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Guararema 122 anos 
A cidade de Guararema, atual-
mente administrada pelo Prefei-
to José Luiz Eroles Freire (Zé), 
com  uma população estimada 
em 30.465, segundo o IBGE, 
estará completando amanhã 
(19 de Setembro), 122 anos de 
emancipação político-adminis-
trativa da cidade (fundado em 19 
de Setembro de 1899). Por con-
ta da Covid -19, a Prefeitura de 
Guararema cancelou o Desfile e 
todas as festividades previstas no 
decorrer de 2021, (Cidade Natal 
também está cancelado). 

Guararema Histórico 
Na região do médio Paraíba, 
surgiu o povoado de Guararema, 
fundado em meados do século 
XVI, por Gaspar Cardoso, Ca-
pitão Mór de Mogi das Cruzes, 
chamando-se inicialmente Arraial 
da Escada.
Em 1654, os frades capuchinhos, 
levantaram uma capela em louvor 
a Nossa Senhora da Escada, se-
gundo dizem, porque havia uma 
escada entre a barranca do rio e 

o lugar onde se ergueu a capela. 
Em 1872, pela Lei nº 1, foi eleva-
do a Distrito de Paz.
Foram seus primeiros dirigentes: 
Benedito Antônio de Paula, An-
tônio de Mello Franco e Joaquim 
Alves Pereira. Como vigário da 
nova paróquia veio o Padre Mi-
guel Piemont e a 3 de julho de 
1872 a capela Nossa Senhora 
da Escada foi instituída cano-
nicamente e, hoje, faz parte do 
Patrimônio Histórico Nacional.
Em 1875 Dona Laurinda de Sou-
za Leite, a fim de auxiliar uma 
ex-escrava - Maria Florência, 
doou-lhe um quinhão de terra si-
tuado às margens do rio Paraíba, 
pouco acima do ribeirão Guara-
rema. Maria Florência construiu, 
com o auxílio de outras pessas, 
uma capela a São Benedito, 
que atraindo outros moradores 
originou o vilarejo Guararema, 
palavra tupi-guarani, que significa 
”Pau d’alho”, devido a abundância 
dessa árvore na região.
Em 1876 inaugurou-se trecho 
da Estrada de Ferro Central do 

Brasil, entre Mogi das Cruzes 
e Jacareí, com passagem por 
Guararema.
Em 1890, a sede do Distrito de 
Paz da Escada foi transferido 
para o povoado.

Formação Administrativa
Freguesia criada com a deno-
minação de Nossa Senhora da 
Escada, por lei provincial nº 9, 
de 19 de fevereiro de 1846, no 
Município de Mogi das Cruzes.
Revogada por lei provincial nº 6, 
de 23 de maio de 1850; Restabe-
lecida Lei nº 1, de 28 de fevereiro 
de 1872, foi transferida a sede 
para a povoação de Guararema 
por decreto nº 8, de 8 de janeiro 
de 1890.
Elevado à categoria de vila com 
a denominação de Guararema, 
por Lei Estadual nº 528, de 03 
de junho de 1898, desmembrado 
de Mogi das Cruzes. Constituído 
do Distrito Sede. Sua instalação 
verificou-se no dia 19 de setem-
bro de 1899. 
Fonte: IBGE. Ipês-amarelos floridos na Rua Coronel Ramalho desperta a atenção dos moradores e visitantes da cidade

Paróquia São Benedito parabeniza todos os munícipes
“Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiarão as sentinelas.” Salmo 126,1

Neste dia 19 de setembro de 2021, Guararema completa 122 anos e nesta data especial, a Paróquia São Benedito quer parabenizar todos 
os munícipes, desejando saúde e paz.  A nossa comunidade paroquial quer continuar a sua missão evangelizadora e propagando o Reino 
de Deus por meio de suas sete comunidades, e que São Benedito, padroeiro de Guararema, interceda junto a Deus por todos os moradores.
Padre Ubirajara Gonçalves (Vigário Paroquial). Padre Valdenilson Pedro de Barros (Pároco)

Foto: Quinzinho

Fotos: Igreja Matriz 
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José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e 
Professor da Acqua Boya Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br

PEDALAR: TREINANDO OS DIFERENTES SISTEMAS ENERGETICOS

Nós dispomos basicamente, de 
três sistemas energéticos para o 
desenvolvimento de atividades 
esportivas: o sistema aeróbico, 
o anaeróbico lático e o anaeró-
bico alático. O aeróbico gera 
energia em baixa e moderada 
intensidade e também na recu-
peração de um esforço intenso, 
além de participar indiretamen-
te dos outros dois sistemas. O 

anaeróbico lático e o alático 
geram energia para um esforço 
imediato, intenso e de curta ou 
muito curta duração. Contudo, 
resultam em maiores resíduos 
metabólicos ao organismo. O 
alático tem duração entre 10 e 
30  segundos, dependendo mui-
to do treinamento e do condi-
cionamento do atleta gerando 
muita potência como o que é 
utilizado pelos sprinters. O lá-
tico tem uma duração maior 
que o alático, é utilizado em 
subidas mais íngremes e inten-
sas e necessita de uma boa base 
aeróbica para sua ressíntese. 
O problema é que muita gente 

não dá muita importância para 
o lático e menos ainda para o 
alático. O sistema aeróbico já 
entra em ação ao começar a 
pedalar, mesmo em baixa in-
tensidade. É muito importante 
treinar tanto o lático quanto o 
alático pois servem tanto para 
fugir de um cachorro de mau 
humor quanto para atacar numa 
prova de mountain bike e se 
manter em esforço intenso por 
segundos ou talvez minutos que 
vão fazer a diferença mais para 
frente. Até para vencer obstácu-
los num passeio, como pedras, 
raízes, ou trechos mais técnicos 
que exigem um esforço maior e 

também maior potência, esses 
dois sistemas fazem a diferen-
ça. O treino para o anaeróbico 
alático por outro lado é extre-
mamente importante pois pode 
tirar o ciclista de uma situação 
de emergência, ajuda a me-
lhorar a técnica e a confiança 
além de também melhorar o 
condicionamento para peda-
lar. E uma maneira simples de 

José Marcos - Educador 
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treinar o anaeróbico alático é 
fazer tiros curtos em esforço 
máximo. Lembrando que treino 
se mede em tempo de esforço e 
não em distância. Para facilitar 
mais ainda, há a possibilidade 
de fazer os tiros em números 
de pedaladas, por volta de 10 
a 12, em alta intensidade. Isso 
vai coincidir justamente com o 
período de duração da potência 

máxima do atleta. Pode ser feito 
num plano, no final de subidas 
(não em todas as subidas) e 
também no começo da subida 
para estressar a musculatura e 
condicionar a um esforço sub-
sequente que é a continuidade 
da subida, utilizando o sistema 
anaeróbico lático. Mas tudo é 
treino e disciplina. Portanto 
vamos treinar!! 

GUARAREMA
GUARAREMA
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122 anos122 anos
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Obrigada por tudo!

Parabens

Conceição Alvino

GUARAREMA
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UMA EXPERIÊNCIAInesquecívelUMA EXPERIÊNCIA

VOCÊ MORADOR
DE GUARAREMA,

TRAGA ESTE ANÚNCIO
E GANHE UM CHOPP!

VÁLIDO SOMENTE NO DIA

UM ANÚNCIO POR PESSOA

Às vésperas do aniversário de Guararema, 
prefeito Zé assina contrato com Sesi
Parceria irá disponibilizar à população cursos gratuitos nas áreas de Cultura, Esporte e Geração de Renda
Há dois dias do aniversário de 
122 anos de Guararema, o pre-
feito Zé assinou o contrato com 
o Serviços Social de Indústria 
(Sesi) que garante cursos gratui-
tos nas áreas de Cultura, Esporte 
e Geração de Renda para a po-
pulação de Guararema.
A parceria oficializada na tarde 
desta sexta-feira (17/09) prevê 
a disponibilização do conteúdo 
do Sesi que será ofertado para 
a população de Guararema de 
forma gratuita nos equipamentos 
públicos do município.
“É com grande prazer que hoje, 
às vésperas do aniversário de 
122 de Guararema,  oficiali-
zamos a parceria com o Sesi, 
essa instituição reconhecida 
pela excelência na prestação de 
serviços à população”, afirma o 
prefeito Zé. “Vamos disponibili-
zar para os guararemenses, de 
forma gratuita, cursos e ativida-
des de alta qualidade utilizando 
a metodologia do Sesi e toda a 
estrutura da Prefeitura de Gua-
rarema”, completa.
Exemplo na formação de jovens 
esportistas, o Programa Atleta 
do Futuro está contemplado no 
contrato e será executado em 
Guararema. Com 30 anos de 
história, o programa promove 
formação e cultura esportiva de 
forma gratuita para crianças e 
jovens de 6 a 17 anos. A proposta 
é contribuir para a garantia do 

direito de acesso ao esporte de 
qualidade a partir da metodologia 
elaborada pelo Sesi, que alinha 
o esporte ao desenvolvimento 
integral dos participantes.
Visando a qualificação profis-
sional e, posteriormente, a rein-
serção no mercado de trabalho, 
o contrato também prevê a dis-
ponibilização de cursos como 
ajuste e conserto de roupas, 
customização de peças deco-
rativas, Patwork, entre outros. Já 
para a Cultura, serão oferecidos 
cursos de música e música clás-
sica, canto, instrumentos, dança 
entre outros.
A seleção dos profissionais que 
ministrarão os cursos será re-
alizada pelo Sesi, baseado em 
sua metodologia de trabalho e de 
contratação. Além dos cursos, 
parte da estrutura para a rea-
lização das atividades também 
será oferecida pelo Sesi, como 
exemplo, os uniformes tanto aos 
professores quanto aos alunos.
Representando o Sesi, participa-
ram da cerimônia de assinatura 
do contrato o diretor regional do 
centro de atividades do Sesi, 
Carlos Frederico D’Avila, a co-
ordenadora de relacionamento 
da indústria e comunidade, Paula 
Matos, e o orientador de espor-
tes e lazer, Carlos Eduardo Reis.  
Também participaram da reunião 
o vice-prefeito e secretário muni-
cipal de Cultura, Esportes e lazer, 

Odvane Rodrigues, a secretária 
adjunta da Pasta, Claudia Oliveira 
e a presidente do Fundo Social 
de Guararema, Carmem Rosana.
Aniversário de Guararema
Guararema completa neste do-
mingo (19/09), 122 de história, 
com muito a ser celebrado.
Em um momento de superação 
por conta da pandemia, Guarare-
ma celebra o avanço da vacina-
ção contra a Covid-19, as mais de 
25 mil pessoas que foram imuni-
zadas no município e o empenho 
da população em reverter a situ-
ação encontrada nos primeiros 
meses deste ano. Exemplo disso, 
é o fato do município ser o que 
mais vacinou contra a doença em 
todo o Alto Tietê.
Às vésperas do aniversário, Gua-
rarema também celebra a recupe-

ração da econômica já registrada 
no município, com a abertura de 
novos postos de trabalho. Dentre 
outros pontos positivos, também 
é celebrado o retorno seguro das 
aulas, desempenhado pela Se-
cretaria Municipal de Educação, 
e os investimentos em tecnologia 
que estão sendo executados nos 
mais diferentes setores.
“Tivemos grandes desafios em 
Guararema ao longo deste ano 
que, com união e trabalho, foram 
superados”, pontua o prefeito Zé. 
“Neste aniversário de 122 anos, 
desejamos muita saúde, espe-
rança e oportunidade para os 
guararemenses, para que, em 
breve, possamos celebrar jun-
tos a história da nossa cidade”, 
completa.Fonte: Prefeitura de 
Guararema 

O prefeito Zé assinou o contrato com o Serviços Social de Indústria 
(Sesi) que garante cursos gratuitos nas áreas de Cultura, Esporte e 
Geração de Renda para a população de Guararema.

Foto: Quinzinho

Fotos: Vitoria Mikaelli
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Escritório Síntese 
Contabilidade 

Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, 

Dep. pessoal, Imposto de Renda, diversos serviços de Es-

critório, e conta com uma equipe excelente de profissionais 

pronta para assessorar a sua Empresa. 

Faça uma visita e conprove! . Rua Barão de Jaceguai, 627 - 

Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200

122 anos 

Cidade que nos ensina e nos faz crescer. Por onde se vá, 
em qualquer lugar, impossível te esquecer.

DEPUTADO ESTADUAL

Rede Municipal de Ensino de Guararema 
abre inscrições para novos alunos
Secretaria Municipal de Educação abriu, no dia 13/09, inscrições para este público
As matrículas para o ano le-
tivo de 2022, para novos alu-
nos, estão abertas na Rede 
Municipal de Ensino de Gua-

rarema. Para realizar a ma-
trícula, pais e responsáveis 
devem procurar a escola mais 
próxima de sua residência, 

munidos com os documen-
tos necessários e realizar a 
inscrição. São necessários: 
certidão de nascimento, com-

provante de endereço atuali-
zado, carteira de vacinação 
da criança e documentos dos 
responsáveis (RG e CPF).
Vale ressaltar que a rema-

trícula de alunos ocorre de 
forma automática, devendo 
os pais e responsáveis atuali-
zarem o endereço residencial, 
contato telefônico e a carteira 

de vacinação do aluno junto 
à Diretoria da escola. Para 
matricular-se na Rede Pública 
Municipal é necessário residir em 
Guararema.

Guararema 
Planear Projetos 

deseja Parabéns!

Praça Nove de Julho, 58 Centro - Guararema 
(11)4693-2539 / (11)996845656
projetosplanear@gmail.com

Anos

Há 26 anos fazendo parte da história de Guararema

Estamos bem pertinho de você no centro da Cidade, na 
sala  em cima da Caixa Federal - Whatsapp (11) 97090 6003 
site: credjac.com.br
Praça Dr. Botelho Egas nº 38 - sala 04 centro Guararema/SP
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Caixa abre 1.000 vagas em concurso 
para  pessoas  c om  def i c iênc ia
Salário inicial é de R$ 3.000 e as inscrições podem ser feitas até o dia 27 de setembro
CAIXA ABRE CON-
CURSO EXCLUSIVO 
PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA

Oportunidade importante para 
as pessoas com deficiência. 
A Caixa Econômica Federal 
lançou o edital de um concur-
so exclusivo para PcDs. São 
oferecidas mil vagas para o 
cargo de técnico bancário 
novo, de nível médio, com 
remuneração inicial de R$ 
3 mil. As inscrições já estão 
abertas no site da Cesgran-
rio (https://www.cesgranrio.
org.br/) e vão até o dia 27 de 
setembro. 
A aplicação da prova está pre-
vista para 31 de outubro. O 
edital e demais comunicados 
também estão disponíveis na 
página da organizadora do 
processo seletivo.
De acordo com o banco, além 
das mil vagas para contrata-
ção imediata, o edital prevê a 

formação de cadastro reser-
va. O candidato pode optar 
por trabalhar na rede de agên-
cias ou na área de tecnologia 
da informação (TI) da Caixa.
Além do salário, os benefícios 
oferecidos aos empregados 
do banco incluem participa-
ção nos lucros, plano de saú-
de, plano de previdência com-
plementar, auxílio refeição e 
alimentação, vale transporte 
e auxílio creche. Segundo a 
Caixa, também há diversas 
ações de capacitação e opor-
tunidades para ascensão e 
desenvolvimento profissional.
Uma dica importante para as 
pessoas que vão se preparar 
para o concurso, é a linda ini-
ciativa do professor João Vi-
nhosa, que comanda o projeto 
‘Matemática em Conta-Go-
tas’ e está formando grupos 
para preparar os inscritos, 
com distribuição de material 
específico sobre a matéria 
exigida para a prova, como 

estatística, probabilidades, 
progressões, juros e frações.
Interessados em participar 
dos grupos formados pelo 
professor devem entrar em 
contato pelo Whatsapp (wa.
me/5522998194597), infor-
mar a deficiência e a cidade 
onde residem.
Como deputado federal e pre-
sidente da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa das Apaes, 
das Pestalozzis e de Enti-
dades Coirmãs na Câmara 
dos Deputados e junto com a 
Dra. Cristiany Castro, diretora 
social da Feapaes-SP e se-
cretária executiva da Frente, 
lutamos por políticas públicas 
que promovam a inclusão das 
pessoas com deficiência Pa-
rabenizamos a realização do 
concurso da Caixa e também 
a iniciativa do professor João 
Vinhosa.
Fonte: Facebook do Deputado 
Federal Marcio Alvino 
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Voto impresso: bancada do PL vota a favor do país, diz Valdemar Costa Neto
Fonte: Darwim Valente 
O Diario de Mogi 

Valdemar da Costa 
Neto, Presidente nacio-
nal do PL diz que ban-
cada não votou contra 
Bolsonaro, mas a favor 
do País, já que o novo 
sistema custaria “uma 
fortuna” e as urnas fun-
cionam sem fraudes.
Com grande atuação 
nos bastidores da po-

lítica brasiliense, Val-
demar da Costa Neto  
presidente nacional do 
PL, surpreendeu ao 
aparecer em um vídeo, 
no site do partido, para 
dar explicações sobre 
a posição contrária ao 
voto impresso, manifes-
tada durante a votação 
de seus deputados, na 
Câmara Federal. 
O recado foi claro: ele 

procurou pontuar que o 
PL “não votou contra o 
presidente Bolsonaro, 
mas a favor do País”, já 
que a implantação do 
voto impresso implicaria 
em gastos enormes aos 
cofres públicos, além de 
não haver qualquer si-
nal de comprovação de 
fraude no uso das atu-
ais urnas eletrônicas. Valdemar da Costa Neto (Boy), Presidente Nacional do PL



Jornal Gazeta de Guararema,   18 de Setembro 2021 7

Deputado André do Prado visita Guararema e se
reúne com prefeito, vice-prefeito e vereadores
O deputado André do Prado es-
teve na Prefeitura de Guararema 
para uma reunião com o prefeito 
Zé Luiz e o vice-prefeito Odvane 
Rodrigues, acompanhados pe-
los vereadores Reinaldo Gaspar 
(Alemão) e Claudinei de Oliveira 
(Tiu). Entre os assuntos discu-
tidos estão os investimentos e 
outros futuros que estão ocor-
rendo na cidade.

“Recebi o convite do prefeito Zé 
Luiz para alinharmos algumas 
ações para buscar mais in-
vestimentos para Guararema. 
Eu, o deputado federal Marcio 
Alvino e a Prefeitura estamos 
trabalhando em conjunto a fim 
conquistar mais obras nos go-
vernos do Estado e Federal com 
a finalidade de preparar a cidade 
para retomada das atividades 
após a pandemia provocada pela 
Covid-19”, argumentou André 
do Prado.

Essa parceria tem gerado fru-
tos importantes para o muni-
cípio como a recuperação dos 
4,8 quilômetros de extensão na 
estrada vicinal Hércules Cam-

pagnoli, que está em processo 
licitatório. Além disso, há outros 
investimentos que estão sendo 
tratados por intermediação dos 
deputados André do Prado (Es-
tadual) e Marcio Alvino (Federal) 
como a destinação de investi-
mentos para pavimentação e re-
cuperação de ruas, a construção 
de um centro múltiplo uso e para 
área da saúde do município, en-
tre outros.
O parlamentar aproveitou a 

oportunidade e fez uma visita 
surpresa à Câmara Municipal 
onde foi recebido pelos verea-
dores Sidnei Leal (presidente), 
Claudinei Santos de Oliveira 
(Tiu), Reinaldo Gaspar (Alemão), 
Dr. Marcos de Britto (Alemão) e 
André Araújo. Eles solicitaram 
ao deputado recursos para aqui-
sição de um veículo castramóvel 
a fim da prefeitura realizar cam-
panhas de castração de cães e 
gatos, além de outras demandas 

do município.
“Foi um encontro muito produtivo 
na Câmara Municipal. Pudemos 
conversar sobre vários assuntos 
de Guararema. Aproveitei para 
parabenizar a todos os verea-
dores pelo trabalho conjunto e 
pela parceria que tem ajudado 
no atendimento aos anseios e 
demandas dos guararemenses. 
Com união e trabalho consegui-
mos vencer todos os desafios”, 
finalizou.

Vereadores solicitaram ao Deputado Estadual André do Prado recursos para aquisição 
de um veículo castramóvel.

Deputado Estadual André do Prado em reunião com prefeito, 
vice-prefeito e vereadores no gabinete.
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Parabéns
Guararema
122 anos de história

19 de Setembro

São 122 anos de história, repletos de conquistas, de 
desenvolvimento e com um futuro brilhante à frente!

A CS Brasil tem orgulho dessa história de sucesso.

Estaremos sempre juntos, transportando o hoje e 
construindo o amanhã.

Parabéns
Guararema
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Juntos, seguiremos em frente. 

Parabéns Gurarema , 122 anos 

de realizações e progresso .

Rua Dr. Falcão, 251 - Centro - Guararema  - Fones: (11) 4693-1915 / 4693-1065

Guararema atinge marca de 50% da população 
vacinada contra Covid-19 com duas doses ou dose única
Município chegou a 15.890 pessoas que receberam duas doses da vacina ou dose única, o que representa 52% do total da população

Guararema atingiu nesta 
semana a marca de 50% 
de toda a população vaci-
nada com as duas doses 
da vacina contra a Co-
vid-19. 
Segundo dados da Secre-
taria Municipal de Saúde, o 
município chegou a 15.890 
pessoas que receberam 
duas doses da vacina ou 
dose única, o que repre-
senta 52% do total da 
população estimada pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) 
– 30.136.
Além disso, já são 25.196 
primeiras doses aplicadas 
e 118 terceiras doses, para 
reforço da imunização. 
Este índice só foi possível 
devido o empenho dos pro-
fissionais envolvidos com 
a campanha, e também 
por conta da responsabi-
lidade e comprometimento 
dos munícipes vacinados.
A campanha de vacinação 
contra a Covid-19 teve iní-
cio em 21 de janeiro em 
Guararema e, desde en-

tão, vem seguindo rigoro-
samente os planos estadu-
al e federal de imunização.
A Prefeitura de Guarare-
ma, por meio da Secreta-
ria Municipal de Saúde já 
realizou cinco edições do 
Dia D da vacinação que 
aceleraram ainda mais o 
processo de imunização 
no município.
Mesmo com o índice acima 
da média de vacinação, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde segue reforçando 
a importância de comple-
tar o ciclo de imunização. 

“É de extrema importância 
que a população não dei-
xe de receber a segunda 
dose da vacina e continue 
mantendo os cuidados 
preventivos da doença”, 
explica a secretária mu-
nicipal de Saúde, Adriana 
Martins.
Em Guararema, quem ain-
da não recebeu a segunda 
dose, pode comparecer à 
Central de Vacinação do 
Coronavírus, de segunda 
a sábado das 8 às 18 ho-
ras, com o comprovante 
de vacinação e RG. Ca-

dastro vacinação.  O ca-
dastro está disponível no 
Vacina.Digital, no site da 
Prefeitura de Guararema, 
no banner da página inicial 
ou no link “Cadastramen-
to Para Vacinação da Co-
vid-19”. Vale ressaltar que 
também é obrigatório que 
seja realizado o cadastro 
no vacinaja.sp.gov.br, do 
governo do Estado.

Fotos: Vitoria Mikaelli
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SAC 0800 724 7220      Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.

Taxas a
partir de 0,86%

ao mês

Fale com um de nossos gerentes:
Andressa (11) 94288-2573 | Francisco (11) 97199-4883

Servidores Públicos da Prefeitura e da
Câmara de Vereadores de Guararema.

Crédito Consignado

Somos o Sicredi e temos as melhores soluções 
financeiras para tirar seus planos do papel. Conte 
com o nosso Crédito Consignado. 

Pensão por Morte (parte 3)
Duração do benefício da 
pensão por morte concedida 
ao cônjuge ou companheiro 
em função do número mí-
nimo de contribuições ao 
INSS.

A Lei nº 8.213/91 estabe-
lece, em seu art. 77, § 2º, 
inciso V, alínea ‘b’, que se 
o falecido não recolheu no 
mínimo 18 contribuições 
mensais para o INSS duran-
te toda a sua vida, a pensão 
será concedida ao cônjuge 
ou companheiro pelo prazo 
de 4 meses. 

Art. 77. A pensão por morte, 
havendo mais de um pen-
sionista, será rateada entre 
todos em parte iguais. 

§ 2º O direito à percepção 
da cota individual cessará: 

V - para cônjuge ou com-
panheiro: 

b) em 4 (quatro) meses, se 
o óbito ocorrer sem que o 
segurado tenha vertido 18 
(dezoito) contribuições men-
sais ou se o casamento ou 
a união estável tiverem sido 

Ações Previdenciárias (INSS). Dr. Orestes Nicolini Netto 
Advogado - OAB/SP - 314.688

iniciados em menos de 2 
(dois) anos antes do óbito 
do segurado; 
Atenção: A regra acima que 
prevê o número mínimo de 

contribuições se refere à du-
ração do benefício, e não à 
sua concessão, e essa regra 
se aplica apenas a cônjuges 
ou companheiros.
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Governo edita MP que facilita crédito 
habitacional a servidores da segurança
A previsão do governo é aprovar R$ 100 milhões por essa linha até o fim deste ano, através da Caixa Econômica Federal
O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) assinou medida 
provisória na segunda-feira 
(13), criando o programa Ha-
bite Seguro para financiar 
habitações em condições 
beneficiadas para profissio-
nais da segurança pública.
A previsão do governo é 
aprovar R$ 100 milhões por 
essa linha até o fim deste ano, 
através da Caixa Econômica 
Federal.
Serão contemplados policiais 
federais, rodoviários fede-
rais, penais, militares e civis; 
bombeiros militares; agen-
tes penitenciários; peritos e 
papiloscopistas integrantes 
dos institutos oficiais de cri-
minalística, medicina legal e 
identificação; ativos, inativos 
da reserva remunerada, refor-
mados e aposentados, bem 
como os guardas municipais. 
O Habite Seguro será fundea-
do com recursos do fundo na-
cional de segurança pública.

Segundo o ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Ander-
son Torres, a prioridade do 
programa são os profissionais 
de segurança com renda bru-
ta de até R$ 7 mil mensais. 
“Mas todos os profissionais 
acima dessa faixa de renda 
também terão acesso ao 
programa”, afirmou, também 
durante a solenidade.
Outros setores
O programa Habite Segu-
ro pode ser replicado para 
outros setores, segundo o 
presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães. Essa primeira 
versão, elaborada pelo Mi-
nistério da Justiça, é finan-
ciada pelo Fundo Nacional 
de Segurança Pública e se 
destina a profissionais da se-
gurança pública, da ativa ou 
da reserva, que por meio do 
programa obtêm condições 
beneficiadas para a compra 
da casa própria.
“É maravilhoso esse segmen-  Formatura de policiais militares do Estado de São Paulo

Foto: Divulgação/SSP-SP

to ter essa possibilidade, mas 
qualquer segmento, se qual-
quer ministério tiver um fundo 
parecido, já está aprovado na 

Caixa Econômica Federal, até 
sob as mesmas regras”, disse 
Guimarães durante solenida-
de no Palácio do Planalto para 

lançamento do programa. Se-
gundo ele, por meio do Habite 
Seguro será possível financiar 
até 90% do valor de avaliação 

do imóvel, e nos imóveis reto-
mados, a Caixa vai a 100%.
Fonte: Eduardo Gayer e Marce-
lo Mota, do Estadão Conteúdo
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