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Obras do Hospital Municipal
seguem durante pandemia
A obra é reconhecida como a maior obra pública da história de Guararema com um investimento
de mais de R$ 18 milhões, sendo R$10 milhões destinados pelo Deputado Federal Marcio Alvino
Foto: divulgação

Considerado um marco
na história de Guararema,
as obras do Hospital com
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) seguem a todo
vapor, mesmo neste período de pandemia devido
ao Novo Coronavírus. O
Prefeito Adriano Leite esteve no local nesta última
semana para acompanhar
os avanços do trabalho.
A obra é reconhecida
como a maior obra pública
da história de Guararema
com um investimento de
mais de R$ 18 milhões,
sendo R$10 milhões destinados pelo deputado federal, Marcio Alvino.
Atualmente a construção está na fase estrutural,
com a produção de paredes e lajes (processo de
alvenaria). Até o momento
já foram aplicados R$ 4
milhões, empregando 40
pessoas de forma direta.
Continua na página 03
Vista geral das obras

Local da obras muito movimentado por trabalhadores

Fotos: Quinzinho

Máquinas trabalhando nas obras do Hospital com Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
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Campanha de Vacinação contra o Sarampo começa dia 20
Guararema realizará a Campanha
Nacional de Vacinação contra o Sarampo do dia 20 de julho
a 31 de agosto, das
13h às 16h, em três
escolas indicadas,
conforme a disponibilização de vacinas.
Devem ser protegidos adultos
de 30 a 49 anos,
independente do
número de doses

tomadas anteriormente.
Locais:
Escola Municipal
Padre Cornélio Van
Amerongen - Rua
Peixoto, 54 – Centro
Escola Municipal
Maria da Conceição
Magalhães Souza –
Rua Ferraz de Vasconcelos, 95 - Jardim
Luiza
Escola Municipal
Dom Alberto John-

nes Steeger – Rua
Padre José de Anchieta, 27 - Jardim
Dulce Lembre-se
de levar:
·Documento pessoal;
·Comprovante de
residência;
·Carteira de vacinação;
·Evitar levar acompanhante, para que
não haja aglomerações.

Eleições 2020
O Jornal Gazeta de Guararema inicia nas próximas semanas, um
circuito de entrevistas com pré-candidatos à Prefeito de Guararema. A
entrevista acontece a partir do dia 25/07 com os candidatos.
Rua 23 de Maio 398 - telefones: (11) 2626.0606 / (11) 99910.7781

Escritório Síntese Contabilidade

Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, Dep. pessoal, Imposto de Renda,

diversos serviços de Escritório, e conta com uma equipe excelente de profissionais pronta para
assessorar a sua Empresa, faça uma visita e conprove!
Rua Barão de Jaceguai, nº 627- Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200

EXPEDIENTE
A Diretor Presidente: Joaquim da Silva Constantino. MTB: 0262239
e- mail: quingma@hotmail.com / e-mail: quinzinho@gazetadeguararema.com.br
As colunas e artigos assinados pelos colaboradores não representam
necessariamente a opinião do Jornal Gazeta de Guararema, são inteiramente
de responsabilidade de seus autores. Fundação: 17 de Agosto de 2010- Tiragem: 5mil
exemplares - site: www.gazetadeguararema.com.br - Jornal Semanal - Distribuição
gratuita - nos municípios de Guararema e Santa Branca . Endereço: Rua 23 de Maio
nº 337 - Guararema/SP - Telefones: (11) 4693-4771 - (11) 4693- 5600 - (11) 46933913 - Cel. (11) 97217- 0673 Carta Z Notícias Ltda

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

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

Tel:(11) 3106-2042
(11) 3107-8468
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“A implantação do Hospital com UTI
é um sonho do guararemense e um
marco na história do município.”
A obra é reconhecida como a maior obra pública da história de Guararema com um investimento
de mais de R$ 18 milhões, sendo R$10 milhões destinados pelo Deputado Federal Marcio Alvino.
Fotos: Quinzinho

O novo hospital deverá abrigar mais de 300 colaboradores, entre médicos, enfermeiros, técnicos e outros profissionais que deverão trabalhar na unidade.
... continuação da 1ª página
Atualmente a construção
está na fase estrutural, com a
produção de paredes e lajes
(processo de alvenaria). Até o
momento já foram aplicados
R$ 4 milhões, empregando
40 pessoas de forma direta.
A unidade hospitalar com
UTI abrangerá atendimento
médico de urgência e emergência de alta, média e baixa
complexidade, internações
terapêuticas e programas de
medicina preventiva.
Nesta primeira fase o
Hospital contará com leitos
de internação de pré-parto,
maternidade, pediatria, masculinos e femininos e de isolamento, leitos de UTI, salas de

cirurgia grande e média. Além
disso, a Unidade irá dispor de
atendimento nas especialidades de Gastroenterologia,
Proctologia, Vascular, Cardíaca, Pediátrica, Plástica,
Bucomaxilofacial, Obstetrícia, Anestesia, Cabeça e
Pescoço e Endocrinologia.
O novo hospital deverá
abrigar mais de 300 colaboradores, entre médicos, enfermeiros, técnicos e outros
profissionais que deverão
trabalhar na unidade.
O prefeito Adriano Leite que semanalmente vem
acompanhando as obras de
construção deste hospital ,
disse que está obra é fruto
de um trabalho coletivo das

autoridades,e agradeceu o
constante apoio dos deputados Federal Marcio Alvino
e Estadual André do Prado.
“A implantação do Hospital com UTI é um sonho do
guararemense e um marco
na história do município.
Esta é uma obra prioritária
do governo e tenho certeza
que também é de toda população. Saúde vem sempre
em primeiro lugar e é o nosso
dever trabalhar para oferecer
saúde pública de qualidade,
atendimento de urgência e
emergência, além da unidade
de terapia intensiva, para a
população”, comemorou o
prefeito Adriano Leite.”

A unidade hospitalar com UTI abrangerá atendimento médico de urgência e emergência de alta,
média e baixa complexidade, internações terapêuticas e programas de medicina preventiva.

Prefeito Adriano Leite visitando as obras
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Resumos dos capítulos das novelas de 20/07 a 25/07/2020

Sexta – Dino insiste
para que Gilda volte para
sua cidade com as crianças e

Fina Estampa

Globo – 21h15
Segunda – Griselda e
Renê acertam a venda do
Brasileiríssimo. Griselda desabafa com Celeste sobre
a conversa que teve com

Terça – Guaracy e Griselda discutem, e Dagmar
repreende os dois. Teodora
procura Quinzé. Tereza Cristina descobre suas camisolas
no armário de Crô. Chiara diz
a Letícia que a convidou ao
jantar para contar sobre sua
vida com Juan Guilherme.
Teodora e Quinzé trocam desaforos. Mônica fica apreensiva com a crise que Teodora
tem em seu escritório.
Quarta – Vilma aconselha Letícia a se casar com
Juan Guilherme o quanto
antes. Vanessa discute com
Paulo por causa de Esther.
Griselda conversa com Rafael e Amália sobre o casamento deles. Álvaro conta para
Íris que o laptop de Marcela
está com Griselda. Griselda
afirma a Antenor que não
revelará o segredo de Tereza
Cristina. Pereirinha consegue apagar o arquivo que
compromete Tereza Cristina.

Horóscopo para os dias 18 e 19/07
DIA 18/07/2020
ÁRIES - Pense positivamente
e não se intimide diante das dificuldades que terá, neste dia. Haja
conscientemente, que conseguirá
resolver todos os seus problemas
mais sérios. Êxito romântico e em
negócios com o sexo oposto.
TOURO - Dia importante e
benéfico. Excelente para progredir materialmente. Procure condições de melhorar sua situação
econômica. Romance favorecido
e vida familiar beneficiada. Saiba
incentivar o seu otimismo. Deixe
de lado o seu ciúme, o seu espírito de vingança.
GÊMEOS - Período promissor. Seja otimista e aproveite as
chances que surgirão agora.
Pleno êxito financeiro, público,
particular e legislativo. Bom para
os jogos, sorteios e loterias. Esta
fase vai favorecê-lo em trabalhos
de toda ordem. Confie em si.
CÂNCER - Ótimo momento
para obter a colaboração de
outras pessoas para mudar a
sua vida para melhor. Contudo,
seja mais determinado e evite a
precipitação. Ótimo ao trabalho,
aos contatos sociais, as novas
amizades e ao amor.
LEÃO - Bom aspecto astral para transportes e novos
empreendimentos imobiliários.
Contudo, a falta de constância
poderá prejudicar seus objetivos financeiros e profissionais.
Algum acordo que parecia ter
tudo para ir para frente pode ficar
estagnado.
VIRGEM - Tome cuidado ao
dirigir veículos em estradas, ao
entrar em contato com máquinas, fogo e eletricidade e com
tudo que possa lhe prejudicar
fisicamente. Êxito em assuntos
ocultos. No amor repense sua

própria maneira de agir para evitar possíveis desentendimentos.
LIBRA - Variável, pois haverão boas e negativas influências. Mas para que tudo saia a
seu gosto deverá usar de tato,
inteligência e perícia principalmente ao tratar de negócios.
Êxito romântico. Surpresas
inesperadas.
ESCORPIÃO - Faça tudo
com máximo de entusiasmo e
otimismo hoje. Deixe de lado a
melancolia e o pessimismo que
assim agindo, vai beneficiar
você em todos os sentidos.
Continue zelando pela saúde e
precavendo-se contra acidentes
e inimigos ocultos. Romance
favorecido.
SAGITÁRIO - Não entre
em disputa com a justiça. Não
realize novos negócios, tome
muito cuidado com os perigos
de acidentes e procure precaver-se contra os inimigos ocultos.
Todavia, êxito no ocultismo. As
viagens, estudos e contatos com
pessoas de lugares distantes
continuam favorecidas.
CAPRICÓRNIO - É um dia
negativo para assumir compromissos importantes. No lar ou
entre familiares, alguns problemas antigos podem ressurgir,
exigindo um pouco mais de você
no sentido pratico desgastando
um pouco suas energias.
AQUÁRIO - Conte consigo
mesmo em todas as empresas,
por mais árduas que possam
parecer. Os outros irão notar
sua tenacidade e persistência
podendo lhe tributar o dobro de
crédito a partir deste dia. Procure distrair-se um pouco mais,
cuidando de sua saúde.
PEIXES - Procure a felicidade no terreno espiritual
e tudo será mais fácil. Você

estará planejando seu futuro
e organizando seus planos
especialmente com relação ao
seu futuro profissional. Os obstáculos tendem a desaparecer
diante do período propício que
se inicia agora.
DIA 19/07/2020
ÁRIES - Dia em que estará
predisposto a cometer excessos,
de um modo geral. Evite-os,
pois. Por outro lado, o fluxo e
propício ao comércio de roupas
feitas de modo geral. Bom para
o amor e o casamento. Cuide
de si e aproveite para exaltar
suas qualidades intelectuais e
artísticas.
TOURO - Período em que
pode contar com as melhores
condições nos negócios, nas
especulações e obrigações sociais. Haverá melhoria no campo
amoroso e familiar, se for mais
atencioso. Chances em jogos. A
fase é favorável.
GÊMEOS - Raciocínio rápido, excelente intuição e mente
voltada somente para o bem,
é o que lhe pressagia o fluxo
astral deste dia. Contudo, evite
excesso de velocidade ao dirigir
e seja mais constante em seus
projetos. Nada lhe será difícil.
CÂNCER - Um obstáculo
poderá surgir em seu trabalho
que será criado por uma pessoa
conhecida. Você saberá como
contorná-lo. À tarde, terá uma
fase feliz e promissora. Viagens
curtas e muitos contatos poderão
ocorrer. Com senso e objetividade atingirá sucesso.
LEÃO - Hoje poderá se
elevar no plano social, quer pelo
que fizer, quer pela colaboração
que poderá receber de pessoas
amigas. Novos conhecimentos
e alegrias estão em perspectiva. Este é um bom período do

ano para você. Não é momento
propício aos negócios arriscados
ou novos.
VIRGEM - Dia pouco indicado para os negócios e aos
assuntos sociais. Evite, também,
as questões extraconjugais e os
perigos de acidente e tudo que
possa prejudicar sua tranquilidade no lar. Terá êxito em escritos
e nas viagens que empreender.
LIBRA - Não permita que o
esgotamento físico ou as emoções fortes, tirem suas energias.
O melhor que poderá fazer agora, será buscar a companhia de
pessoas amigas que saberão
apreciá-lo. Está sob uma forte
influência de sua família e isto
poderá beneficiá-lo.
ESCORPIÃO - Excelente
aspecto astral para iniciar negócios e empreendimentos de
vulto e para tratar de questões
jurídicas que estão em pendência. Positivo a vida religiosa e ao
amor. Boas notícias. Cuide bem
do seu dinheiro e fale somente
a verdade.
SAGITÁRIO - Será bem
sucedido hoje se adotar ideias
otimistas. Dia excelente para
estudos, testes e contatos pessoais. Melhor ainda para contratar servidores ou contar com
favores. A influência geral para o
período é das melhores.

Tereza Cristina pensa em se
vingar de Antenor. Vilma procura Chiara. Quinzé procura
Teodora.
Quinta – Teodora afirma
a Pereirinha que provará que
todos estão enganados a
seu respeito. Tereza Cristina
manda Ferdinand apressar o plano contra Quinzé.
Vanessa se incomoda com
a proximidade de Esther e
Paulo. Wallace diz a Clint que
aguarda o resultado dos exames que refez em São Paulo.
Antenor lembra que fez uma
cópia do arquivo que estava
no laptop de Marcela e liga
para o jornal. Tereza Cristina
vê Marcela durante uma visita ao túmulo de seus pais, e
acaba desmaiando. Baltazar
liga para Tereza Cristina ao
ver os funcionários fecharem
as portas do cemitério.
Sexta – Baltazar não
consegue falar com Tereza
Cristina e liga para Crô.
Quinzé avisa à mãe que
sairá para um serviço, e
Deborah fica enciumada. O
repórter Beto Junior chega
para o encontro com Antenor.
Griselda tenta impedir que
Antenor revele o segredo de
Tereza Cristina para Beto,
mas o repórter consegue
copiar o arquivo. Vanessa
descobre que Renê está
solteiro. Guaracy e Griselda
voltam a ser amigos. Tereza

AQUÁRIO - Seu forte magnetismo hoje deverá atrair a
simpatia alheia, o que lhe trará
muitos benefícios. Novas e
duradouras amizades, também

Sábado – Teodora encontra Quinzé boiando na
piscina. Ferdinand se esconde ao ver Griselda e Guaracy
chegando. Griselda leva o
filho para o hospital. Tereza
Cristina convence Crô de que
Marcela está viva. Vanessa
reclama de Paulo por falar
de Esther durante o jantar.
Teodora fica no hospital com
Quinzé. Edvaldo e Glória se
preocupam quando Beatriz
afirma que lutará para ficar
com Vitória. Quinzé deixa o
hospital. Tereza Cristina se
irrita ao saber que o filho de
Griselda sobreviveu ao atentado. Alice sugere que Íris
chantageie Tereza Cristina.
Íris desmaia ao ver Marcela
na pousada.
Os resumos dos capítulos de todas as novelas são de responsabilidade de cada emissora – Os capítulos que
vão ao ar estão sujeitos
a eventuais reedições.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Vinho cuja cor é
Profissional que
resultado de curto
prepara o paciente
para
tempo de maceração Situação
exames
comum nas compras de Natal

"(?) Horas",
programa
de Serginho
Groisman

Big (?),
atração
turística
inglesa

O preço
Árvore
médio de em (?):
mercado, bonsai
usado no
IPVA do
carro
Refúgio do
estudioso

Executores
da pena
de morte
Itens do
material de
escritório
Desculpa
usada para
justificar
fracasso
Comer,
em inglês
Formação
da quadrilha junina

Dar um
(?):
passear
(pop.)

Camp (?),
estádio do
Barcelona
Mês de
São Jorge
"Escritório"
do pintor

Orlando
Morais,
cantor e
compositor
Remo,
em inglês
Luxuoso;
suntuoso

Usina (?):
utiliza combustíveis
fósseis
para a
produção
de energia
elétrica

Chamamento a
um desconhecido

Esforço
braçal
como a
colheita

Ótimo,
em inglês

(?) velvet,
bolo colorido com
beterraba

Que
vivem de
aparências

(?) Diniz,
atriz feminista dos
anos 1960

Alimento
evitado na
Semana
Santa
Objeto de
estudo na
aula de
etiqueta

Especialidade do
curador de
museus
(?) qual:
igual
A Terra do
Louro (CE)

(?) Paz,
capital da
Bolívia

Cabeça
(?): abobalhado
(pop.)
Deuteronômio
(abrev.)

(?) torcedor, fonte
extra de renda de
clubes de
futebol

Técnica
adotada
pela pesquisa de
marketing

BANCO

Agência de
notícias da
Espanha
(sigla)

Realce
Corte da
carne de
panela

Imagem
que representa um
aplicativo,
no celular

Vasco da
(?): descobriu a rota
para a Índia

Recorte da
roupa que
valoriza
o colo
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Solução
O livrão sobre os
personagens interpretados
pela Gi no Luccas Toon.
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CAPRICÓRNIO - Seja mais
ativo na defesa de seus direitos
para não sofrer prejuízos. O fluxo
é dos melhores para tratar de assuntos legais e para melhoras no
trabalho. Ótimo para as questões
de dinheiro. Terá algumas dificuldades profissionais e familiares.

Cristina acorda no cemitério.
A mulher contratada por
Ferdinand sabota a bebida
de Quinzé. Teodora chega à
mansão de Griselda. Tereza
Cristina conta para Crô que
viu Marcela no cemitério.
Ferdinand atira Quinzé na
piscina.

Gi

/editorapixel
@editorapixel

estão previstas. Êxito em todos
os meios de comunicação. Bom
para o comércio e indústria de
papéis e embalagens.
PEIXES - Um feliz encontro
pode marcar o início de uma
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Quar ta – Germano
questiona Leonor sobre o
pai de Eliza. Gilda confessa a
Dino que esteve com Eliza no
Rio. Leonor alerta Gilda que

Sábado – Arthur e Pietro expulsam Dino do estúdio. Incentivada por Arthur,
Eliza decide fazer o ensaio
fotográfico e tem um ótimo
desempenho. Gilda diz a
Dayse que está decepcionada com Eliza. Carolina pergunta a Zé Pedro se existe
alguma cláusula no contrato
que impeça a participação
de parentes do patrocinador
do concurso. Jonatas e Leila
percebem o clima de romance entre Eliza e Arthur.

Renê. Quinzé e Teodora dormem juntos. Chiara convida
Letícia para jantar. Quinzé
promete ficar com Teodora
se ela revelar onde conseguiu seu dinheiro. Zuleika
finge ser amiga de Edvaldo. Wallace cumprimenta
Dagmar no Tupinambar.
Tereza Cristina busca Renê
Junior na casa de Leonardo.
Griselda troca olhares com
Guaracy.
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Terça – Natasha tenta
ajudar Eliza a fazer o ensaio
e manter-se no concurso.
Germano paga Maurice pela
informação sobre o endereço
de Gilda. Germano procura
Gilda. Dino, Gilda e os filhos
se preparam para assistir
à final do concurso Garota
Totalmente Demais e surpreender Eliza.

Quinta – Lili comenta
com Rafael que Germano
a traiu com Gilda. Germano
pergunta a Gilda se Eliza é
filha dele. Fabinho se surpreende ao perceber que
Cassandra mentiu para ficar
a sós com ele. Gilda leva
Dayse e Carlinhos para visitar Eliza. Débora vê Cassandra beijar Fabinho. Germano
conta para Jonatas que Dino
chegou à cidade. Fabinho
afirma que não irá namorar
Cassandra. Jonatas revela
a Eliza que Dino está no Rio
de Janeiro. Eliza discute com
Gilda, que tenta convencer
a filha de que Dino mudou
seu comportamento. Gilda
decide voltar para Campo
Claro, mas Dino declara que
ficará no Rio.

inventa que tem um assunto
profissional para resolver no
Rio de Janeiro. Stelinha faz
uma surpresa a Eliza e afirma que a ajudará na última
prova do concurso. Carolina
se surpreende ao saber por
Germano que Eliza pode ser
filha do empresário. Germano pede a Carolina que lhe
ajude a fazer um teste de
DNA em Eliza. Peçanha informa a Dino que conseguiu
um pedido de prisão provisória para Eliza. Dino despista
Peçanha e vai até o estúdio
conferir o ensaio fotográfico
de Eliza. Eliza entra em pânico ao avistar Dino.
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Globo – 19h15
Segunda – Germano
pede a Jonatas o endereço
da família de Eliza. Carolina
pensa em novas formas de
afastar Eliza do concurso.
Eliza se decepciona com
Jonatas quando o rapaz lhe
pede o endereço de sua família, ignorando seu passado
com o padrasto. Dino finge
que perdoou Eliza e sugere
a Gilda que toda a família
viaje para o Rio de Janeiro
para torcer pela menina. Dino
combina com Peçanha uma
forma de colocar Eliza na
cadeia e roubar o dinheiro
do concurso. Max avisa que
a próxima prova do concurso
será um ensaio nu, e Eliza se
recusa a fazer as fotos.

Germano procurou por ela.
Arthur avisa a Carolina que
Dorinha está em sua casa,
em estado de confusão. Dorinha volta a si ao ver os filhos
João e Maria. Dayse foge da
pensão para encontrar Eliza
e acaba se perdendo, mas é
ajudada por Lili e Germano.
Eliza pergunta a Arthur por
que Dorinha mencionou uma
aposta entre o empresário e
Carolina. Gilda se incomoda
ao ver Lili e Germano com
Dayse.

3/ben — eat — icó — nou — oar — red. 4/fine.

Totalmente
Demais

amizade mais proveitosa e duradoura. Há prenúncios de notícias
agradáveis que poderão sugerir
a ideia de uma viagem. Conte
com a ajuda de pessoas idosas,
educadores e autoridades.
Romance favorecido
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SILENE
Colunista Social

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br
Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano de vida bem vivido. Fazer aniversário é receber o carinho e afeto dos amigos
e familiares. Fazer aniversário é uma dádiva, é simplesmente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida... Aos aniversariantes, desejamos que o
seu interior alcance a perfeição, que sua fé nunca se abale, que sua esperança não se esmoreça, que nunca lhe falte inspiração, e sobretudo que Deus
continue ao seu lado iluminando sua vida, mostrando o melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns e muitas felicidades.

Amanhã (19/07) Padre Valdenilson Pedro comemora mais um ano de vida.
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OLIVEIRA
Fone: (1 1 ) 4 6 9 3 . 4 7 7 1 - Cel: (11) 97217.0673

Paulo Vieira (01/07).

Edson Moraes (11/07)

Elisa Eroles (11/07) recebe o carinho dos pais Clarita
e Roberto.

Izabella Magrini (14/07).

Zilda Aparecida de Faria (13/07).

Eliane Yamashita (19/07)
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Eduardo Moreira solicita que o horário de atendimento na
agência dos Correios volte ao normal para evitar aglomerações
O Presidente da Câmara Municipal de Guararema, Eduardo Aparecido Moreira Franco,
enviou, esta semana,
Ofício ao Superintendente dos CORREIOS
da Região Metropolitana de São Paulo, Sr.
José Marcos Gomes,
solicitando que o horário normal de atendimento aos clientes na
agência dos Correios
de Guararema seja restabelecido.
Inúmeros serviços
foram impactados pela
pandemia do novo coronavírus, dentre eles,
o serviço prestado pelos Correios. A agência
Guararema reduziu o
horário de atendimento
ao público, sendo ele de
segunda a sexta-feira

das 12 às 16 horas.
Com a diminuição
do horário de funcionamento e o aumento
da demanda causado
pelo isolamento social
que levou milhares de
pessoas a recorrerem
ao comércio virtual, e
como forma de evitar
contaminações pelo
novo coronavírus,
quem precisa resolver
pendências nas agências dos Correios tem
que esperar em uma
fila do lado de fora para
ser atendido, já que a entrada está restrita apenas
a clientes que estão em
atendimento.
Tal medida para evitar aglomeração dentro
da unidade e o horário
reduzido, têm provocado um efeito contrário

Foto: Câmara Municipal

no lado de fora. O que
se vê, são pessoas se
aglomerando, sem o
distanciamento social
recomendado, a espera
de atendimento.
Com o envio do Ofício, o Presidente da
Câmara Eduardo Moreira espera ser atendido com urgência pois,
sendo restabelecido o
horário normal de atendimento aos clientes na
agência dos Correios
de Guararema, serão
evitadas as grandes
filas, aglomerações e
horas de espera, o que,
no caso, vai de encontro aos procedimentos
de segurança para a
redução da disseminação e contaminação do
COVID-19.

Lâmpadas de LED vão iluminar o Loteamento Parque Agrinco
A indicação é do requisitado vereador Claudinei (Tíu), que visa melhorias para a comunidade de diversos bairros

O vereador Claudinei
Santos de Oliveira(Tíu)
em sua indicação de nº
119/2018, durante a reunião ordinária no Plenário

da câmara usou a tribuna
e indicou ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal Adriano
de Toledo leite, nos termos
regimentais, providências

do setor competente da
Municipalidade no sentido
de ser realizada a troca
das lâmpadas de todos
os postes existentes no

Loteamento Parque Agrinco, bem como dos Bairros
Lambari e Cerejeira, por
lâmpadas de LED, visando, assim, uma melhor ilu-

minação das vias públicas
lá existentes.
Em sua Justificativa o
nobre vereador (Tíu) alega que os sitados Bairros
cresceram muito nos últimos tempos com muitas
residências e um grande
fluxo de veículos e pedestres diariamente. Conta
também o Nobre Edil que
o sistema de iluminação
atual não está mais comportando, que que colocar
novos geradores suficiente par abastecer sem
queda de energia todos
os Bairros, atualmente
No período noturno vem
causando muitos transtornos aos seus inúmeros
usuários, haja vista que
muitas pessoas retornam
tarde da noite para suas
casas e ficam expostas a

todo tipo de perigo com a
queda de energia e Ruas
sem iluminação.
Cabe ressaltar que devido a falta de iluminação
adequada, algumas pessoas se aproveitam para
a prática de atos ilícitos.
Assim, ao se trocarem
os geradores e as lâmpadas de todos os postes do
Loteamento Parque Agrinco, bem como dos Bairros
Lambari e Cerejeira, por
lâmpadas de LED, estar—
se— á proporcionando
uma melhor iluminação,
além de gerar um menor
consumo de energia.
Por tais motivos, espera este Vereador (Tíu)
ver a presente Indicação
de nº 119/18 atendida o
mais breve possível.
Autor: vereador Tíu

Escritório Síntese Contabilidade
Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, Dep. pessoal, Imposto de Renda,

diversos serviços de Escritório, e conta com uma equipe excelente de profissionais pronta para
assessorar a sua Empresa, faça uma visita e conprove!
Rua Barão de Jaceguai, nº 627- Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200
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Artistas em destaque no Gazeta de 19/07 A 25/07/2020
Dramas e lágrimas
(SBT, SEG, DIA 20, ÀS 18H30)

Amigos e confidentes
(CANAL BRASIL, TER, DIA 21, ÀS 20H45)

Quinzinho: Editor de Imagens

Por: Caroline Borges

Amigos e risadas
(GLOBO, DOM, DIA 19, ÀS 12H30)

A trama mexicana de “Quando Me Apaixono” estreia na
programação do SBT. A novela conta a história de Renata e
Jerônimo, um amor sincero e profundo condenado ao sofrimento
pelo rancor e pela vingança de um ódio implacável provocado
por uma terrível mentira. O enredo começa com o nascimento
de duas meninas, ambas filhas de Roberto, mas de mães diferentes. Enquanto Regina é filha de Regina, a esposa legítima
de Roberto. Roberta é filha de Josefina, a amante de Roberto.
As duas meninas nascem no mesmo dia e, quando Roberto diz
a Josefina que não pretende deixar a esposa para assumir um
relacionamento com a amante, provoca o ódio e o sentimento
de vingança. O folhetim conta com Silvia Navarro, Juan Soler
e Sebastián Zurita no elenco.

O riso irá pautar o “Tamanho Família” deste domingo.
O programa comandado por Marcio Garcia relembra as
participações de Gui Santana e Mumuzinho. O humorista
levou para o programa a mãe, Fatima, a irmã, Mariana,
e a prima Thaisa. Já o cantor formou o time com a mãe,
Maria, o irmão, Marcelo, e a tia Lucimar. A produção
reapresenta muita história, curiosidades e surpresas de
cada um dos artistas também.

O Canal Brasil estreia a série “Rua do sobe e desce,
número que desaparece”. A produção mostra o cotidiano de
dois amigos em busca da felicidade no amor e no trabalho.
Claudia, papel de Fernanda Vasconcellos, se mudou recentemente para o prédio de Lourenço, de André Arteche, e
logo se tornaram amigos e confidentes. Ela é uma aeromoça com uma escala frequente de voos e passa a maior
parte do tempo viajando. Ele é um diretor de teatro ansioso
com a estreia de uma nova peça. No entanto, quando estão
em casa, se tornam inseparáveis e passam a participar ativamente da vida um do outro. O elenco também conta com
Paula Burlamaqui, Maria Padilha, Ilva Niño e Oscar Magrini.

Vida de outro planeta
(GLOBO, TER, DIA 21, ÀS 22H30)

Soltando a voz
(CANAL BIS, SEG, 20, ÀS 21H)

Dona da casa
(GLOBO, SEG, DIA 20, ÀS 10H)

Francis e Marylin viverão uma série de sentimentos confusos no próximo episódio de “Cine Holliúdy”. Com ciúmes de
Francis, a loura decide ir embora da cidade e, na estrada,
sofre um acidente ao avistar OVNI. Francisgleydisson vai
atrás dela e descobre que a mocinha está com ETs. Chico
Diaz faz participação especial como um coronel do Exército
que chega para combater a invasão de alienígenas.

Sabor em destaque
(BAND, TER, DIA 21, ÀS 22H45)

Após um breve período de descanso, Fátima Bernardes
volta ao comandado do “Encontro”. Recentemente, o matinal
completou oito anos no ar. O programa promove diariamente
encontros, diversão, informação e música. Palco para pautas
diversificadas, o matinal vem marcando seu espaço com a união
entre famosos e anônimos para o debate de questões atuais e
importantes, ligadas tanto ao factual quanto ao entretenimento.
Durante as férias, Fátima foi substituída por Patrícia Poeta e
Fernanda Gentil. A produção também conta com as participações
de André Curvello.

Depois do sucesso de “Teresa canta Cartola”, Teresa
Cristina lança seu novo trabalho, com direção musical de
Caetano Veloso, homenageando um dos maiores e mais
importantes artistas da música popular brasileira: Noel
Rosa, com o show: “Teresa Cristina canta Noel: Batuque é
um privilégio”. O eterno poeta da Vila Isabel é o segundo, na
trilogia proposta em homenagem aos grandes sambistas do
Brasil, em que Teresa Cristina dá voz à obra de um grande
compositor, acompanhada por Carlinhos sete cordas, com
arranjo bem pessoal.

A cozinha do “Masterchef Brasil” terá uma alta rotatividade
nesta temporada. No segundo episódio, oito novos participantes
encaram as temidas provas comandadas por Henrique Fogaça,
Paola Carosella e Erick Jacquin. Durante a intensa competição,
eles terão de cozinhar um hambúrguer perfeito. Nesta nova fase,
cada episódio será independente com oito aspirantes a cozinheiros, e contará com um ganhador. O vencedor levará o cobiçado
troféu “MasterChef 2020” e um prêmio de R$ 5 mil. O programa
também doará uma quantia no mesmo valor para uma instituição
de caridade envolvida no combate ao novo coronavírus.

Produção: Carta Z Noticias
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TSE tem até 31 de agosto para divulgar limites
de gastos para candidatos a prefeito e vereador
Com adiamento das eleições, calendário também foi prorrogado
Os candidatos a prefeito
e vereador nas Eleições 2020
conhecerão os valores que
poderão ser utilizados em
suas campanhas no dia 31 de
agosto. Esta é data final que a
Justiça Eleitoral tem para dar
publicidade ao limite de gastos
estabelecidos para cada cargo
eletivo em disputa.
Originalmente, o prazo
previsto na Lei das Eleições
(Lei nº 9.504/97) para essa
divulgação era o dia 20 de
julho. No entanto, conforme

as novas datas do calendário
eleitoral estabelecidas pela
Emenda Constitucional nº
107/2020, que determinou
o adiamento das eleições
municipais em 42 dias, a divulgação se dará no final do
próximo mês.
O limite de gastos abrange a contratação de pessoal
de forma direta ou indireta e
devem ser detalhadas com
a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos
locais de trabalho, das horas

trabalhadas, da especificação
das atividades executadas
e da justificativa do preço
contratado.
Também entra no limite
de gastos a confecção de
material impresso de qualquer
natureza; propaganda e publicidade direta ou indireta por
qualquer meio de divulgação;
aluguel de locais para a promoção de atos de campanha
eleitoral; e despesas com
transporte ou deslocamento
de candidato e de pessoal a

serviço das candidaturas.
A regra alcança ainda gastos com correspondências e
despesas postais; instalação,
organização e funcionamento
de comitês de campanha;
remuneração ou gratificação
paga a quem preste serviço a
candidatos e a partidos políticos; montagem e operação de
carros de som; realização de
comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura; produção de programas
de rádio, televisão ou vídeo;
realização de pesquisas ou
testes pré-eleitorais; criação
e inclusão de páginas na
internet; impulsionamento de
conteúdos; e produção de jingles, vinhetas e slogans para
propaganda eleitoral.
De acordo com a norma,
gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os
responsáveis ao pagamento
de multa no valor equivalente
a 100% da quantia que exceder o limite estabelecido.
O infrator também pode responder por abuso do poder
econômico, conforme previsto

Vende-se loja
Motivo mudança

Local: Avenida Dona Laurinda nº 625 centro
Guararema. Contato - Cel: (11) 963735523

no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei de
Inelegibilidades), sem prejuízo
de outras sanções cabíveis.
Valores de 2016
Nas últimas eleições municipais, em 2016, foi a primeira
vez que o limite de gastos foi
definido pela Justiça Eleitoral.
Na ocasião, o cálculo foi feito
com base nos números declarados na prestação de contas das eleições municipais
anteriores (2012). De acordo
com a regra, o limite de gasto
era de 70% do maior gasto
declarado para cada cargo
(prefeito ou vereador) em
2012, conforme cada localidade. Para os municípios com
até 10 mil eleitores, quando o
cálculo dessa porcentagem
foi menor que R$ 100 mil para
prefeito e R$ 10 mil para vereador, estabeleceu-se esses
respectivos valores como o
limite de gastos.
O índice de atualização aplicado foi de
8,03905753097063%, que
corresponde ao INPC acumulado de outubro de 2015

a junho de 2016, visto que
esses valores fixos foram
criados com a promulgação da
Lei nº 13.165/2015 (Reforma
Eleitoral 2015). Já o índice
de atualização dos limites
máximos de gastos foi de
33,7612367688657%, que
corresponde ao INPC acumulado de outubro de 2012 a
junho de 2016.
Para o pleito deste ano, os
valores serão calculados conforme a atualização do INPC e
terá como termo inicial o mês
de julho de 2016 e como termo
final o mês de junho de 2020.
Outros prazos
Também a partir do dia
31 de agosto, os partidos políticos e os candidatos ficam
obrigados a enviar à Justiça
Eleitoral, para fins de divulgação na internet, os dados
sobre recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral. Essa
divulgação se dará a cada 72
horas após o recebimento dos
recursos, conforme determina
a legislação.
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Poupe pensando
em cuidar do
seu futuro.

Poupe pelo
aplicativo
sem sair da
sua casa.

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

www.poupareganharsemparar.com.br
Fale com um de nossos gerentes,
saiba mais e participe!

(11) 4693-1085
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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