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Deputado Federal Marcio Alvino cederá 30% de seu 
salário  e reduzirá em 20% de seus assessores

O Deputado Federal Mar-
cio Alvino informa que, a partir 
de maio de 2020, cederá 30% 
do seu próprio salário e redu-
zirá em 20% os vencimentos 
de seus assessores. Essa 
iniciativa ocorre por vontade 
própria do deputado, sem 
nenhuma votação ou decisão 
oficial da Câmara.

O congressista destaca 
que os valores serão transferi-
dos para as APAEs no Estado 
de São Paulo e reforça que 
este é um importante mo-
mento para as entidades que, 
mesmo fechadas neste perío-
do e com baixa arrecadação, 
continuam com seus compro-
missos e custos fixos como 
as despesas com salários de 
funcionários e manutenções 
básicas (água, luz e telefone). 
Portanto, é imprescindível 
que as contas das entidades 
sejam compensadas para 
que, logo após esta fase, as 
APAEs possam receber ime-
diatamente seus alunos para 
retomar suas atividades.

Em todo o mandato o de-
putado se dedicou em fortale-
cer as APAEs no Estado, por 
meio de direcionamentos de 

emendas parlamentares. So-
mente nesse período, Marcio 
Alvino destinou mais de R$ 
10 milhões de reais para mais 
de 80 APAEs e seu objetivo é 
atender todas as 305 unida-
des até o final do mandato. 
Essa atitude apenas reforça 
seu compromisso que,  além 
de continuar direcionando as 
suas emendas parlamentares 
às APAEs, também reconhe-
ce que o momento pede mais 
das autoridades e dos seus 
colaboradores. Por esse mo-
tivo e por conhecer de perto 
o belo trabalho destas insti-
tuições, este representante 
considera justo e oportuno 
destacar um percentual dos 
vencimentos a favor dessas 
entidades.

Cabe ressaltar que, há 
seis anos, Marcio Alvino está 
focado em reduzir os gastos, 
abrindo mão das principais 
cotas parlamentares, como 
aposentadoria especial, 
apartamento funcional, auxí-
lio moradia, auxílio mudança 
e seguro saúde, além de não 
usar as cotas de locação de 
veículos, combustível, hos-
pedagem e alimentação.

Uma economia que re-
presenta 86% da cota par-
lamentar. Resultado disso: 
Marcio Alvino se destacou e 
ficou entre os dez Deputados 
Federais mais econômicos 
do Brasil. São mais de R$ 1 
milhão de reais preservados 
que, segundo o deputado, 
deveriam ser utilizados na 
Saúde em todo o País. Além 
dessa economia,  Marcio 
destinou mais de R$ 100 mi-
lhões de reais para a Saúde 
em diversas cidades do Es-
tado de São Paulo, incluindo 
também as Santas Casas 
dos municípios.

Por fim, Marcio Alvino 
pensa que ele não fez mais 
que a sua obrigação e, assim 
como a maioria das pessoas, 
considera que 100% das co-
tas parlamentares deveriam 
ser direcionadas no combate 
e enfrentamento do Corona-
vírus – CONVID19 e na reto-
mada da economia. Para ele, 
independentemente da crise 
ou situação, deputado tem 
sempre que custar menos e 
gerar mais resultados para a 
população.

Deputado Marcio Alvino se destacou e ficou entre os dez Deputados 
Federais mais econômicos do Brasil. 

Prefeito Adriano Leite anuncia medidas de contenção 
de gastos para  combater  o  Coronaví r us

O prefeito Adriano 
Leite anunciou no início 
da semana o corte de 
30% do seu próprio sa-
lário e do vice-prefeito 
Dirceu Jacinto Granato, 
além do corte de 20% 

do salário dos secretá-
rios municipais e dos 
cargos mais altos do 
Gabinete para combater 
o Coronavírus. O chefe 
do executivo divulgou 

ainda a exoneração gra-
dativa de mais de 20% de 
funcionários em cargos 
comissionados.

As primeiras medi-
das fazem parte de um 

plano de contenção de 
despesas para otimizar 
os recursos e priorizar os 
investimentos na Saúde 
no combate à pandemia 
de Coronavírus. A redu-
ção dos salários entra em 
vigência a partir do mês 
de maio. De acordo com 
o prefeito, as iniciativas 
representarão uma eco-
nomia estimada de mais 
de R$ 2 milhões até o 
final do ano de 2020.

Mesmo antes  do 
anúncio destas medidas, 
a Prefeitura de Guarare-
ma já vinha investindo 
fortemente na saúde para 
garantir que os guarare-
menses tenham atendi-
mento contra o Corona-

vírus como a formação 
do Centro Dedicado de 
Atendimento ao Corona-
vírus – Covid 19 e todas 
as suas repartições, com 
médicos, profissionais 
da Saúde, ambulância 
especial, raios-x digitais, 
telemedicina e parcerias 
com a iniciativa priva-
da para contratações de 
nove leitos de UTI fora 
do município.

“Nestes momentos de 
dificuldades para todos 
precisamos tomar atitu-
des sensatas e pelo bem 
do coletivo. Estes ajustes 
econômicos são impres-
cindíveis para a adequa-
ção da gestão e uma nova 
provisão financeira com 

foco no enfrentamento 
da pandemia e nos in-
vestimentos na Saúde”, 
disse Adriano.

O prefeito detalhou 
ainda que a Prefeitura de 
Guararema possui, pro-
porcionalmente, um dos 
quadros funcionais mais 
enxutos da região e que 
uma comissão irá analisar 
cada cargo comissionado 
e suas respectivas funções 
para que sejam tomadas as 
medidas de exoneração 
sem que haja prejuízos 
nos serviços essenciais.

“Mais do que nunca a 
Saúde é prioridade para 
todos nós por isso tomare-
mos outras medidas para 
conter despesas e aplicar 
na área”, finalizou.
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Por: Omar Santos 

    Horóscopo
DE 25 e  26  DE ABRIL DE 2020

ÁRIES - Positivo momen-
to astral, mas desde que 
tenha nascido no primei-
ro ou segundo decanato 
para assinar contratos ou 
documentos importantes. 
A condição física mental 
está em ascensão, junta-
mente com o setor profis-
sional.
TOURO - Este dia, deve-
rá favorecer nos assun-
tos familiares e questões 
financeiras. Procure ser 
previdente quanto aos 
demais assuntos porque 
o passado pode trazer al-
guma coisa que o aborre-
cerá.
GÊMEOS - Prenúncios 
de melhoria geral. Boa 
saúde. Felicidade amoro-
sa, alegrias proporciona-
das por crianças e lucros 
através de negócios imo-
biliários. Tudo que fizer 
refletirá sobre sua família. 
Imagine coisas boas, oti-
mistas e que tragam be-
nefícios.
CÂNCER - Os assuntos 
bancários e financeiros 
ocupam um lugar impor-
tante e, por isso, você en-
frentará situações confu-
sas ao ter que solucionar 
uma questão de grande 
importância com perseve-
rança, paciência e otimis-
mo.
LEÃO - Excelente mo-
mento para experiências 
psíquicas e para desven-
dar segredos de muita 
importância ao seu pro-
gresso. Contudo, tome 
cuidado ao nadar ou 
praticar qualquer esporte 
aquático. Cuide da sua 
saúde. Não viaje.
VIRGEM - Vênus neste 
dia vai lhe dar inúmeras 
e ótimas chances de pro-
gresso social e financeiro. 
Sua predisposição para 
os negócios está exalta-
da. Alegrias provocadas 
por oportunidade ligadas 
ao setor social.
LIBRA - Período de maior 
isolamento, mas favorável 
para a meditação e o con-
tato com aspectos pro-
fundos de seu psiquismo. 
Poderá haver certa osci-
lação emocional e melan-
colia, além da habitual. 
Permanece, contudo, a 
confiança no trato com o 
dinheiro e o trabalho.
ESCORPIÃO- Grande 
entusiasmo com o tra-

 Saúde e Fitness >>> 
Por: Jose Marcos - Educador Físico 

José Marcos 

O pensamento positivo e 
a prática diária podem ajudar 
a alcançar um melhor desem-
penho e não perder o ritmo, o 
hábito de treinar. Começar a 
prática de um exercício físico 
é, para alguns, relativamente 
fácil, o desafio mesmo é man-
ter a frequência e a disciplina. 
Especialistas dizem que isso 
é bem comum e, quando 
acontece, o segredo está em 
acessar a reserva de força 
mental. Há uma série de fa-
tores que contribuem para 
a mente guiar o corpo com 
resistência mental, mas as 
principais características são 

disposição e otimismo. A dis-
posição refere-se ao quanto 
você está inclinado a suportar, 
seja aceitar a intensidade em 
um nível físico ou estar de-
terminado a manter seu nível 
de esforço em um tempo ou 
distância. É ter a autodeter-
minação para permanecer na 
experiência sem recuar ou 
desistir. O otimismo, por outro 
lado, é uma crença positiva 
sobre um estado futuro ou um 
resultado desejado. Ele nos 
ajuda a preencher a lacuna 
entre o que estamos fazendo 
atualmente e como isso se 
relaciona com o alcance de 
nossos objetivos. Estamos 
muito mais dispostos a tolerar 
o desconforto quando sabe-
mos que isso está vinculado 
a um propósito significativo ou 
a um objetivo de longo prazo. 
Um dos truques é lembrar-se 
do seu objetivo e o quanto 
ele é significativo para você. 
Isso pode ser feito durante o 
aquecimento ou antes mesmo 
de sair de casa. Fazer isso à 
medida em que você avança 
na atividade prepara o terreno 
para enfrentar o que está por 
vir. Com um forte motivo, 
você terá mais chances de 
ter resistência mental para 
aguentar. Tanto a disposição 
quanto o otimismo são media-

dos pela fala interna. Quando 
você começar a sentir descon-
forto, dê vida a declarações 
positivas do “eu sou”, “estou 
disposto a continuar”, “eu 
sou capaz desse esforço”. 
Se essas declarações não 
funcionarem, tente uma vari-
ação, referindo-se a si mesmo 
em segunda pessoa, como 
se você fosse um treinador 
guiando o treino: “você vai 
terminar”, “você está quase 
lá” ou “não desista agora”. 
O tempo ruim (muito frio ou 
muito quente) proporciona um 
teste ideal para a resistência 
mental. Então, tente treinar 
em um período do dia em que 
você não está acostumado 
para alternar o cronograma 
habitual e sair da zona de 
conforto. Tolerar um momento 
desconfortável a cada dia 
permite que você aprenda a 
conexão entre uma experiên-
cia física desagradável e os 
jogos que sua mente pratica 
para tentar escapar daquela 
situação. Os pensamentos 
começarão a procurar um lu-
gar de refúgio no momento em 
que seu corpo cruzar o limiar 
em uma área de desconforto; 
é aqui que começa a tarefa 
de desenvolver a resistência 
mental.

balho. Atitudes urgentes 
e decisivas poderão ser 
tomadas e, desde que as 
direcione de forma cons-
trutiva, serão fonte de 
bons resultados práticos e 
financeiros. Um novo em-
preendimento profissional 
poderá ser iniciado.
SAGITÁRIO - Momentos 
de tranquilidade, de har-
monia e de recuperação 
psíquica em seu lar. Se-
gurança interior e aumen-
to de firmeza de caráter. 
Certas dúvidas que lhe 
são peculiares não irão 
perturbar você. Sentimen-
tos amorosos confundidos 
por situações estranhas e 
enganosas.
CAPRICÓRNIO - Mudan-
ças na organização do co-
tidiano, nos estudos e no 
convívio com as pessoas. 
Procure não apenas se 
divertir, mas também de-
finir o que quer. Até que 
isso se resolva, haverá a 
possibilidade de atritos na 
família.
AQUÁRIO - Novos planos 
para a sua elevação de 
cargo e de conhecimen-
tos profissionais deverão 
ser estudados agora. De 
resto, a influência será óti-
ma para a vida amorosa e 
familiar e para tratar com 
personalidades de nossa 
sociedade.
PEIXES - Examine com 
atenção suas possibilida-
des de se realizar profis-
sionalmente e descobrirá 
contatos pessoais que 
poderão ser altamente 
proveitosos. Fase bené-
fica para solucionar pro-
blemas familiares, para a 
vida amorosa e lucrar em 
negócios.
IOC - HORÓSCOPOS 
PARA O DIA 26 DE ABRIL 
DE 2020
ÁRIES - Dia de boa influ-
ência para você. Aprovei-
te o bom fluxo para tratar 
dos assuntos familiares 
pendentes, obter melhor 
resultado profissional e 
para tratar com pessoas 
do seu convívio familiar.
TOURO - Esqueça as 
más intenções, o pessi-
mismo e o desânimo. Co-
loque no lugar, uma boa 
dose de otimismo e força 
de vontade que tudo de-
verá melhorar para você. 
Evite o contato com pes-
soas suspeitas e o des-
gaste da saúde.
GÊMEOS - Amizades fe-

lizes, sucesso profissio-
nal, social e financeiro 
é o que prenuncia este 
dia para você. Poderá 
ter, por outro lado, algum 
aborrecimento passagei-
ro provocado pelos filhos 
ou pais. O desejo de criar 
oportunidades o impul-
siona a atitudes diretas e 
objetivas.
CÂNCER - Aproveite a 
fase atual para por em dia 
suas obrigações e faça 
as compras que precisar. 
Quanto à saúde, e ne-
cessário estar prevenido, 
pois tanto terá a possibi-
lidade de curar- se de um 
mal passageiro ou sofrer 
um rápido declínio da re-
sistência física.
LEÃO - Problemas en-
volvendo finanças. Seja 
cauteloso em especial, 
se for conta conjunta. Evi-
te decisões importantes. 
Sensualismo exagerado. 
Cuidado com o nervosis-
mo. Você poderá estar 
passando por um período 
de muita euforia com no-
vos projetos de vida.
VIRGEM - Muita atividade 
profissional e êxito nos 
negócios e novos empre-
endimentos sociais e fa-
miliares, estão previstos 
para você hoje. Ótimo 
estado mental o que lhe 
dará mais rapidez ao ter 
que tomar decisões im-
portantes.
LIBRA - Momento que 
propícia feliz contatos 
com os pais, filhos, pa-
rentes e com pessoas de 
sua alta estima. Procure, 
também, levar a paz aos 
mais necessitados lhes 
transmitindo mais otimis-
mo e confiança.
ESCORPIÃO- Poupar as 
suas economias, a fim 
de conseguir a casa pró-
pria que tanto sonha e 
deseja. Por outro lado, o 
fluxo é dos melhores para 
compra de bens móveis 
e imóveis. Procure tomar 
cuidado para não deixar 
de lado suas conquistas 
profissionais, assim como 
sua família.
SAGITÁRIO - Dia em 
que terá muita disposi-
ção mental e física para 
trabalhar e para tratar de 
assuntos pessoais. Os 
negócios estarão bastan-
te favorecidas bem como 
para o amor e as novas 
amizades. Todavia, evite 
abusos.
CAPRICÓRNIO - Exce-
lente disposição mental 
para tratar de assuntos 
importantes e de negó-
cios, para entabular no-

vas ideias relacionadas 
com publicidade, comuni-
cações e lucrar com isso. 
Contudo, seja sincero.
AQUÁRIO - Haverá pos-
sibilidades de elevação 
material através do es-
forço que têm enviado no 
trabalho e dos bons negó-
cios realizados ou a reali-
zar. Tudo leva a crer que 
um romance inesperado, 
porém, forte e intenso, 
provoque profundas mu-
danças no seu comporta-
mento.
PEIXES - Sua relação 
com as pessoas no am-
biente de trabalho pode-
rão passar por alguns mo-
mentos negativos. Você 
poderá estar se sentindo 
muito acima dos colegas 
de profissão, o que oca-
sionará certo tipo de de-
sentendimento.
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Escola Pro�ssionalizante “Prefeito Sebastião Alvino de Souza”
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A Secretaria Municipal de Educação desenvolve 
ações educacionais durante a pandemia

Com o objetivo principal 
de assegurar condições que 
favoreçam formas de realiza-
ção de atividades escolares 
não presenciais, a Secretaria 
Municipal de Educação pla-
nejou ações educacionais 
importantes para este perío-
do emergencial.

A educação tem um pa-
pel importante neste cenário, 
por ser um caminho potente 
para conscientização da so-
ciedade, especialmente das 
crianças. As famílias também 
têm um papel fundamental. 
Mais do que nunca, é preciso 
caminhar juntos para atra-
vessar este momento crítico, 
dando exemplo e inspirando 
os estudantes.

Dessa forma, a alterna-
tiva após a suspensão de 
aulas, num esforço conjunto 
entre gestores, professo-
res e família é a utilização 
de recursos de tecnologia 
e informação (whatsApp, 
youtube, facebook etc.) para 
envio de atividades escolares 
às crianças. 

Este modelo, denomina-
do ensino remoto, em que 
a equipe escolar conta com 
a utilização dos recursos 
tecnológicos disponíveis, 
é utilizado para o envio de 

um planejamento semanal 
alinhado à Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), 
contendo propostas de ati-
vidades escolares aos es-
tudantes e familiares, como 
forma de manutenção do 
processo de aprendizagem 
de maneira não presencial. 

A Secretaria Municipal de 
Educação disponibilizou um 
E-book gratuito “Educação 
em Casa” para a utilização 
das famílias, estudantes e 
professores da nossa rede, 
contendo dicas de como 
apoiar as crianças para que 
se mantenham motivadas a 
estudar e sigam aprendendo.

Foram ofertados cursos 
100% on-line e gratuitos, que 
trazem reflexões importantes 
para apoiar nossos profes-
sores no aprimoramento 
das práticas pedagógicas 
e desenvolvimento de suas 
carreiras.

Para o cumprimento das 
ações propostas foram da-
das, pela equipe pedagógi-
ca da Secretaria Municipal 
de Educação, as seguintes 
orientações:

- as atividades ofertadas 
de forma não presencial não 
devem conter habilidades no-

vas, mas sim, a recuperação 
e o reforço das aprendiza-
gens anteriores importantes 
para o percurso educacional 
dos estudantes, tais como: 
atividades que contemplem 
leitura, escrita, desenvolvi-
mento do raciocínio lógico-
-matemático, ludicidade, ati-
vidades físicas, aproximação 
com o meio ambiente, saúde 
e alimentação;

- os objetivos das ati-
vidades propostas devem 
ser claros, de modo que os 
familiares os compreendam 
e sejam capazes de desen-
volvê-los com autonomia;

- as atividades propostas 
devem ser capazes de des-
pertar o interesse dos estu-
dantes, para que realizem 
as tarefas com qualidade e 
efetividade;

- a equipe gestora deve 
acompanhar de forma sis-
temática o desenvolvimento 
das atividades não presen-
ciais, reorientando ações, 
sempre que necessário;

- a equipe gestora e pro-
fessores devem atuar para 
alcançar a todas as crianças 
e famílias, para que partici-
pem das atividades estipula-
das pela escola e secretaria, 
além de apoiar a realização 

dessas atividades.
A partir de tratativas da 

Secretaria de Educação, 
a Escola da Inteligência, 
idealizada pelo Dr. Augusto 
Cury, disponibilizou para as 
famílias dos estudantes da 
Rede Municipal de Guarare-
ma o curso EAD “Em família: 
desenvolvendo a inteligência 
socioemocional”, com o ob-
jetivo de fortalecer a saúde 
emocional das famílias no 
período de recesso das aulas 
e isolamento social.

Em tempos de pandemia 
a educação também carece 
de muita atenção para que 
se consiga vencer o distan-
ciamento físico e criar novos 
caminhos para o processo 
de ensino e aprendizagem. 
Contem com o apoio dos 
profissionais de educação 
do município de Guararema 
e acompanhem os canais 
oficiais, que trarão dicas e 
informações sobre os enca-
minhamentos relacionados 
às escolas. O importante é 
que todos fiquem bem, com 
saúde física e mental!

 Confira fotos dos 
momentos em família viven-
ciados pelos estudantes da 
rede municipal de ensino:
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Câmara de Vereadores terá redução de 
subsídios no enfrentamento ao Coronavírus

Em nota oficial, de-
vido ao cenário nacio-
nal e mundial, algumas 
medidas foram definidas 
pelos vereadores com 
o objetivo de contenção 
de recursos a partir do 
próximo mês. As iniciati-
vas atenderão às neces-
sidades orçamentárias 
do enfrentamento da 
Covid-19 (Coronavírus) 
e serão efetivadas após 
deliberação ordinária. 

Algumas das iniciati-
vas levantadas vêm ao 
encontro das necessi-
dades orçamentárias 
do enfrentamento da 
Covid-19 (Coronavírus) 
e serão efetivadas após 
deliberação ordinária. 
São elas:

- Redução de 20% 

(vinte por cento) dos 
salários (subsídios) dos 
vereadores;

- Redução de 20% 
(vinte por cento) dos 
salários dos comissio-
nados da Câmara Muni-
cipal e dos funcionários 
que recebem gratifica-
ções pelo exercício de 
funções de confiança, 
exceto para funcioná-
rios concursados nos 
seus cargos de origem;

- Renegociação e 
revogação de alguns 
contratos vigentes.

Estas medidas se-
rão válidas até o final de 
dezembro deste ano. 
São ações necessárias 
pensando, em primei-
ro lugar, na saúde da 
população e, poste-

riormente, na reorga-
nização administrativa 
para uma adaptação 
financeira em conso-
nância com a retomada 
econômica do próprio 
município.

Também será revo-
gada a lei que promo-
veu a correção salarial 
e fixou os subsídios dos 
vereadores, do prefei-
to e do vice-prefeito a 
partir de 2021. Desta 
forma, todos aqueles 
que forem eleitos para 
o próximo mandato não 
terão alteração salarial 
durante os quatro anos 
subsequentes.

Os recursos eco-
nomizados serão prio-
rizados em ações na 
Saúde, garantindo que 

nossa população pos-
sa ser, diretamente, a 
mais beneficiada nes-
te período pelo qual o 
mundo está passando. 
A Câmara Municipal de 
Guararema intensificou 

seus trabalhos para que 
Guararema passe, da 
melhor forma possível, 
por esta fase e refor-
ça que todos os vere-
adores estão unidos 
para o enfrentamento 

desta pandemia que 
está assolando todas 
as nações.

Veja a nota na ínte-
gra: http://www.cmgua-
rarema.sp.gov.br/pagina.
asp?id=627&t=n

Vereadores, da esquerda para a direita: Sidnei (Gordo), André Costa, Odvane Rodri-
gues, José Francisco Beraldo Junior, Antônio Carlos Borges, Egilson, Gonda, Zézão do 
Porto, Irineu Claudio Leite, Eduardo Aparecido Moreira Franco, e  Claudinei Santos (Tiu)
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Sicredi é destaque no ranking Top Asset, que avalia fundos 
de investimento de mais de 140 gestoras de recursos do Brasil
Instituição financeira cooperativa registrou um dos maiores índices de crescimento em Fundos de Previdência nos últimos 12 meses

Em mais um ano o Sicredi 
– instituição financeira coope-
rativa com mais de 4,5 milhões 
de associados e atuação em 
22 estados brasileiros e no 
Distrito Federal – é destaque 
no ranking Top Asset, da re-
vista Investidor Institucional, 
principal canal de comunica-
ção do país com profissionais 
que atuam nos segmentos de 
fundos de pensão, regimes 
próprios de previdência e 
gestão de recursos.

O Sicredi Progresso PR/
SP também está presente 
no Alto Tietê. A aceitação 
com o sistema de cooperati-
vismo tem sido tão favorável 
na região que as agências 
físicas já estão disponíveis 
em cinco municípios com 
planos de expansão em ou-

parente da instituição e o foco em 
garantir cada vez mais segurança 
e maior aderência aos retornos 
esperados pelos associados 
investidores. “No Sicredi, além do 
controle rígido sobre exposição 
a eventuais riscos, buscamos 
disponibilizar as oportunidades 
mais rentáveis aos associados 
de acordo com o cenário econô-
mico, os seus propósitos e suas 

tras cidades. Hoje, o Sicredi 
se encontra em Mogi das 
Cruzes, Suzano, Itaquaque-
cetuba, Guararema e Ferraz 
de Vasconcelos.

Entre os destaques, o 
ranking classificou o Sicredi em 
Recursos Provenientes de Pre-
vidência Aberta: a instituição 
registrou o terceiro maior cresci-
mento nos últimos 12 meses e o 
quinto melhor desempenho nos 
últimos seis meses. Vale ressaltar 
também que, na classificação 
geral, o Sicredi ocupa o 18º lugar 
entre as mais de 140 gestoras 
de recursos avaliadas no Brasil, 
com mais de R$ 32,8 bilhões de 
recursos sob gestão.

Segundo Ricardo Sommer, 
diretor de Recursos de Terceiros 
no Sicredi, o bom desempenho 
no ranking reflete a atuação trans-

necessidades”, afirma.
A gestão de recursos da As-
set do Sicredi tem recebido 
seguidos reconhecimentos 
no mercado. No final de 
2019, o Fundo de Previdên-
cia Sicredi Fic RF IS Prev 
Reserva recebeu cinco 
estrelas em um ranking feito 
pelo Centro de Estudos 
em Finanças da Escola de 

Administração de Empresas 
da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) em parceria com 
o jornal Valor Econômico. O 
ranking avaliou exclusiva-
mente planos de previdên-
cia privada no Brasil. 
Recentemente, a Fitch 
Ratings, uma das principais 
agências de classificação 
de risco de crédito no 

mundo, também elevou o 
rating da Asset do Sicredi 
de “Proficiente” para 
“Forte”. A nova nota con-
siderou questões como os 
sistemas operacionais do 
Sicredi, a política de segu-
rança, a estrutura organi-
zacional e o gerenciamento 
de risco e compliance, 
além do nível da equipe de 
profissionais.
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Colunista Social 

O casal Edgar e Vivian (digital influencer) levou a so-
brinha Heylin (colo) e a filha Anna Luíza para curtir a 
natureza. (Foto realizada 02/2020).

Sempre arrasando em suas apresentações, a talen-
tosa cantora Vanessa Martins conquistou muitos fãs e 
um grande público. Confira um dos vários shows que 
realizou antes do isolamento social (02/2020).

Chiquinho sempre conta com o apoio e dedicação 
do filho Felipe para administrar a loja AP PHONE as-
sistência técnica de celulares. (foto realizada 2019).

Parabéns ao meu sogro Zildo de Moraes pela pas-
sagem de seu aniversário (10/04). Que Deus lhe con-
ceda muita saúde, perseverança, fé e força para con-
tinuar sua caminhada.

O jovem Artur José de Campos Júnior, filho do casal Ar-
tur e Guilhermina, também completou mais um ano de vida 
(18/04). Que Deus permita que seus sonhos sejam realizados 
e que sua vida continue sendo muito abençoada.Felicidades!

Sr. Aparecido Costa completou mais um ano de vida 
(20/04). Que Deus lhe conceda muita saúde, paz e 
uma longa caminhada ao lado dos seus grandes ami-
gos. Nesta foto, momento de descontração com Re-
nata Aline.(foto realizada10/2019)

      
                                      F E L I Z  A N I V E R S Á R I O
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Guararema contrata 9 leitos de UTI da iniciativa privada
Ação vai permitir que o município utilize serviços do Hospital Santa Maria

Por: Darwin Valente  
Jornal O Diário de Mogi 

Um contrato firmado com 
o Hospital Santa Maria, de 
Suzano, vai assegurar à 
Prefeitura de Guararema 
a reserva de serviços de 
internação em nove leitos 
de Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) para pacientes 
portadores da Covid-19 e de 
clínica médica para o período 
de isolamento, pós saída da 
UTI. Em vigor desde a última 
quarta-feira, o uso dos leitos 
será feito conforme a ne-
cessidade de urgência para 
pacientes em estado grave, 
que serão encaminhados, de 
ambulância, para o hospital 
suzanense. Os valores do 
acordo, considerado inédito 
no Alto Tietê, foram defi-

nidos conforme os custos 
diários de equipamentos, 
estrutura e mão de obra. O 
valor das diárias de cada leito 
varia entre R$ 1.455,78 e R$ 
5.156,94. Elas serão pagas 
conforme a utilização. Com 
essa medida, Guararema, 
que possui uma estrutura 
ainda frágil na área da saúde 
– a cidade sequer dispõe 
de leitos de UTI –, passa 
a garantir condições de at-
endimento para pacientes 
que apresentarem um nível 
maior de gravidade nos ca-
sos de Covid-19. Até o início 
do contrato com o Hospital 
Santa Maria, a cidade tinha 
apenas um caso confirmado 
do novo coronavírus, sete 
em análise e 10 já descar-
tados após exames. Além 

dos leitos de UTI do Santa 
Maria, a cidade passou a 
contar também com o Centro 
Dedicado ao Atendimento ao 
Covid-19, implantado nas 
dependências da Escola 
Profissionalizante Prefeito 
Sebastião Alvino de Souza, 
para atender aos moradores 
que apresentarem sintomas 
latentes de Covid-19, como 
tosse, febre e falta de ar. Ali 
será feito o primeiro atendi-
mento com enfermeiros, 
que avaliarão temperatura 
e se o paciente faz parte 
do grupo de risco. Caso a 
equipe aponte necessidade, 
o paciente seguirá para a 
sala de atendimento médico 
e fará exame de raios-X. Se 
for detectada alguma gravi-
dade, será transferido para 

Foto: divulgação

a Santa Casa de Guararema, 
que conta com 15 leitos para 
observação e continuidade 
do atendimento. Constatada 
eventual piora, uma am-

bulância estará de plantão 
para conduzir o paciente 
diretamente para a UTI do 
Santa Maria. “Esperamos 
não utilizar esse serviço, 

mas caso seja necessário 
estaremos preparados para 
proteger a vida dos nossos 
m o r a d o r e s ” ,  garantiu a 
Prefeitura.

Foto: site do Hospital 

Fundo Social lança campanha de doações durante pandemia

 O Fundo Social de So-
lidariedade lançou a cam-
panha “Corrente do Bem” 
com o objetivo de convocar 
a população e empresas do 
município a realizarem doa-
ções para famílias em situa-
ção 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 arreca-
dar mantimentos não pere-
cíveis, produtos de limpeza, 
higiene pessoal e álcool em 
gel sem que os doadores 
precisem sair de casa.

De acordo com a pre-
sidente do Fundo Social, 
Vanessa Noronha Leite, an-
tes mesmo do Fundo So-
cial 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 reali-
zar as doações devem entrar 

em contato com o Fundo So-
cial pelo telefone 4693-1286. 
Os itens para doação serão 
retirados em casa.

O Fundo Social de So-
lidariedade lançou a cam-
panha “Corrente do Bem” 
com o objetivo de convocar 
a população e empresas do 
município a realizarem doa-
ções para famílias em situa-
ção 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 arreca-
dar mantimentos não pere-
cíveis, produtos de limpeza, 
higiene pessoal e álcool em 
gel sem que os doadores 
precisem sair de casa.

De acordo com a presi-
dente do Fundo Social, Va-
nessa Noronha Leite,(foto), 
antes mesmo do Fundo So-
cial 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 re-
alizar 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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DESTAQUES DAS PRINCIPAIS CENAS DAS NOVELAS DE 27/04 A 02/05/20

Primeiros passos
“MALHAÇÃO” – GLOBO – 17H40 - DAPHNE BOZASKI/D

GLOBO – 21H20
Concorrência selvagem

Perigo à vista

Keyla enfrentará muitas confusões por conta do mis-
tério sobre o verdadeiro pai do Tonico. Em “Malhação”, a 
jovem descobre que o rapaz que foi ao seu encontro não 
é Deco. Lica tenta convencer a amiga a contar a verda-
de sobre o pai de Tonico. Keyla e Lica descobrem que 
estão sendo observadas pelo falso Deco. Ao chegar em 
casa, Keyla se recusa a contar para Roney e Tato sobre 
a perseguição Perigo à vista que sofreu

Griselda ajudará Celeste a mudar de vida em “Fina Estam-
pa”. A nova milionária decide emprestar dinheiro para Celeste 
abrir seu restaurante. Griselda convida Celeste para ser sua 
sócia. Após comprar sua casa no Marapendi Dreams, Griselda 
começa sua sociedade com Celeste.

Negócio novo

  Em “Totalmente Demais”, Cassandra não esconde 
sua rivalidade com Eliza. A jovem prende a ruiva no ba-
nheiro e furta o vestido da ex-florista. Cassandra pede a 
Carolina para não expulsá-la do concurso e promete fazer 
tudo o que a jornalista lhe mandar. Cassandra comenta 
com Adele que teme sua eliminação do concurso.

Caixa facilita crédito a pequenas empresas: “socorro necessário para 
um dos segmentos mais afetados”, afirma presidente da Fenae
Por meio de parceria com Sebrae, maior banco público anuncia investimento de R$ 7,5 bilhões para assegurar crédito a MEIs, micro e pequenas empresas por conta da crise do Covid-19

Como principal banco 
público do país, a Caixa 
Econômica Federal entra 
em ação agora para socorrer 
um dos segmentos que mais 
emprega no Brasil. Um acor-
do firmado com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Se-
brae) vai facilitar o acesso 
dos microempreendedores 
individuais (MEIs) e micro e 
pequenas empresas a finan-
ciamento de capital de giro. 
O investimento, segundo a 
Caixa, será de aproximada-
mente R$ 7,5 bilhões.

O foco do acordo entre 
a Caixa e o Sebrae é apoiar 
esses negócios para que 
eles possam enfrentar os im-
pactos da crise causada pela 
pandemia do coronavírus no 
Brasil. “Essa medida chega 
em um momento importante. 
Segmentos como os peque-
nos empreendedores e as 
pequenas empresas estão 
entre os que mais tiveram 
suas atividades afetadas 
pelos efeitos do novo coro-
navírus no país”, destaca 
o presidente da Federação 
Nacional das Associações 
do Pessoal da Caixa Eco-
nômica Federal (Fenae), Jair 
Pedro Ferreira. 

De acordo com a Caixa, 
a linha de financiamento 
terá prazo de carência de 
até 12 meses para começar 

a pagar, com taxas até 41% 
menores que as usuais do 
banco. A parceria com o 
Sebrae permitiu a redução 
da taxa de juros, assim como 
o aumento do número de 
parcelas.

Condições
O microempreendedor 

individual poderá contratar 
até R$ 12,5 mil, com carên-
cia de 9 meses e prazo de 
amortização de 24 meses. A 
taxa de juros será de 1,59% 
ao mês. Já as microempre-
sas poderão contratar até 
R$ 75 mil, com carência 
de 12 meses e prazo de 30 
meses. A taxa será de 1,39% 
ao mês. 

As empresas de peque-
no porte poderão contratar 
até R$ 125 mil, com carência 
de 12 meses e prazo de 36 
meses. Os juros serão de 
1,19% ao mês. 

Garantia
A parceria utiliza linhas 

de crédito da Caixa e ga-
rantias complementares do 
Sebrae, por meio do Fundo 
de Aval às Micro e Pequenas 
Empresas (Fampe). Além de 
entrar com recursos para 
alavancar o volume de ope-
rações de crédito através do 
Fampe, o Sebrae também 
deve oferecer aos empreen-
dedores o crédito assistido. 

Segundo o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles, um 

dos maiores obstáculos no 
acesso dos pequenos negó-
cios a crédito é a exigência 
de garantias feita pelas ins-
tituições financeiras. 

Desde o começo da cri-
se, 60% dos donos de pe-
quenos negócios tiveram 
o pedido de crédito nega-
do nos bancos. A principal 
barreira são as garantias 
solicitadas pelas instituições 
financeiras para concessão 
do empréstimo. Conforme 
Melles, o Fampe funciona 
como um salvo-conduto. 

O fundo está colocando 
mais de R$ 500 milhões 
em recursos no programa 
neste primeiro momento, 
que serão alavancados pela 
Caixa para chegar aos R$ 
7,5 bilhões em crédito anun-
ciados. Há negociações em 
andamento para ampliar o 
programa em parceria com 
o BNDES (Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econô-
mico e Social). 

“A atuação da Caixa e 
a possibilidade de estabe-
lecer parceria também com 
o BNDES demonstra mais 
uma vez a importância que 
os públicos têm para pro-
mover o desenvolvimento 
social e econômico do país. 
Por isso, é fundamental 
que toda a sociedade reflita 
sobre o cenário e defenda 
estas instituições”, afirma o 
presidente da Fenae.

A linha de crédito pode 
ser solicitada sem sair de 
casa. Para saber mais infor-
mações, acesse o portal do 
Sebrae: www.sebrae.com.br 

 Gerência de Comunica-
ção - Fenae - Fed. Nac. das 
Assoc. do Pessoal da Caixa

Tel: (61) 3323-7516 im-
prensa@fenae.org.br

Site: www.fenae.org.br



Jornal Gazeta de Guararema Sábado,  25 de  Abril  de  2020 10 Jornal Gazeta de Guararema

sicrediprogresso @sicrediprogresso 
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Q u i n z i n h o :  E d i t o r  d e  I m a g e n s

Artistas em destaque no Gazeta de 26/04/ A 02/05/2020

por Caroline Borges

                Produção:
           Carta Z Notícias

Visite o site: 
www.gazetadeguararema.com.br

Tempo familiar
(GLOBO, DOM, DIA 26, ÀS 12H45)

Grito de campeão
(GLOBO, DOM, DIA 26, ÀS 16H)

O público poderá recordar mais uma conquista da seleção 
brasileira. A Globo reexibe, com narração original de Galvão 
Bueno, a conquista do tetracampeonato. A vitória nos pênaltis 
sobre a Itália ficou marcada como uma das mais emocion-
antes do Brasil em Copas do Mundo. Com é de praxe, antes, 
a emissora leva ao ar um pré-jogo de 30 minutos relembrando 
a decisão da Copa dos Estados Unidos.

Novo milionário
(GLOBO, SEG, DIA 27, ÀS 22H45)

 Sucesso de audiência e repercussão, a 20ª temporada 
do “Big Brother Brasil” chega ao fim. Tiago Leifert comanda a 
grande final do “reality show”. Por conta da boa repercussão, 
o programa chegou a ganhar mais quatro dias de disputa. A 
atual edição contou com participantes anônimos e famosos. 
Além disso, o paredão entre Manu Gavassi, Felipe Prior e 
Mari Gonzalez contabilizou mais de um bilhão de votos.

Cheio de graça
(MULTISHOW, SEG, DIA 27, ÀS 22H30)

Paulo Gustavo estrela a quarta temporada de “A 
Vila”, do Multishow. No “sitcom”, ele vive o ex-palhaço 
Rique. Entre as novidades está a chegada de um novo 
integrante para a vizinhança: a “drag queen” Suzy Bra-
sil, interpretada por Marcelo Souza. Seguem no elenco 
Heloísa Perríssé, Ataíde Arcoverde, Lucas Veloso, Mo-
nique Alfradique e Katiuscia Canoro. As participações 
especiais também estão confirmadas, e nomes como 
Caio Castro, Jerry Smith, Duda Nagle e Fafy Siqueira 
vão aparecer ao longo dos 20 episódios.

Confusões em casa
Confusões em casa

 O Multishow estreia a segunda temporada de “O 
Dono do Lar”. A história é protagonizada por Américo, 
papel de Maurício Manfrini, e sua divertida família. Na 
nova leva de episódios, os problemas se multiplicam 
para Américo e a família dele, pois a crise financeira 
se instala definitivamente no sobradinho onde moram. 
A série conta com Grace Gianoukas, Marcos Oliveira, 
Roberta Santiago, JP Rufino, Lili Siqueira e Estevam 
Nabote no elenco fixo do programa.

Hora da decisão
(RECORD, QUA, 29, ÀS 22H30)

Mesmo com as medidas para conter o avanço da Covid-19, 
a Record irá encerrar a atual temporada do “The Four Brasil” 
no tempo previsto. A grande final do programa será ao vivo. 
No entanto, Xuxa Meneghel, os jurados e os participantes irão 
participar diretamente de suas casas. O “reality show” conta 
com o ex-Titãs Paulo Miklos, a cantora e atriz Aline Wirley, do 
grupo Rouge, e o produtor musical João Marcello Bôscoli. O 
prêmio final é de R$ 300 mil.

 

Operação dura
(GLOBO, SEX, DIA 1º, ÀS 23H15)

Os episódios da primeira temporada de “S.W.A.T” estreiam 
na Globo. Na história, Daniel “Hondo” Harrelson, papel de She-
mar Moore, é um tenente do Esquadrão de Armas e Táticas 
Especiais que recebe o comando de uma unidade com policiais 
muito bem treinados. Sua equipe é chamada para resolver 
crimes de alta periculosidade sempre que todas as outras 
opções foram usadas. Secretamente, o tenente se sente em 
dúvida entre ser leal à corporação ou às ruas das quais veio.

Seleção de risadas
(GLOBO, SAB, DIA 2, ÀS 22H40)

Com as gravações paralisadas por conta das medidas 
de combate ao Covid-19, o “Zorra” volta ao ar com um 
copilado dos melhores momentos. O novo formato do 
humorístico já conta com cinco anos de exibição. O 
programa faz uma releitura bem-humorada da realidade 
brasileira. Além disso, a produção também relembrará as 
participações de Agildo Ribeiro e Paulo Silvino.
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