
magnetismo incontestável, a serviço da beleza, mas também da alma. Recentemente, Karine esteve no ar na última
temporada de “Malhação”.

Gabz estreou nas novelas na atual temporada de
“Malhação”, que termina na próxima sexta, dia 3. Ao
longo da história, a intérprete da idealista Jaqueline
esteve envolvida em tramas importantes como racismo, deficiência auditiva e violência urbana. “Foi uma
grande responsabilidade assumir um papel como o da
Jaqueline. Ela muda estruturas, defende muita coisa
pelo o que representa, como jovem negra e de periferia.
Acredito que, com as atitudes e sua autoestima, ajudou
muitas meninas na mesma situação a se amarem mais.
Vi muita repercussão positiva sobre a Jaqueline nas
ruas e nas redes sociais. Foi emocionante”, defende
a atriz e rapper.
Produção
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