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Projetos da Rede Municipal de Ensino
participam do Prêmio Educador Nota 10
O Prêmio Educador Nota
10 é uma iniciativa da Fundação Victor Civita, com o propósito de identificar, valorizar
e divulgar experiências educativas inclusivas, equitativas
e de qualidade, conforme o
Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4,
planejadas e realizadas por
professores e gestores escolares em escolas de ensino
regular brasileiras.
Este ano, as escolas da
rede municipal de ensino
participam do prêmio com a
inscrição de vinte e oito projetos desenvolvidos no ano
letivo de 2019. Destacamos
aqui uma síntese dos trabalhos, que, independente do
resultado final do concurso,
merecem destaque pela qualidade e comprometimento
com a educação pública da
municipalidade.
Na categoria de gestor
escolar, Solange Aparecida e
Lúcia Bueno, da Escola Municipal Dom Alberto Johnnes
Steeger inscreveram o projeto
“Laços de Amizade”, que surgiu da necessidade de transformar o espaço escolar num
ambiente de paz e amizade,
contando com o envolvimento
de toda a equipe escolar e
famílias, fortalecendo assim
essa parceria, tão importante

para o aprimoramento das
relações de ensino e aprendizagem e para a construção
do respeito para uma boa
convivência.
A Escola Municipal Professor Doutor Domingos
Lerario inscreveu o projeto
“Escola do Coração”, desenvolvido por iniciativa da então
coordenadora Ester Restivo
e diretora Selene Sakai, e
abraçado pelo grupo docente, com vistas à melhoria da
qualidade da comunicação,
redução de conflitos e melhor
aproveitamento do tempo das
aulas. O tema “comunicação
não violenta” foi o “carro
chefe” do projeto no primeiro
semestre, já no segundo, a
sustentabilidade no cotidiano
da escola foi a pauta para a
melhoria das relações também com o Meio Ambiente.
Na mesma toada, a Escola Municipal José Benedito
dos Santos, sob a gestão da
diretora Gislaine de Oliveira
e da coordenadora Gilmara
Custódia, inscreveu o projeto
“Disciplina e Convivência”,
desenvolvido com o objetivo
principal de contribuir para a
construção de um ambiente
harmônico, por meio da boa
convivência e respeito no
ambiente escolar.
Já a Escola Maria da

Conceição Magalhães Souza,
sob a direção de Lucimara
Barbosa, desenvolveu o projeto “Do canto ao encanto”,
com o objetivo de auxiliar as
crianças com dificuldades na
aprendizagem e colaborar
para a aprendizagem de forma prazerosa. Foram desenvolvidos jogos que levassem
à compreensão das figuras
geométricas, cores, esquema
corporal e escrita espontânea.
O resultado foi excelente, e o
mais importante, as crianças
aprenderam se divertindo.
Sabendo como é importante trabalhar a diversidade
de palavras na Educação
Infantil, a Equipe Escolar
da Escola Municipal Nossa
Senhora de Fátima, sob a
gestão de Claudia Tavares,
escolheu o mascote Sr. Alfabeto, um boneco atraente e
divertido. Com ele as crianças
foram estimuladas a adquirir
o gosto pela leitura, refletir e
avançar nos conhecimentos
sobre a escuta, fala e pensamento de maneira significativa e prazerosa, levando
os ensinamentos para além
dos muros da escola. O Sr.
Alfabeto passeia pelas casas
dos estudantes, iniciativa que
agrega ao conhecimento e a
integração família-escola.
Continu na página 03

Aluna Ana Júlia, no Simpósio “Comunicação não-violenta e gentileza”, organizado pela EM
Prof. Dr. Domingos Lerario.

Fundo Social inicia campanha de
arrecadação de cobertores novos

1ª Dama do Município Dra. Vanessa Noronha Leite,

O Fundo Social de Solidariedade de Guararema
presidido pela advogada e
1ª Dama do Município Dra.
Vanessa Noronha Leite,
iniciou a campanha de
arrecadação de cobertores
novos ,prosseguindo com a
Campanha de Inverno de
maneira segura, evitando
a propagação do Covid-19,
“Faça uma boa ação e doe
cobertores novos”.
Segundo a Presidente
do Fundo Social, a ideia
é evitar o manuseio de
roupas e calçados, mas
colaborando e aquecendo
quem precisa do apoio.

“Com a pandemia, precisamos readaptar nosso
trabalho de recebimento e
doação de itens. A doação
de cobertores novos é uma
ótima proposta para continuarmos ajudando quem
precisa, mas protegendo
as famílias e nossa equipe”, explicou a Presidente
do Fundo Social, Vanessa
Noronha Leite.
As doações podem ser
feitas diretamente no Fundo Social ou a retirada
pode ser agendada pelo
telefone 4693-1286.
Endereço: Rua Dona
Laurinda, 193 - Centro

O Prêmio Educador Nota 10 é uma iniciativa da Fundação
Victor Civita

Alunos da professora Elaine, da EM José Benedito dos
Santos, e o projeto “Vem brincar comigo”.
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Horóscopo

Por: Omar Santos
DIA 13 de junho
ÁRIES - Melhora sensível
de saúde de condições gerais deverão se apresentar.
A vida familiar será bastante harmoniosa e as chances de sucesso pessoal,
profissional e financeiro,
deverão surgir. Por outro
lado, o período promete
êxito em novas associações e no trabalho.
TOURO - Os fluídos astrais
passarão agora a provocar
sensações positivas e seu
relacionamento com as
pessoas tende a melhorar.
Haverá paz em todos os
setores de sua vida. Evite
a falta de persistência e dê
continuidade nos empreendimentos que conseguirá
bons resultados.
GÊMEOS - Pense no seu
êxito e não dê importância a boatos e impressões
negativas. Atravessa o
melhor período material
do ano. Poderá progredir
muito através do próprio
esforço. Êxito nos estudos,
pesquisas e exaltação psicológica.
CÂNCER - Dedicar-se a
rotina é o melhor que pode
fazer neste dia. Pense nos
problemas como quem tenta solucionar um quebra-cabeça e encontrará a solução adequada. Terá uma
ideia feliz a respeito dos
seus próprios assuntos.
LEÃO - Agir com prudência
e decisão, será a norma
principal e válida para este
dia. Quaisquer dificuldades
que possam surgir, serão
facilmente
contornadas.
Conte com os familiares.
Faça poupança ou evite os
gastos. Visite o lugar em

que nasceu.
VIRGEM - Grandes possibilidades de sucesso estão ao seu redor. Procure
ser mais amigo e cortês,
a fim de ganhar dinheiro e
conquistar simpatias. Possibilidades de ter sua situação mudada para melhor
a qualquer momento. Fase
excelente.
LIBRA - Período propício
para contato com amigos.
Os assuntos de ordem espiritual, intelectual, e amorosa estão beneficiados.
Sucesso na profissão e
destaque pessoal. Forte
tendência à especulação
e muito sucesso nos negócios. Excelente ao amor.
ESCORPIÃO - Aprenda a
ver as coisas como elas
realmente são e livre-se
dos medos em favor de
uma vida espiritual mais
equilibrada. Aprimore sua
capacidade de liderança,
servindo de exemplo para
os demais.
SAGITÁRIO - Você terá
vantajosas e reais oportunidades. Favorável às compras e vendas lucrativas. O
período da noite poderá
ser aproveitado em recreação. Excelente fluxo para o
amor. Evite, porém assinar
documentos que possam
comprometê-lo.
CAPRICÓRNIO - Influência
astral benéfica para você.
Terá ajuda dos amigos e
parentes, para elevar seu
estado de espírito e de inteligência. Sua predisposição para conhecer novas
amizades estará exaltada
e será bastante favorecido
nos negócios.
AQUÁRIO - Hoje, procure
desenvolver as suas atividades normais com maior

cuidado. Bom dia para se
destacar
intelectualmente. Seja dinâmico em suas
atitudes, elimine a timidez
e a indecisão. Evite exagerar nas palavras. Dê mais
atenção à sua família.
PEIXES - A sua promoção
e elevação social, poderá
ser efetivada por alguém
conhecido. Cuide da saúde.
Se dirigir, não abuse da velocidade. Não discuta com o
cônjuge se for casado.
DIA 14/06/2020
ÁRIES - Atitudes impulsivas no lar impedirão a tranquilidade e acirrarão certos
desequilíbrios já existentes. Melhor compreensão
dos sentimentos afetivos,
embora sejam mínimas às
mudanças nessa área. Possibilidade de iniciar atividade ligada à comunicação.
TOURO - Êxito e sucesso
em todas as coisas que
empreender principalmente, no trabalho. O amor estará bastante beneficiado,
juntamente com a saúde e
as relações sociais e pessoais. O êxito financeiro será
óbvio e conseguirá obter o
que pretende no trabalho.
GÊMEOS - Hoje, você estará com o espírito elevado, traduzindo isso em sua
disposição para ser inteligente e lógico. Aproveite
para tratar de assuntos que
lhe interessam. Favorável
aos sorteios e ao amor.
CÂNCER - Conte consigo
mesmo em todas às empresas, por mais árduas que
possam parecer. Os outros
irão notar sua tenacidade
e persistência podendo lhe
tributar o dobro de crédito. A
saúde está favorecida.
LEÃO - Pequenas oscilações na vitalidade física e
mental. Não exija demais
do seu organismo e procure
adaptar-se às modificações
intensas que estão ocorrendo. Procure descobrir o que
está mudando em você.
VIRGEM - Algumas dificuldades na vida social e familiar estão previstas. Cuide
também da saúde e principalmente de seu dinheiro, pois está predisposto a
gastar a esmo. Ótimo aos
estudos e pesquisas.
LIBRA - Período decisivo
para as mudanças relativas à emotividade e ao direcionamento existencial.
Procure ver como o fato de
deixar de lado certas situações poderá abrir as portas para novas realizações.
Harmonia na vida a dois.
Estabilidade e confiança
com relação às finanças.
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Saúde e Fitness >>>

Por: Jose Marcos - Educador Físico
CURIOSIDADES SOBRE ORIENTAÇÕES
E COMUNICADOS OFICIAIS

José Marcos
Acompanho diariamente,
ao longo do dia, diversos noticiários, informativos e entrevistas coletivas de autoridades
e pessoas ligadas à saúde ou
trabalhando diretamente com
a pandemia do coronavirus,
como por exemplo aqueles
que encabeçam as estratégias hospitalares, logística
de estrutura e a economia. E
faço isso não por prazer ou por
excesso de tempo ocioso, mas
para manter-me informado sobre as providências tomadas
por responsáveis pela saúde
pública, pela quarentena, pelas políticas públicas de apoio
à população e prevenção à
peste. É cansativo, mas julgo
essencial me atualizar constantemente sobre tudo isso e
filtrar minhas conclusões não
para criticar ou me posicionar
politicamente a favor desse
ou daquele, muito menos
levantar bandeira ideológica
em discussões que não ajudarão a resolver ou melhorar
a situação atual geral do país.
Meu objetivo é tentar clarear
minhas ideias usando também

informações ou afirmações
com as quais eu não concordo plenamente, pois vão me
estimular a ler, pesquisar e
entender sob outro ponto de
vista determinada situação.
Além de tudo isso, talvez
como a maior parte das pessoas, busco uma luz no fim do
túnel de esperança para sairmos dessa complicação toda.
Uma pesquisa inovadora, uma
atitude de conciliação sincera
entre nossos governantes,
uma política pública de saúde
homogênea e harmônica no
país todo. Enfim, sonhar não
é proibido. E óbvio, em meio
a isso tudo, invariavelmente
pinço umas pérolas de nossos
ilustres mandatários e seus
subordinados diretos, que não
tem como ignorar. Colocações
como “vírus superdimensionado”, “fantasia da mídia”, “clima
quente do Brasil não favorece
o vírus”, ou então como foi
divulgado no ultimo dia 02 de
junho pelo governo do Estado
de São Paulo, uma verdadeira
equação matemática para
definir a fase de flexibilização
de cada região do Estado. Na
oportunidade, a dirigente ainda informou que o crescimento
de casos é esperado para os
próximos dias, semanas talvez, mas a taxa de internação
deve cair e óbitos também...
vidente? Como pode afirmar
categoricamente que tudo isso
ocorrerá exatamente assim?
No mínimo confusa e curiosa
tal informação. E para finalizar

a ilustre passagem “o número
de casos está aumentando
porque estamos aumentando
a testagem”. Mas ainda assim
segundo a mesma, tudo isso
é uma tendência. Enquanto
isso na esfera federal, continuamos sem um Ministro da
Saúde, não há acordo entre
Estados, União e Municípios
e tão pouco, como disse anteriormente, uma política pública
linear. É interessante, apesar
de triste, a constatação que
até dentro da mesma equipe,
seja no âmbito estadual ou federal há grandes divergências
sobre qual direção tomar ou
como agir diante do momento
crítico atual e deixam isso
público. Existe uma bateção
de cabeça generalizada em
cada coletiva que, se não
fosse assustadora, seria até
engraçada. Diante de todo
esse pandemônio, acho extremamente importante mantermos a serenidade e termos
algumas certezas: todos nós
vamos morrer um dia, é o destino sim, mas não precisamos
abreviar nossa hora; ações
práticas de entendimento entre diferentes visões governamentais sobre a pandemia não
existem e, importantíssimo, os
grandes heróis lutadores diretos e diários agindo com todo
empenho nessa pandemia
são os enfermeiros, médicos,
fisioterapeutas e todo o pessoal de retaguarda dos hospitais
e centros de atendimento.

José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e
Professor da Acqua Boya Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br
Rua José Ramires, 312 - Bairro Ipiranga - Guaraema . Cel: 97593-8151- fone: 4693- 6422

ESCORPIÃO - Não assuma compromissos ou
responsabilidade
sem
antes estudar suas reais
condições. Mais energia,
otimismo e determinação
são recomendados. A sorte estará ao seu lado nesta
fase em que às vibrações
astrais estarão positivas
para você.
SAGITÁRIO - Dia feliz com
muitas novidades e atrações, principalmente nos
assuntos sentimentais e
pessoais. O seu trabalho
trará bons resultados bem

como os negócios e novas
amizades. Todavia, não
descuide da saúde e não
se precipite em nada.
CAPRICÓRNIO - Dia em
que sua mente estará bastante alerta para obter novas e valiosas informações
em relação aos amigos e
parentes. Ótimo aos passeios. Você também poderá se dar muito bem em
concursos públicos e entrevistas profissionais.
AQUÁRIO - Maior facilidade
para eliminar certas situa-

ções inadequadas, abrindo
caminho para uma renovação global na sua vida.
Possibilidade de grandes
desenvolvimentos na vida

material e no trabalho profissional
PEIXES - Tudo indica que
terá muito sucesso no trabalho, na vida social e elevará suas finanças através
de negócios bem entabulados. Boa saúde e êxito
amoroso. Pequenas preocupações com estudos e
com a vida cotidiana.

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

Jornal Gazeta de Guararema Sábado, 13 de Junho de 2020

Jornal Gazeta de Guararema

3

Projetos da Rede Municipal de Ensino participam do Prêmio Educador Nota 10

Alunos da professora Monica, da EM Presidente Getúlio
Vargas, no projeto “Trânsito Seguro”.
--- continuação da 1ª
página . Na mesma escola,
a professora Gislene Barberini buscou inovar sua
prática e colaborar para a
aprendizagem significativa
de seus alunos com o projeto
“Aprendendo com Tarsila do
Amaral”. O trabalho com a
releitura de obras de arte na
Educação Infantil favorece o
processo de construção da
criatividade, possibilitando
as expressões, opiniões e
desenvolvendo a capacidade
da escuta, fala e pensamento
dos pequenos.
Na Escola Municipal Nossa Senhora da Escada, a
professora Michele Augusto
desenvolveu o projeto “Da
Vinci: construindo pontes
para o futuro”, que surgiu a
partir da data do aniversário
de 500 anos da morte de Leonardo Da Vinci, personalidade que, com suas invenções,
beneficia a humanidade até
mesmo nos dias de hoje com
seus estudos e registros. Por
meio do projeto, os estudantes do Jardim II tiveram a
oportunidade de ampliar o
repertório a respeito da vida
e obra de Da Vinci e, a partir
daí, criar novas perspectivas
de aprendizagem.
Na mesma escola, a professora Elaine Soares inscreveu o projeto “Brincando
também se aprende”, em que
relata as sequências de atividades lúdicas intencionais
desenvolvidas ao longo do
ano de 2019, com estudantes
do Maternal II.
Seguindo a mesma temática, a professora Flávia
Moscoso, da Escola Municipal Claudia Marina Nogueira, desenvolveu o projeto
“Brincadeira é coisa séria”,
com o objetivo de resgatar as
brincadeiras da infância. O desenvolvimento dos estudantes
com relação a interação, respeito aos combinados, saber
esperar a sua vez, desenvolvimento da coordenação motora ampla e a percepção do
outro foi notória. As crianças
tornaram-se mais comunicativas, criativas e participativas
no ambiente escolar.
A Escola Municipal Regina Celi Rudge Perotti, desenvolveu o projeto “Semeando ideias com a história
João e o pé de feijão” com
os alunos do Jardim II, da
professora Noemia Corbani,
buscando a compreensão
de uma aprendizagem em
novos contextos, relacionando o imaginário ao cotidiano, proporcionando novas
descobertas em relação à
germinação do feijão.
Na Escola Municipal Keisaburo Honda, sob a gestão
de Paula Ferrianci, foi inaugurado o “Espaço Cultural
Monteiro Lobato”, criado para
fomentar o comportamento
leitor dos estudantes, além
de ampliar o vocabulário,
desenvolver o senso crítico,

a concentração e estimular a
criatividade dos estudantes.
Todas as etapas da criação
deste rico espaço foram relatadas na inscrição do Prêmio
Educador Nota 10.
Na Escola Municipal Sylvio Luciano de Campos, a
professora Elenice Deuter
percebeu a necessidade
de despertar nas crianças
não somente o hábito da
leitura, mas o amor por ela.
Um hábito pode ser perdido
com o passar do tempo,
principalmente tratando-se
de crianças, mas quando
elas se apaixonam, querem sempre mais e também
sentem a necessidade de
compartilhar esse amor. O
projeto “Formando leitores e
desenhando o futuro” descreve essa experiência repleta
de saberes e amores.
O Projeto “Pátio Verde – Território Educativo”,
desenvolvido nas escolas
Sylvio Luciano de Campos
e Joaquim e José da Costa,
que atualmente está sob a
gestão de Alessandra Cyrino,
nasceu para a transformação
da escola num Espaço Educador Sustentável (EES) a
partir das três dimensões
inter-relacionadas - o espaço
físico, gestão e currículo - envolvendo toda a comunidade
escolar para que passem a
agir ativamente em busca
de alternativas para a redução de impactos ambientais como estratégia para a
conservação dos recursos
naturais e bem-estar social.
O projeto “Metodologias
ativas: alunos protagonistas
do conhecimento”, desenvolvido pela professora Sueli
Franco na Escola Municipal
Prof. Dr. Domingos Lerario,
nasceu da necessidade de
estimular os alunos a desenvolverem autonomia,
criticidade, incentivar a participação deles no processo
de aprender (autorregulação)
e desenvolver habilidades
voltadas às inteligências, tanto cognitivas quanto emocionais. Os estudantes só construirão novos conhecimentos
agindo e problematizando a
sua ação, uma vez que nos
dias atuais as informações
estão ao alcance de todos,
de diferentes maneiras.
A professora Monica Cidade, da Escola Municipal
Presidente Getúlio Vargas,
desenvolveu o projeto “Trânsito Seguro”, com o objetivo
de provocar a conscientização e a mudança de comportamento dos estudantes e
da comunidade, para que em
seus vários papéis no trânsito possam agir com ética e
respeito, diminuindo assim
a lamentável estatística das
tragédias de trânsito.
Foram utilizadas as linguagens, a interdisciplinaridade e a tecnologia como
ferramentas para o engajamento e desenvolvimento

do projeto.
O Projeto “Halloween:
explorando o multiculturalismo”, foi desenvolvido pela
professora Sueller Costa,
na Escola Municipal João
Baptista Jungers, com o
objetivo de mostrar aos estudantes a essência, tradição
e abrangência cultural norte-americana, aproximando-os
da Língua Inglesa de forma
significativa.
Já a professora Margarete dos Anjos, da Escola
Municipal Professora Eunice
Leonor Lopes Prado, desenvolveu com seus alunos do
5º ano o projeto “Viajando entre poemas e personagens”,
que buscou a contextualização dos procedimentos
e estratégias de leitura e
escrita, envolvendo aspectos
notacionais e gramaticais,
dissipando assim os vícios
de linguagens, correções
ortográficas, o estabelecimento de coerência, coesão
e estruturação dos gêneros.
A Escola Municipal de
Educação ComplementarEMEC, não ficou de fora, e
a professora de Arte, Jussara
Silva, inscreveu o projeto
“Música para uma escola
inclusiva”, com o principal
objetivo de desenvolver a
musicalidade presente na
formação da criança e despertar o gosto pelo aprender,
favorecendo o contato com
elementos culturais, resgatando a cultura musical da
comunidade escolar.
Já a Escola Municipal
Professora Célia Leonor
Lopes Lunardini desenvolveu
o projeto “Pais... Presente!”,
desenvolvido pela professora Sênia Custódio, com
o objetivo de estimular o
interesse das famílias dos
alunos a participarem de
maneira ativa da vida escolar
de seus filhos, por meio de
reuniões mais dinâmicas e
acolhedoras.
Com o projeto “Vem brincar comigo”, a professora
de Educação Física Elaine
Prado, da Escola Municipal
José Benedito dos Santos,
desenvolveu nas aulas de
Educação Física um emocionante resgate da função
social dos jogos e brincadeiras tradicionais, em que as
crianças mais velhas tiveram
a oportunidade de vivenciar
e transmitir essa cultura para
os mais novos.
A Escola da Natureza,

sob a gestão da professora
Misley Fonseca, desenvolveu o projeto “Colhendo
Saberes na Escola da Natureza”. Como nem sempre estamos atentos aos
ensinamentos e sabedoria
da Natureza, o projeto visa
aguçar o olhar e ampliar a
sensibilidade para perceber
e acolher cada pequena lição
que ela nos traz.
Seguindo ainda as temáticas relacionadas ao Meio
Ambiente, a Escola Municipal Renata Campagnoli de
Oliveira, sob a gestão da
diretora Marly do Prado e
da Coordenadora Rosa Donato, desenvolveu o projeto
“Aromas, cores e sabores”,
com o objetivo de despertar
o interesse dos alunos de
maneira interdisciplinar sobre
o conhecimento, o manejo,
o cultivo e a importância do
plantio de verduras, legumes
e ervas medicinais para incentivar o preparo, a manutenção e a aceitação para
uma alimentação saudável
desde a mais tenra idade.
Já a professora Andreza
Machado, da Escola Municipal Prefeito João Freire,
inscreveu o projeto “Meio
Ambiente - Horta, descobrindo sabores”, estimulando e desenvolvendo nas
crianças hábitos para uma
alimentação saudável, de
autocuidado com seu corpo,
conhecendo e adquirindo
o gosto pelo consumo de
frutas, verduras e legumes
colhidos na escola, em sua
comunidade.
Seguindo o tema da sustentabilidade, a Professora Cintia Prado, da Escola
Municipal Nossa Senhora
Aparecida desenvolveu o
projeto “Educação Financeira Sustentável”, que foi
idealizado com o objetivo
de proporcionar às crianças
vivências e experiências concretas, que estimulem ações
sustentáveis importantes
para transformar o mundo
num lugar bem melhor.
A professar Maria do
Bonsucesso, da Escola Municipal Dom Alberto Johnnes
Steeger, inscreveu no prêmio
o projeto “O mundo das ervas
aromáticas”, cuja proposta
traz como ideia o cultivo de
ervas aromáticas e suas utilidades, abordando, também,
temas como a cooperação, a
sustentabilidade, a coletividade, a cidadania e a ética,

Professora Flavia Moscoso e os alunos do Maternal II, da
EM Claudia Marina Nogueira: brincadeira é coisa séria!

Professora Elenice, em linda apresentação, parte do
projeto de leitura desenvolvido nas escolas Sylvio Luciano
de Campos e Joaquim e José da Costa.
além da importância de uma
alimentação saudável.
Na mesma escola, a professora Débora Reis desenvolveu o projeto “Personagens como recurso didático
no processo de alfabetização
dos anos iniciais”, que surgiu
da necessidade de uma
abordagem lúdica no processo de alfabetização, atrelado
ao uso das salas temáticas
da escola. Os personagens,
que estão por todo o prédio,
possuem uma certa familiaridade com os alunos, o que
abriu portas para a utilização
do imaginário e criatividade
dos estudantes, em variados
temas.
A equipe pedagógica
da Secretaria Municipal da
Educação também inscreveu os projetos “A prática
do feedforward e novas metodologias para o acompanhamento pedagógico”,
desenvolvido pela
Assessora Aline Mar-

ques e a supervisora Gil
Ceragioli, com o principal
objetivo de promover o aprimoramento do acompanhamento pedagógico junto às
equipes gestoras, utilizando
o feedforward, em vez de
feedback, buscando uma
orientação preventiva e estratégias com foco no futuro
e suas possibilidades. Já a
assessora Michele Fonseca
inscreveu “Ações e projetos
que buscam a qualidade na
Educação Infantil”, relatando
o engajamento entre professores e equipes gestoras, de
grande importância para o
aprimoramento das relações
de ensino e aprendizagem.
A Secretaria Municipal de
Educação segue apoiando o
trabalho de qualidade realizado nas escolas municipais
e parabeniza, de forma especial, todos os educadores
que inscreveram seus projetos no renomado Prêmio
Educador Nota 10.

Alunos da EM Maria da Conceição Magalhães Souza,
com a professora Silvia e o projeto “Do conto ao encanto”.

Alunos da professora Débora, da EM Dom Alberto
Johnnes Steeger e os personagens-bonecos da comunicação visual da escola, que deram vida ao projeto.

Releitura da obra “Operários”, de Tarsila do Amaral, pelos
alunos do Maternal II, da EM Nossa Senhora de Fátima.

Professora Michele e seus alunos do Jardim II, da EM
Nossa Senhora da Escada, em aula-passeio no Museu da
Imagem e do Som.
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Resumos dos capítulos das novelas
De 08/06 a 13/06/2020
Malhação
Segunda – Globo – 17h35

Keyla e Ellen convencem Dóris a voltar
atrás em sua decisão de
deixar a escola. Keyla,
Benê e Ellen pensam
em promover uma festa
para arrecadar fundos
para consertar a escola.
Malu descobre sobre
o apitaço e tenta falar
com Edgar. K2 afirma
a K1 que Tato reatará o
namoro dos dois. Lica e
Tina exigem que Guto
converse com Benê.
Com a ajuda de Fio,
Ellen cria um financiamento coletivo virtual
com fotos da escola
danificada. Lica e os
alunos começam o apitaço no colégio. Edgar
confronta Lica na frente
de todos os alunos.
Terça – Lica se enfurece com Edgar, e Tina
tenta acalmar a amiga.
Bóris se preocupa ao
saber que alunos registraram a briga de
Edgar e Lica. Incentivada pelos amigos,
Lica conta para Marta
sobre o ocorrido com
Edgar. Ellen e Fio iniciam
a campanha de financiamento coletivo para
a festa do colégio e pedem que todos os alunos
divulguem o site. Tina
mostra para os amigos
o site do financiamento
coletivo do colégio de
Ellen. Marta afirma que
processará Edgar.
Quarta – Malu sugere que Edgar tente
seduzir Marta. Marta
conversa com sua advogada. Deco manda
uma mensagem para
Keyla. Bóris e Dóris
conversam sobre o problema criado por Edgar
e Lica. Julinho atrapalha o namoro de Josefina e Roney. Bóris pede
para Edgar convocar
uma reunião de pais.
Lica fica intimidada ao
chegar à escola, e Tina

a apoia. Clara provoca
Lica com a ajuda de
alguns alunos e reage
com despeito ao ver
Felipe consolar a rival.
K1 implica com Benê,
que a enfrenta.
Quinta – Josefina
afasta Benê de K1.
Edgar se aconselha
com Malu sobre como
agir com Marta. K1,
K2 e Keyla propõem
uma trégua durante a
organização da festa
junina. Clara pede para
conversar com Luís. Josefina pede para Roney
aceitar o pedido das
crianças para tocar na
festa junina. Fio aproveita a saída de Ellen
e intimida Jota. Guto
se espanta quando
Benê avisa que deixou
a banda. Tato desconfia
do comportamento de
Keyla ao receber uma
mensagem em seu celular. Benê pensa em
voltar a tocar piano.
Lica flagra Edgar abraçando Marta.
Sexta – Edgar pede
para voltar para casa, e
Marta e Lica se espantam. Bóris convence
Mitsuko a convocar os
pais para a reunião de
emergência na escola.
Deco pede para se encontrar com Keyla. Edgar exige que Bóris prepare a sua defesa contra os pais dos alunos.
Felipe fica encantado
com os desenhos de
Lica e sugere que eles
grafitem um muro perto
do colégio. Benê volta
a tocar piano. Edgar vê
Marta e Luís chegando
juntos para a reunião
de pais. Mitsuko declara
que a associação de
pais e mestres exige o
afastamento de Edgar
da diretoria do colégio.
Totalmente Demais
Globo – 19h15
Segunda – Carolina
descarta o celular de
Lorena, impedindo a

publicação do registro
de seu almoço com
Germano. Fabinho é
sentenciado a cumprir trabalhos comunitários. Lorena exige
que Yasmin apreenda
o celular de Carolina.
Carolina pede a Pietro
que observe se algum
funcionário da revista
faz espionagem para
Lorena. Yasmin envia
para Lorena um vídeo
de Carolina dançando
com Germano. Carolina entra em pânico ao
assistir ao vídeo no site
de Lorena.
Terça – Germano
exige que Zé Pedro retire seu vídeo com Carolina do ar. Lu propõe a
Adele que ambas sejam
somente amigas. Pietro
vê Yasmin conversando
com Lorena na boate
e avisa a Carolina. Zé
Pedro liga para Lorena
e manda ela retirar o
vídeo do ar. Lili expulsa
Germano de casa, e
acusa o marido de tê-la
traído com Carolina. Lili
avisa a Carolina que a
parceria da Bastille com
a Totalmente Demais
está desfeita.
Quarta – Carolina garante a Lili que não existe
nada entre Germano e
ela, mas a dona da Bastille exige que a jornalista
convoque a imprensa
para anunciar o fim do
concurso Garota Totalmente Demais. Dino
perde a oficina para Cordeiro ao não conseguir
pagar sua dívida com o
agiota. Zé Pedro alerta
Germano sobre a multa
de rompimento de contrato com a Totalmente
Demais. Lili anuncia o
fim do concurso em coletiva, mas é interrompida
por Germano.
Quinta – Germano
contraria Lili e avisa
que continua a parceria entre a Bastille e a
Totalmente Demais.
Arthur e Eliza comemoram a decisão. Lili pede

a Florisval que a leve
para um lugar distante
de sua realidade. Florisval nota que Lili começa
a beber demais. Lili se
nega a voltar para casa
e pede a Florisval que
a deixe no estúdio de
Rafael.
Sexta – Zé Pedro
impede Dorinha de filmar Lili deixando a casa
de Rafael. Carolina pergunta a Arthur se Eliza
é o motivo pelo qual o
empresário se recusa
a namorá-la. Stelinha
pede a Arthur para evitar a proximidade com
Eliza. Dorinha conta
a Carolina que viu Lili
saindo da casa de Rafael. Carolina pergunta
a Rafael se Lili passou a
noite na casa dele.
Sábado – Rafael
despista Carolina. Eliza
vence a quarta etapa do
concurso. Stelinha percebe que Arthur está se
envolvendo com Eliza
e trama com Aparecida
uma forma de afastar os
dois. Fabinho comemora com Débora os bons
resultados em relação
ao rio Tamanduá. Arthur
incentiva Eliza a superar as lembranças ruins
de Dino. Max aconselha
Lu a dar uma chance
para Jamaica. Germano pensa em alugar um
apartamento no prédio
de Zé Pedro. Carolina
não gosta de ver Arthur
acompanhando Eliza.
Fina Estampa
Globo – 21h15
Segunda – Tereza
Cristina se irrita quando
Patrícia avisa que vai
com Alexandre à festa
de Griselda antes de
comparecer ao jantar
em sua casa. Wallace
aceita se consultar com
outro médico, e Zuleika
pede para acompanhá-lo. Quinzé confessa
a Gigante que teme a
proximidade entre Teodora e Quinzinho. Luana prevê que Patrícia
sofrerá uma grande de-

cepção. Tereza Cristina
se revolta com a chegada de Renê à casa
de Griselda. Celeste
comenta que Amália
precisa se divertir. Griselda questiona Quinzé
e Gigante sobre seus
convidados especiais.
Antenor revela a Griselda que Renê chegou à
sua festa.
Terça – Antenor
ouve Renê dizer que
Tereza Cristina fará um
jantar de noivado para
Patrícia. Alberto briga com os clientes do
Tupinambar. Teodora
fica enciumada ao ver
Wallace chegar à pizzaria com Zuleika. Vanessa afirma a Esther que
ela é a alma da Fio Carioca. Ferdinand deixa
Pereirinha entrar na festa de Griselda. Deborah
beija Quinzé. Esther e
Vanessa trabalham na
coleção de verão para
a Fio Carioca. Griselda
invade a casa de Tereza
Cristina.
Quarta – Paulo pede
para Griselda deixar a
casa de Tereza Cristina.
Griselda reclama da
presença de Pereirinha
e Enzo em sua festa.
Tereza Cristina manda
Crô chamar a polícia
para acabar com a festa de Griselda. Enzo
dança com Danielle, e
Pedro Jorge a aplaude.
Deusa corta os cabelos
de Reinaldo enquanto
ele dorme. Zambeze
encontra o computador
de Marcela, e Álvaro vê
um vídeo que a jornalista fez antes de morrer.
Amália consegue um
advogado para defender Rafael. Pereirinha
dorme com Tereza Cristina. Paulo rasga os
desenhos de Esther.
Quinta – Griselda
conta para Gigante que
entrou com um pedido de divórcio para se
separar de Pereirinha.
Guaracy pede para
Quinzé conversar com

Dagmar. Esther convence Paulo a lançar
a nova coleção da Fio
Carioca. Álvaro pensa
no vídeo de Marcela e
liga para Tereza Cristina. Renê se reúne com
sua equipe e pensa
em abrir um novo restaurante. Griselda fala
para Gigante que quer
investir no restaurante
de Renê sem que ele
saiba. Alberto discute
com Dagmar e Guaracy
insinua que ele está
interessado na cozinheira. Griselda explica
para Vilma o motivo de
ser a investidora anônima de Renê.
Sexta – Paulo pede
Vanessa em casamento. Álvaro procura Tereza Cristina para falar
sobre Marcela. Zambeze fica intrigada com as
insinuações de Íris e Alice sobre Álvaro. Juan e
Letícia namoram. Enzo
e Pereirinha vasculham
quarto de Teodora e
encontram a miniatura
de marfim. Pereirinha
confronta Teodora.
Sábado – Griselda
incentiva Renê. Gigante
pede para Barinski fingir ser o investidor do
restaurante que Renê
pretende abrir. Pereirinha vende a miniatura
no antiquário. Antenor
dorme com Beatriz.
Patrícia passa a noite
com Alexandre. A nova
coleção da Fio Carioca
é elogiada por todos.
Guaracy leva Esther
para o hospital para ter
seu filho. Griselda e Tereza Cristina discutem.
Márcia avisa a Paulo
sobre o parto do filho
de Esther.
Os resumos dos
capítulos de todas as
novelas são de responsabilidade de cada
emissora
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Vereador Gonda Solicita Melhorias no Bairro Ponte Alta
O vereador Eduardo
Maia da Silva (Gonda), durante a reunião plenária na
Câmara Municipal com a sua
indicação de nº 117/2020,
nos termos regimentais solicita ao Exrno. Sr. Prefeito
Municipal Adriano de Toledo
Leite, providências do setor
competente da Municipalidade no sentido de ser realizada a manutenção, com
a limpeza, roçada do mato,
passagem da máquina e
colocação de cascalho nas
seguintes Ruas: dos Ipês,
dos Cedros, dos Colibris e
Pintassilgo, localizadas no
Loteamento “Fazenda São
João”, no Bairro da Ponte

Alta, oferecendo as devidas
condições de segurança aos
moradores e usuários. Indico
ainda, que as referidas vias
sejam asfaltadas o mais
breve possível.
Em sua justificativa o
nobre Edil Gonda comenta
que as citadas vias públicas,
por possuírem seus leitos
carroçáveis de irregularidades, fato que vem causando
transtorno aos moradores
do local.
Portanto, será necessário
a passagem de máquina,
bem como a colocação do
cascalho ora reivindicados
para que possam seus moradores e demais usuários

Vereador Eduardo Maia da Silva (Gonda)

trafegar com total segurança
e tranquilidade pelas vias.
Ainda, o mato se encontra
bastante crescido nas laterais daquelas ruas, fato que,
além de prejudicar a passagem de pedestres, coloca em
risco a saúde das pessoas
que por lá residem e trafegam, porque no atual estado
em que o mato está contribui
para a proliferação de insetos
e de animais peçonhentos.
Cabe ressaltar que devido
ao fato das referidas vias
ainda não serem asfaltadas,
a manutenção tem que ser
constante, porque a sua não
realização, além de prejudi-

car os moradores, também
acaba onerando os cofres
públicos, portanto, seria de
suma importância que elas
recebessem o benefício da
pavimentação asfáltica mais
breve possível.
Assim, visando à segurança dos moradores e
demais usuários das Ruas:
dos Ipês, dos Cedros, dos
Colibris e Pintassilgo, localizadas no Loteamento
“Fazenda São João”, no
Bairro da Ponte Alta, o nobre Edil Gonda espera que
a presente Indicação seja
prontamente atendida por
parte do Executivo Municipal
Adriano de Toledo Leite

Vereador Sidnei revendica testes para detecção do COVID-19 (Novo Coronavírus )
aos funcionários da Prefeitura que estão na linha de frente durante a pandemia
O vereador Sidnei Santos
Leal, em reunião nas dependências do Plenário da
Câmara Municipal em sua
indicação de nº122/2020
Revendicou ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, Adriano
de Toledo Leite, nos termos
regimentais, providências do
Setor competente da Municipalidade no sentido de serem
disponibilizados testes para
detecção do COVID-19
(Novo Coronavírus ) aos
funcionários da Secretaria

Municipal de Assistência Social, Habitação e Cidadania,
aos da limpeza e aos que
trabalham nos Cemitérios
Municipais, uma vez que
eles estão na linha de frente
durante a pandemia.
Em sua justificativa, o nobre edil lembra que durante
a pandemia do COVID—19
(Novo Corona vírus) muitas
pessoas não puderam parar
de trabalhar, pois são elas
que estão na linha de frente
nesta batalha .

Ocorre que essas pessoas possuem famílias, e
muitas não têm condições
de fazer um teste particular,
assim, além de estarem
constantemente em risco,
uma vez que tem conta to
direto com moradores de
rua vindos de outros municípios , obj etos que podem
estar contaminados, entre
outras at iv idades que são
desenvolvidas por eles, ainda podem colocar em risco
outras pessoas com quem

convivem.
Portanto, necessário se
faz que todos esses profissionais que estão na linha
de frente durante essa pandemia possam ser testados,
garantindo a sua saúde física
e mental, haja vista que eles
têm conta to diariamente com
pessoas e locais possivelmente contaminados.
Autor: Vereador
Sidnei Santos Leal

Vereador Sidnei Santos Leal

Vereador Odvane indica Lombada na Estrada Municipal Jorge Miski,
recebe um grande fluxo
de veículos e de pedestre todos os dias, por
isso é de suma importância a implantação do
redutor de velocidade .
Deste modo, com
a implantação do redutor ora reivindicado, demais usuários

oferecendo-lhes estaremos beneficiando os
moradores e da Estrada
Municipal Jorge Miski,
uma maior segurança
ao transitarem pela via.
Autor: Vereador Odvane
da Silva
Fonte:
site da Câmara

O ver eador Odva n e
O vereador Odvane Rodrigues da Silva, em sua indicação de
nº 129/2020, indica ao
Exmo. Sr. Prefeito Municipal, nos termos regimentais, providências
do Setor competente
da Municipalidade no
sentido de ser implantado um redutor de ve-

locidade “tipo lombada”
na Estrada Municipal
Jorge Miski, na altura
do n º 1.320, visando
proporcionar a devida
segurança aos que trafegam pelo local, sejam
veículos ou pedestres.
Fotos anexas.
Em sua justificativa o Nobre edil alega

que lguns motoristas
têm trafegado em alta
velocidade pelo trecho
citado da Estrada Municipal Jorge Miski, o que
acaba por acarretar um
grande risco de acidentes, tanto para os veículos e, mais grave ainda,
para os pedestres. Uma
maneira de disciplinar

melhor a velocidade
que os motoristas empreendem aos seus
veículos é a construção
de um redutor de velocidade, tipo lombada,
o qual os obrigará a
diminuir a velocidade ao
transitarem pelo local.
Cabe ressaltar que a
mencionada via pública

Nestes tempos de crise cuide de quem você ama!!
De um vale presente da UNNA estética, com 10% DE DESCONTO em todos os procedimentos!!!
▪️Massagem relaxante ▪️Massagem com pedras quentes ▪️Massagem com bambus
▪️Drenagem linfática corporal ▪️Limpeza de pele facial ▪️Massagem lift facial + Peeling de diamante
▪️Esfoliação e hidratação corporal ▪️Higienização + Peeling de diamante + Mascara de ouro

Rua 23 de Maio 398 - Guararema/SP telefones: (11) 2626.0606 / (11) 99910.7781
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SILENE
Visite o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social
Fone: (1
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Namorar é assim...
Tem gente que diz que namorar dá trabalho, que é muita cobrança e falta de liberdade. Mas, namorar não é nada disso! Namorar é ter um amor que também é
seu melhor amigo. É ter alguém que saiba rir e chorar junto com você. É discutir e respeitar o ponto de vista do outro. É sair de perto quando sentir que é preciso
e voltar louco de saudades. Namorar é pegar o último pedaço do chocolate, fazer guerra de travesseiros, esconder algo que impeça o outro de ir para casa, é
dormir vendo televisão e perceber que alguém abaixou o volume para não incomodar. Namorar é ficar ansioso (a) para saber o resultado daquele projeto que
ele(a) se dedicou tanto. É comemorar as vitórias do outro como se fossem suas, é querer contar as novidades e mal conseguir esperar por esse momento.
É planejar os detalhes da próxima viagem e marcar no mapa os lugares onde já foram juntos. É se interessar pelo outro procurando saber qual a cor preferida,
como gosta do café, qual o maior sonho. Namorar é vontade de ficar junto mesmo sabendo que a pessoa não é perfeita. Namorar é fazer e sentir tudo isso sem o
menor esforço, apenas usando o coração. Confira alguns casais de namorados que continuam compartilhando sonhos e sendo muito abençoados por Deus.
(fotos realizadas antes do isolamento social).

Grazielle de Azevedo Gonçalves Silva e Matheus
Paulo Paz de Souza (início do namoro 29/08/2013).

Iago Leonardo Alves de Oliveira e Júlia Raquel Fernandes de Souza (início do namoro: 19/10/2018)

Regina Maldonado e José Freire (início do namoro
19/11/2019).

Tatiana Silva e Thiago Oliveira (início do namoro
17/12/2015)

Sérgio Franco Júnior e Camila de Souza Alves (início do namoro 14/04/2013).

Lucas Torralbo e Sandra Catarina Sanchez Trevizan
(início do namoro 07/06/2018).
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Cleiton Ribas Chaves e Pietra Pieruccetti Freire (início do namoro. 15/12/2015)

Ingrid de Azevedo Gonçalves e Mattheus Henrich Barroso dos Santos (início do namoro 27/09/2014).

Alef Pereira e Brendha Riccielle (início do namoro 15/04/2018).

Willian Everton da Cruz Sacchi e Márcia Mitie Nakao
Takahassi (início do namoro 07/12/2019)

Flávio Moreno e Aline Siqueira (início do namoro
16/05/2019)
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Lei Sidnei Leal(Gordo) entra em vigor no dia 20 de Ju lho
transporte coletivo municipal
devem divulgar o disposto
no artigo 1 ° desta Lei para
os seus usuários de forma
clara e no interior dos seus
veículos.
Art.4 ° Esta Lei
entra em vigor após
45 dias da data de
s u a p u b l i c a ç ã o . Prefeitura Municipal de Guararema 5 de j u n h o d e
2 0 2 0 . Adriano de Toledo
Leite Prefeito Municipal
Registrado na
Secretaria Municipal d e
Modernização Admin i s t r a t i v a e Finanças e
publicado na Portaria Municipal na mesma data.

Vereador Tiu indica instalação de câmeras de segurança
e monitoramento na Praça “Carme lino Augusto da Silva”

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

A posição
de quem
está em
cima do
muro

Componente que
conecta e interliga
todos os outros no
computador

Colo, em
inglês
Viaja de
avião

Recursos
Humanos
(sigla)
Letra representante
do tamanho
pequeno

Modelo de brinco
usado por ciganas
Vitamina abundante
na gema de ovo

Eduardo Galeano,
escritor uruguaio de
"Memória do Fogo"
Vitamina do limão
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Solução
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Dela, em
inglês
General
(abrev.)

A Primeira
(?): a
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sim proporcionar a devida
segurança e tranquilidade
que os usuários da Praça
Augusto da Silva” motivo
pelo qual se espera vê—la
atendida o mais breve
possível.
Autor vereador Claudinei
Santos de Oliveira

Verbo
(abrev.)
Telefone
(abrev.)
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de monitoramento irão
garantir uma maior segurança e levará mais
tranquilidade às pessoas
que frequentam aquele
próprio público, bem como
a todos os moradores da
Rua Mato Grosso.
Portanto, a presente
Indicação visa coibir a
ação dos marginais e as-

Equivale a
10 litros (símbolo)
Volta do Percebe
mergulho pela visão

D E
N I
R
U B
S
A M
D I
A N
D
V I
E N
H
G O
E

Vereador Tiu

Dígrafo de
"assado"
Em meio a,
em inglês
Romance
urbano
de José
de Alencar

Claude (?)Strauss,
filósofo
francês

Exercício
físico que
fortalece
as pernas

Causa da
alteração
do humor
feminino
em dias
anteriores
à menstruação
A do Brasil
foi proclamada em
7/9/1822

O Rei dos
Queijos
O dedo
mínimo

Osso
triangular
do ombro
(Anat.)

E
M
E
R
G

(?) Lima,
cidade da
Grande BH

(?) Palito,
a namorada do
Popeye

A roupa
vendida
no brechó

Técnico
das Seleções de 82
e 86 (fut.)

Impulso
mórbido
para o
furto

Residência oficial
do Presidente da
República (BR)
Soldado (abrev.)

Os grupos
com mais
prestígio
social

Mitologia
(abrev.)
Reduto da
boemia

Bailado
típico do
Maranhão

Vitamina
produzida
pelo corpo
humano
O amor
que revela
pureza
(fig.)

© Revistas COQUETEL

As duas coordenadas Operação O parente
geográficas
que com- como o
Exame do MEC para pleta uma cunhado e
costura a sogra
o Ensino Médio

P
L
A
C
A
M
Ã

Atração
religiosa e
turística
colombiana

L
C AT E
I N
T E
B U M
D
E TE
E L
C L E
O
N OV
A G A
I
T P
U

O vereador Claudinei
Santos de Oliveira (Tiu),
Indica ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal Adriano Leite nos termos regimentais, providências
urgentes junto aos setores
competentes da municipalidade no sentido de
serem instaladas câmeras
de segurança e monitoramento na Praça “Carme
lino Augusto da Silva”
mais precisamente na
parte de baixo da praça
que fica localizada na
Rua Mato Grosso, Bairro
Parateí, a fim de aumentar a segurança naquela
região.
Em Sua justificativa o
nobre vereador Tiu, alega
que a praça ora indicada
recebe, em situação de
normalidade, muitos munícipes que passam suas
horas de lazer, além de
crianças que brincam por
lá. Ocorre que pela falta
de um monitoramento, o
local fica vulnerável para
a prática de a tos ilícitos,
o que acabou gerando
muitos transtornos os seus
frequentadores, assim, há
a necessidade da implantação de câmeras no local.
Ainda , as câmeras

Vereador Sidnei Santos Leal

D
N E P E N D E N C

pontos e paradas obrigatórias para as mulheres, idosos, pessoas com deficiência
e seus acompanhantes no
período das 22h (vinte e duas
horas) às 5h (cinco horas).
Parágrafo único. O local
de desembarque de que
trata o caput deste artigo
será indicado pelo respectivo usuário do transporte
coletivo.
Art.2 ° O disposto no artigo 1 ° não exime o motorista
do transporte coletivo do
dever de cumprir as normas
de trânsito e o itinerário da
respectiva”linha.
Art.3° As empresas de

I

sessões sendo que o autor
do projeto Sidnei Santos
Leal obteve aprovação por
unanimidade nas duas votações. O Prefeito Adriano de
Toledo, no dia 5 de Junho
promulgou a Lei de nº 3355
de 05 de Junho de 2020 (Lei
Sidnei Santos Leal), que
entra em vigor no ia 20 de
julho. Confira na integra a
Lei promulga:
CÂMARA MUNICIPAL
DE GUARAREMA 5 de Junho de 2020 LEI N° 3355
Art.1 ° O desembarque
dos veículos do transporte
coletivo municipal de Guararema pode ser feito fora dos

3/her — lap. 4/amid — brie — levi.

O vereador Sidnei Santos
Leal (Gordo), em reunião no
plenário da Câmara Municipal, apresentou e defendeu
Projeto de Lei de sua autoria
que permite o desembarque de mulheres, idosos e
pessoas com deficiência,
bem como seus acompanhantes, após as 22 horas,
em locais não determinados
como ponto de parada em
todo município, projeto esse
que trará maior segurança
aos usuários do transporte
público.
O referido projeto de Lei
foi apresentado e debatido no plenário em duas
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Artistas em destaque no Gazeta de 14/06 A 20/06/2020
De olho no relógio
(BAND, TER, DIA 16, ÀS 22H30)

Quinzinho:

Editor

de

Estilo sob rodas
(CANAL OFF, QUI, DIA 18, ÀS 21H)

Imagens

Por: Caroline Borges
Lembranças artísticas
(GLOBO, DOM, DIA 14, ÀS 12H30)

Os participantes do “Masterchef Profissionais” terão de trabalhar contra o tempo. Os “chefs” irão mostrar suas habilidades
na hora de fatiar um cordeiro para servir. Divididos em dois
grupos, os seis participantes irão preparar pratos para grandes
especialistas. A “Prova de Eliminação” vai exigir um grande
conhecimento da culinária mundial, já que as cozinhas árabe,
japonesa e brasileira, por exemplo, terão de ser retratadas nos
pratos dos participantes.

Crimes ambientais

Ter estilo é um dos aspectos mais importantes para um skatista. No novo episódio de
“Manual do Skate com Christian Hosoi”, as
lendas falam sobre o assunto e também sobre
os tipos de terrenos em que a modalidade é
praticada. Ao longo do programa, Christian
Hosoi conversa com Tony Alva.

(GLOBO, TER, DIA 16, ÀS 22H30)

Fim de temporada
(

GLOBO, QUI, 18, ÀS 23H50)

Jeniffer Nascimento e o cantor Ferrugem relembram
detalhes da infância no “Tamanho Família”, comandado
por Marcio Garcia. A atriz, que está no ar na reprise de “Êta
Mundo Bom!”, contou com a ajuda do pai Anaildo, da mãe
Sandra e da prima Aline. No palco da produção, Ferrugem
esteve ao lado da mulher Tais e dos irmãos Piter e Jonatas.
O programa tem direção geral de Bernardo Portugal e Angélica Campos e redação final de Elbio Valente.

Saúde em foco

(STUDIO UNIVERSAL, SEG, DIA 15, ÀS 19H30)

Em “Aruanas”, Miguel está pronto para desmatar o que
for preciso na floresta Amazônica. O empresário comemora o
sucesso do garimpo Eldorado. Enquanto isso, Clara e Luiza se
disfarçam para investigar o local. Porém, elas não sabem os
perigos que se aproximam. Ícaro sequestra Luiza no garimpo.

História de vida
(CANAL OFF, QUA, DIA 17, ÀS 21H30)

O sistema de saúde público ganha visibilidade na
trama da segunda temporada de “Unidade Básica”. A
série, produzida pela Gullane e criada pelo roteirista
Newton Cannito e as irmãs Helena e Ana Petta, traz como
protagonistas, além da própria Ana, o ator Caco Ciocler,
que interpreta o Dr. Paulo, um médico de família experiente, completamente envolvido nos casos e histórias de
seus pacientes, no cotidiano de uma Unidade Básica de
Saúde, porta de entrada do SUS no país. Diagnósticos
imediatistas, corporativismo e feminicídio são alguns dos
temas abordados. Ciocler também dirige dois episódios
da temporada.

O programa “Parque do Italo” mostra a intimidade do
campeão mundial de surfe Italo Ferreira de uma forma
nunca vista. Durante as férias em casa, em Baía Formosa,
no Rio Grande do Norte, Italo convocou os amigos para
uma semana de muita curtição e desafios. Na estreia, o
atleta apresenta o seu “parque”, suas origens e relembra
como tudo começou. Ele visita o “shaper” local, Eduardo
Jorge, e encomenda uma réplica de sua primeira prancha:
a tampa de isopor onde seu pai armazenava os peixes
que ia vender.

A Globo encerra a reprise do “Lady Night”. A emissora
exibiu os melhores momentos da terceira e quarta temporadas do programa do Multishow. Ao longo dos episódios,
o sofá da apresentadora recebeu nomes, como Lázaro
Ramos, Caetano Veloso, Isis Valverde, Chay Suede, Taís
Araújo, Ana Maria Braga, Selton Mello, Fátima Bernardes
e Larissa Manoela. O programa tem a direção de

Lilian Amarante.

Profução Carta Z Noticias
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Prazo para entrega do IR 2020 termina no fim do mês
Diretor de Desenvolvimento da Central Sicredi Progresso PR/SP/RJ, Adilson Felis de Sá, dá dicas para o contribuinte não cair na malha fina
mento da declaração e
evitar que o contribuinte
caia na malha fi na:
Quem precisa declarar?
Deve entregar a declaração do IR quem se enquadra nos quesitos abaixo:
- Em 2019, recebeu rendimentos tributáveis acima
de R$ 28.559,70 e, em relação à atividade rural, obteve receita bruta em valor
superior a R$ 142.798,50;
- Possui, em 31 de dezembro de 2019, propriedade
de bens ou direitos, de
valor total superior a R$
300.000,00; - Recebeu
rendimentos isentos, não
tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte,
acima de R$ 40.000,00;
- Realizou operações na
Bolsa de Valores.
Organização com os
documentos antes de começar a declaração é preciso separar documentos
para facilitar o envio de
informações. Esse planejamento facilita o processo
e ajuda a diminuir divergências nos dados, primeiro
passo para não cair na
malha fina. “Vale lembrar
que o contribuinte pode
importar os dados da declaração feita em 2019, o que
facilita o preenchimento.

Nesse caso, é importante
ficar atento em caso de retificação, valendo o número
do recibo da última versão
enviada para a Receita”,
explica Felis de Sá, que
ainda indica os documentos mais importantes para
a declaração:
- Informe dos rendimentos do ano de 2019. Normalmente oferecida pelo empregador, também contém
dados como contribuições
ao INSS e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF);

- Informe de rendimentos da instituição financeira
com a qual opera;
- Informe de rendimentos de corretoras;
- Comprovantes de rendimento ou pagamento de
aluguéis;
- Número do CPF dos
dependentes;
- Comprovantes de despesas médicas, odontológicas e escolares do contribuinte e dos dependentes;
- Doações a instituições
com deduções legais;

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 13 e 14/06/2020

Contra Filé

35

anos

Filé Mignon Peça
Pedaço

Margarina Qualy
Vita 500g

Vinho Carta
Vieja
Clássico

22,98
Und.

Ref. Guaraná Antarc ca
1L 2 unds.

10,98
Kg

3,59
Und.

1,85
Und.
Tomate Pelado
Pomarola

3,69
Und.

Achocolatado
Toddynho
200ml

Steak Perdigão
700g

8,30
Kg

2,35
Und.

0,99
Und.

7,98
Und.

1,25
Und.

Pão Bauducco
Integral

Feijão
Talismã
1kg

14,50
Und.

6,99
Und.
Achocolatado
Nestlé 200g
50% cacau

10,50
Und.

12,65
Und.

5,48
Und.

Doce de Leite
Triangulo
400g

2,95
Und.

Maionese Vigor
Le Chef
2Kg

Amaciante Ypê
Lv 2L
Pg 1,8L

1,89
Und.

Arroz
Namorado
5kg

3,78
Und.

13,79
Und.

Cerveja Skol
269ml

4,35
Und.

4,98
Und.

Azeite
Cocinero
500ml

Vinagre
Palhinha
Colorido
Álcool

Cerveja Skol
Beats Senses
Long Neck

Farinha de Trigo
Sol 1Kg

1,58
Und.
Xodómilho
500g

17,20
Und.

Cerveja
Bohemia
269ml

3,75
Und.

Fermento
Dona Benta
100g

Achocolatado
Toddy 2kg

Leite UHT
Paulista
Integra 1L

Óleo Soja
Concórdia

4,99
Und.

ENTREGAMOS EM DOMICÍLIO
Veriﬁque condições na loja

Mortadela Perdigão
Trad.

Atenção com o prazo
O contribuinte que entregar
a declaração depois do dia
30 de junho terá que pagar
multa de, no mínimo, R$
165,74 ou o valor máximo
que corresponde a 20% do
imposto devido.

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 13, 14, 15, 16 e 17/06/2020 OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES

4,29
Und.
‘’O melhor para sua família"

Linguiça Toscana
Nobre

36,50
Kg

28,70
Kg

- Comprovantes de contribuições de Previdência
Privada na modalidade
Programa Gerador de Benefício Livre (PGBL).
- No caso de compra
ou venda de bens, como
carros ou imóveis, é necessário lançar na declaração
a inclusão ou a retirada do
bem, junto do cpf da pessoa
que comprou o patrimônio
ou de quem foi comprado,
para evitar problemas na
comparação com declarações anteriores.

Atenção na hora de
declarar idoso como dependente
A Receita Federal permite colocar pais, avós
e bisavós idosos como
dependentes no Imposto
de Renda. Neste caso, é
importante ficar atento ao
rendimento total do dependente que não pode ser
superior a R$ 22.847,76
em 2019. A aposentadoria
ou pensão deve ser declarada, assim como veículos
ou imóveis. Na declaração
é possível deduzir gastos
como as despesas médicas. O importante é ficar
atento e declarar todas as
informações. A omissão ou
inconsistência de algum
dado pode gerar problemas
com a Receita Federal.
Para outros dependentes, como cônjuge, companheiro (a), filho ou enteado,
também existem regras
específicas e definidas pela
Receita Federal e que precisam ser seguidas durante
a declaração.

Desinfetante
Pinho
Sol 1L

7,20
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

Água Sanitária
Ypê 5L

9,90
Und.

*Promoção válida para os dias 13, 14, 15, 16 e 17/06/2020 ou até durarem os estoques.

O prazo para entrega
do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) termina
no próximo dia 30 e, de
acordo com a Receita Federal, cerca de 16 milhões
de brasileiros ainda não
enviaram a declaração de
2020. A data para entrega
foi prorrogada por dois meses devido à pandemia do
novo coronavírus. Ao todo,
a Receita espera receber
32 milhões de declarações.
“Com tantas mudanças
recentes, a declaração
pode ter ficado em segundo
plano para muitos contribuintes. Mesmo assim, é
importante se organizar
e separar um tempo para
preencher os dados corretamente. Não deixar para a
última hora ajuda a corrigir
eventuais erros a tempo”,
explica o diretor de Desenvolvimento da Central
Sicredi PR/SP/RJ, Adilson
Felis de Sá. A Sicredi Progresso PR/SP também
conta com cinco agências
no Alto Tietê: Suzano, Mogi
das Cruzes, Itaquaquecetuba, Guararema e Ferraz de
Vasconcelos.
Para evitar surpresas
nesta reta final, o Sicredi
separou algumas dicas
para facilitar o preenchi-
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Poupe pensando
em cuidar do
seu futuro.

Poupe pelo
aplicativo
sem sair da
sua casa.

Ac
cada
ada
ad
a
R$ 100,0
100,00
ganhe u
um
núm
número
so
da sorte.

Acesse,
saiba mais
e participe!
Promoção válida de 02/03/2020 a 21/12/2020. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais em www.poupareganharsemparar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU
CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.900504/2019-55. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. Ouvidoria Icatu - 0800 286 0047.
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