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Deputado Federal Marcio Alvino  junto com o Deputado Estadual André 
do Prado e Prefeito Zé Luiz mantém Guararema no caminho do progresso

Em comemoração aos 122 anos 
de Guararema no dia 19 de Se-
tembro, o deputado federal Mar-
cio Alvino, filho do Comendador 
e ex- prefeito Sebastião Alvino de 
Souza e da eterna Prefeita Con-
ceição Alvino de Souza  fala do 
inicio de sua carreira politica em 
Guararema, onde cresceu e re-
alizou  o sonho de seu pai de ser 
deputado e um grande politico. 
Márcio Alvino foi prefeito de 
Guararema, onde o município 

teve grande desenvolvimento 
com investimentos nas áreas 
de saneamento básico, saúde,  
habitação, educação, seguran-
ça, cultura, transportes, turismo 
entre outros.
Como deputado federal, Marcio 
Alvino comenta que  para man-
ter Guararema no caminho do 
progresso, ao lado do deputado 
estadual André do Prado, conti-
nua lutando para conquistar mais 
recursos e projetos para a cidade 

de Guararema, administrada pelo 
prefeito José Luiz Eroles Freire 
(Zé). “Já realizamos diversas con-
quistas para a execução de obras 
de infraestrutura, recapeamento, 
pavimentação, canalização de 
córregos, construção de passa-
rela, de creches, de escolas, para 
impulsionar o turismo, e melhorar 
as opções de lazer e esporte e  
saneamento básico”.
 E, na saúde foram destinadas 
emendas para a construção do 

Hospital Municipal de Guarare-
ma com UTI,  que é a maior obra 
pública da história de Guararema 
com um investimento de mais de 
R$ 18 milhões, sendo R$10 mi-
lhões destinados pelo deputado 
federal, Marcio Alvino. A unidade 
hospitalar com UTI abrangerá 
atendimento médico de urgência 
e emergência de alta, média e 
baixa complexidade, internações 
terapêuticas e programas de me-

dicina preventiva.
Foram destinados também re-
cursos para a compra de respi-
radores, medicamentos, equipa-
mentos, ambulâncias e outros 
itens para investir na melhoria do 
atendimento da população quanto 
o enfrentamento da Covid-19.
“Ganhamos o Polo da Universida-
de Virtual do Estado de São Paulo 
(Univesp), possibilitando o acesso 
da população a cursos de gradu-

ação; Guararema foi reconhecida 
como Município de interesse tu-
rístico; instalação do Centro Ju-
diciário de Solução de Conflitos 
(CEJUSC); elevação do Fórum 
Distrital em Comarca; construção 
de agência do INSS”; Os depu-
tados anunciam que vem muito 
mais recursos e projetos para a 
c idade em breve. 
Fonte: 
Deputado Federal Marcio Alvino 

Deputado Federal Marcio Alvino Deputado Estadual André do Prado Prefeito José Luiz Eroles Freire (Zé)

Obras do Hospital Municipal de Guararema 
com UTI completa 1 ano e 9 meses
As obras de construção 
do Hospital Municipal 
de Guararema com UTI, 
que iniciaram em Julho 
de 2020, completou neste 
mês de Setembro, 1 ano 
e 9 meses. A reportagem 
do Jornal de Guararema 
há meses vem solicitan-
do da Prefeitura de Gua-
rarema, pessoalmente e 
por e-mail, junto ao de-
partamento de Impren-
sa da Prefeitura, e até o 
momento não obtivemos 
nenhum retorno., para 

que seja autorizado o re-
gistro fotográfico do anda-
mento das obras, com os 
funcionários trabalhando 
na obra, visando  melhor 
informar aos leitores, re-
ferente os andamento das 
referidas obras.
. As obras foram iniciadas 
no mês de julho de 2020, 
e sabemos que foram 
executadas as fases de 
ligações de água, esgo-
to e energia; topografia, 
muros de fechamentos; 
fundações profundas e 

raras e montagem das 
formas de pilares e vigas.  
Sabemos que a adminis-
tração Municipal vem tra-
balhando de forma trans-
parente de portas abertas 
para a população; no 
entanto continuamos no 
aguardo da prefeitura de 
Guararema, a autorização 
para que possamos reali-
zar os registros fotográfi-
cos, com os empreiteiros 
trabalhando nas obras do 
Hospital.

Foto arquivo Jornal Gazeta de Guararema
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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

EQUILÍBRIO MUSCULAR NO CICLISMO, CORRIDA...NA VIDA

O equilíbrio muscular é um dos 
fatores mais importantes para a 
prevenção das lesões. Nas fases 
de treinamento e pré-competi-
ções é comum os treinadores 
inserirem na rotina de treinos 
do atleta exercícios excêntricos 
para manter equilibrado ou ree-
quilibrar um determinado grupo 
muscular. Na academia usamos 
muitos aparelhos que na maioria 
das vezes trabalham um músculo 

por vez. É uma forma de forta-
lecimento que pode ser com-
plementada com exercícios de 
propriocepção e equilíbrio, a fim 
de estimular regiões musculares 
pouco trabalhadas por exercícios 
convencionais, mas que são de 
extrema importância para prati-
cantes de esportes competitivos 
ou não, como ciclismo, corrida, 
natação, tênis, futebol, etc, além 
de ter um papel importante no 
dia a dia, pois estamos em movi-
mentação constante e desequilí-
brios repentinos podem ocorrer, 
provocados por pisos irregulares, 
sobrecargas de bolsas, sacolas, 
material escolar, enfim, ativi-
dades corriqueiras que exigem 

esforço e musculatura ativada de 
forma global. Tanto nas práticas 
esportivas, quanto nas ativida-
des diárias a origem da força de 
pernas e braços vem do core, ou 
seja, do centro do corpo para a 
periferia: do abdômen, pelve, 
glúteo, escápula, quadril depois 
braços e pernas. Equilíbrio mus-
cular é tudo em qualquer prática 
esportiva, indo muito além de 
performance, resultado e desem-
penho: é segurança. O alicerce 
da nossa rotina fitness se constrói 
com exercícios de equilíbrio e 
estabilidade muscular (proprio-
cepção) para ativar e fortalecer o 
core e todos os demais músculos 
estabilizadores. Estes exercícios 

melhoram a coordenação, redu-
zem os riscos de lesões e atuam 
no sentido de eliminar super 
compensações musculares que, 
provavelmente, viriam a se de-
senvolver com o tempo. Na vida 
adulta “normal”, não ativamos 
tanto o core quanto deveríamos. 
A maioria dos adultos tem um 
core fraco e problemas na parte 
inferior das costas. O resulta-

José Marcos - Educador 
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do? Desenvolvem compensações 
nos movimentos (privilegiam um 
lado enquanto caminham, ficam 
de pé, se sentam e quando trei-
nam).  Sessões de exercícios de 
equilíbrio e estabilidade associa-
dos ao treinamento convencional 
constroem a estratégia perfeita. 
Essa meta funciona tanto para 
iniciantes quanto para atletas de 
nível avançado. Atletas profissio-

nais também precisam investir 
tempo e esforço nos exercícios 
de propriocepção e equilíbrio 
muscular. Uma base corporal 
equilibrada também melhora 
muito a técnica no ciclismo, na 
corrida, na ação de chutar a bola, 
arremessar, realizar um ataque 
no voleibol, caminhar...Econo-
miza energia e privilegia a saúde.

As obras de tratamento de esgoto nos bairros Freguesia
da Escada e Itaoca  estão orçadas em R$ 2.989.999,99.
O deputado estadual André 
do Prado esteve recentemente 
com o Prefeito José Luiz Ero-
les Freire (Zé), visitando as 
obras de Tratamento de Es-
goto junto com  os técnicos 
da Sabesp  que trabalham nos 
bairros Freguesia da Escada e 
Itaoca para realizar uma série 
de obras como a instalação de 
redes coletoras, linhas de re-
calques que é um conjunto de 
tubulações e dispositivos para 
garantir o bombeamento do 
esgoto coletado, e a constru-
ção das estações elevatórias 
nos dois bairros. 
Segundo o deputado André do 
Prado, as obras estão orçadas 
em R$ 2.989.999,99. 
Esse investimento é fruto do 
trabalho do prefeito  de Guara-
rema Zé Luiz, do vice-prefeito, 
Odvane Rodrigues e vereado-
res, que solicitaram a Sabesp 
prioridade nessa obra.
O deputado André do Prado, 
junto com deputado federal 
Marcio Alvino acompanharam  
todo esse processo e traba-
lharam  para que os dois bair-
ros pudessem receber essas 
melhorias.
A expansão do tratamento 
de esgoto vai contribuir ainda 
mais na despoluição do Rio 
Paraíba e do Meio Ambiente 
de Guararema. 

Prefeito José Luiz Eroles Freire(ZÉ) e Deputado Estadual André do Prado 



Jornal Gazeta de Guararema,   25 de Setembro 2021 3

Bolsas para  estudantes com
deficiência em Universidades 
Deputado Federal Marcio Alvino batalha por políticas públicas que promovam a inclusão das pessoas com deficiência 

Foi destaque no Estadão 
um projeto do Ministério 
Público do Trabalho em 
São Paulo (MPT-SP) com 
a Associação Somos CIEE 
(Centro de Integração Em-
presa-Escola), que usa par-
te da arrecadação com as 

multas aplicadas a empre-
sas que não cumprem a Lei 
de Cotas (nº 8.213/1991) 
para pagar bolsas a estu-
dantes com deficiência em 
universidades.
O texto completo pode 
ser consultado nesse link: 

https://brasil.estadao.com.
br/.../multa-da-lei-de-cotas.../
O programa ‘Inclusão sem 
Limites’ foi criado para ga-
rantir a alunos em situação 
de vulnerabilidade socioe-
conômica a permanência 
na faculdade, apoia atual-

mente dez estudantes com 
deficiência, no 4º e no 5º 
semestres de engenharia, 
direito e pedagogia. Três já 
fazem estágios em empre-
sas, segundo a reportagem.
A iniciativa também ofere-
ce acompanhamento psi-
cológico durante o curso 
e orientação vocacional. 
Até o final de 2021, um 
novo edital deve contem-
plar mais 20 alunos com 
deficiência que já tenham 
iniciado o curso de gra-
duação ou estejam em 
processo de ingresso na 
universidade.
Como deputado federal e 
presidente da Frente Par-
lamentar Mista em Defesa 
das Apaes, das Pestalozzis 
e de Entidades Coirmãs na 
Câmara dos Deputados e 
junto com a Drª Cristiany 
Castro, diretora social da 
Feapaes-SP e secretária 
executiva da Frente, luta-
mos por políticas públicas 
que promovam a inclusão 
das pessoas com deficiên-
cia e a parabenizamos o 
Ministério Público do Tra-

balho em São Paulo (MP-
T-SP) e a Associação So-
mos CIEE pelo importante 
projeto que estão realizan-
do, beneficiando estudan-
tes com deficiência. (“Apoia 
- Projeto do MPT-SP e do 
Somos CIEE: Usa parte da 
arrecadação com as mul-

tas aplicadas a empresas 
que não cumprem a Lei de 
Cotas (nº 8.213/1991) para 
pagar bolsas a estudantes 
c o m  d e f i c i ê n c i a  e m
 universidades).
Fonte: Rede Social do De-
putado Federal Marcio 
Alvino 

Reforma eleitoral é aprovada no Senado sem as coligações em eleição proporcional; veja como ficou
Emenda Constitucional, que precisa ser promulgada antes de 2 de outubro para vigorar nas próximas eleições
A proposta de reforma elei-
toral (PEC 125/11) aprovada 
pela Câmara dos Deputados 
em 17 de agosto foi parcial-
mente aprovada pelo Senado 
nesta quarta-feira (22) e será 
promulgada nos próximos dias 
pelo Congresso Nacional. Veja 
as alterações aprovadas, que 
deverão vigorar nas eleições 
do ano que vem.
Mulheres e negros
Votos dados a mulheres e pes-
soas negras, para a Câmara 
dos Deputados, nas eleições 
de 2022 a 2030, serão con-
tados em dobro para fins de 
distribuição, entre os partidos 
políticos, dos recursos do 
Fundo Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento de 
Campanhas (Fundo Eleitoral).
Essa contagem em dobro será 
aplicada apenas uma vez, ou 
seja, os votos para uma candi-
data negra, por exemplo, não 

poderão ser contados em do-
bro duas vezes (por ser mulher 
e por ser negra).
Um dos critérios para a distri-
buição dos recursos desses 
fundos é exatamente o núme-
ro de votos obtidos, assim a 
ideia é estimular candidaturas 
desses grupos.
Fidelidade partidária
O texto aprovado mantém a 
regra atual, que prevê a perda 
do mandato dos deputados (fe-
derais, estaduais ou distritais) 
e vereadores que se desfilia-
rem do partido pelo qual foram 
eleitos, mas cria uma exceção 
para a manutenção do manda-
to: quando o partido concordar 
com a filiação.
Ficam mantidas as hipóteses 
de desfiliação por justa causa já 
estipuladas em lei. Atualmente, 
a Lei 9.096/95 considera como 
justa causa o desligamento fei-
to por mudança substancial ou 

desvio reiterado do programa 
partidário; grave discriminação 
política pessoal; e durante o 
período de 30 dias que antece-
de o prazo de filiação exigido 
em lei para concorrer à eleição 
(seis meses antes do pleito).
Em nenhum dos casos a mu-
dança de partido será conta-
da para fins de distribuição de 
recursos do Fundo Partidário, 
do Fundo Especial de Finan-
ciamento de Campanha e de 
acesso gratuito ao rádio e à 
televisão.
Posses do presidente e gover-
nadores. A partir das eleições 
de 2026, a posse do presi-
dente da República será em 
5 de janeiro, e a posse dos 
governadores será no dia 6. 
Atualmente, ambas são no dia 
1º de janeiro.
Veja o que foi rejeitado pelo 
Senado

1) volta das coligações partidá-
rias nas eleições proporcionais 
(deputados federais, estadu-
ais e distritais e vereadores). 
Segundo a relatora, senado-
ra Simone Tebet (MDB-MS), 
as coligações distorcem a 
vontade do eleitor, ao eleger 
candidatos com orientações 
políticas diferentes daqueles 
escolhidos, além de aumen-
tar a fragmentação partidária 
e dificultar a governabilidade. 
As coligações em eleições pro-
porcionais estão proibidas des-
de a promulgação da Emenda 
Constitucional 97, de 2017, e 
já não valeram nas eleições 
municipais de 2020.
2) fundações partidárias: o Se-
nado rejeitou dispositivo que 
permitia às fundações parti-
dárias de estudo e pesquisa 
e educação política desenvol-
verem atividades amplas de 

ensino e formação. Segundo 
a relatora, a ampliação do 
escopo de atividades das fun-
dações partidárias é matéria 
a ser regulada em lei e não 
deve, portanto, ser incluída na 
Constituição.
3) Iniciativa popular: o Senado 
rejeitou alterações nas regras 
de apresentação de projetos 
de lei por cidadãos. Para a re-
latora, a questão precisa ser 
debatida com mais profundida-
de. O texto aprovado na Câmara 
estabelecia que 100 mil eleitores 
poderiam apresentar um projeto 
de lei à Câmara dos Deputados 
com assinatura eletrônica. Pelas 
regras atuais, um projeto de lei 
de iniciativa popular deve ter a 
assinatura em papel de no mí-
nimo 1% do eleitorado nacional, 
distribuído em pelo menos cin-
co estados, com não menos de 
0,3% dos eleitores de cada um 

deles.
O texto também definia que 
os projetos de lei de iniciativa 
popular tramitariam em regime 
de prioridade e deveriam ser 
apreciados conforme regras 
específicas a serem incluídas 
nos regimentos do Senado e da 
Câmara dos Deputados.
4) Anterioridade: o Senado rejei-
tou a exigência de anterioridade 
de um ano para que as regras 
eleitorais definidas pelo STF ou 
TSE fossem aplicadas. Para a 
relatora, colocar essa regra na 
Constituição poderia inviabilizar 
a interpretação e adequação das 
normas vigentes pelos tribunais, 
já que é frequente que as leis 
eleitorais sejam modificadas no 
limite do prazo, o que deixaria 
os tribunais sem tempo para 
adequar as regras à nova lei.
Fonte: Agência Câmara de 
Notícias
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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

Portaria do Tribunal de Justiça impede pessoas de entrar nas dependências 
do Fórum sem o comprovante de vacinação contra a COVID-19.
As pessoas ao entrar em prédio do Tribunal de Justiça deverão exibir comprovante de vacinação contra a COVID-19. Confira na integra a Portaria nº 9998/2021 do Tribunal de Justiça.

Dispõe sobre os reflexos do 
Plano Nacional de Imunização 
contra a Covid-19 em relação ao 
ingresso em prédios do Tribunal 
de Justiça de São Paulo.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, CONSIDE-
RANDO que persiste a situação 
instalada no exercício de 2020 
em razão da pandemia causada 
pela Covid-19;
CONSIDERANDO que a conta-
minação pelo vírus SARS-COV2 
pode levar a sintomas graves, 
complicações sérias de saúde e 
óbito, bem como que a vacinação 
tem se revelado de fundamental 
importância na proteção contra 
a infecção e redução das hos-
pitalizações e mortes no país e 
no mundo;
CONSIDERANDO que a vaci-
nação contribui para a preser-
vação da saúde de magistrados, 
servidores, agentes públicos, 
advogados e usuários em geral 
dos serviços do Poder Judiciário 
Paulista;
CONSIDERANDO 0 disposto 
nas Leis n Q 13.979/2020 e 
14.035/2020;
CONSIDERANDO que o interesse 
público e da sociedade deve pre-
valecer sobre o interesse parti-
cular, notadamente em tempo 
de grave crise sanitária mundial;
CONSIDERANDO o decidido 
na Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade no 6.586/DF — Re-
lator Ministro Ricardo Lewan-
dowski, julgada parcialmente 
procedente, por maioria, cuja 
decisão proferida no acórdão 

prevaleceu a seguinte tese de 
julgamento nos seguintes ter-
mos: A vacinação compulsória 
não significa vacinação forçada, 
porquanto facultada sempre a 
recusa do usuário, podendo, con-
tudo, ser imp ementada por meio 
de medidas indiretas, as quais 
compreendem, dentre outras, a 
restrição ao exercício de certas 
atividades ou à frequência de de-
terminados lugares, desde que 
previstas em lei, ou dela decor-
rentes, e C) tenham como base 
evidências científicas e análises 
estratégicas pertinentes, (ii) ve-
nham acompanhadas de ampla 
informação sobre a eficácia, 
segurança e contraindicaçöes 
dos imunizantes, (iii) respeitem 
a dignidade humana e os direitos 
fundamentais das pessoas, (iv) 
atendam aos critérios de razoa-
bilidade e proporcionalidade e 
(v) sejam as vacinas distribuídas 
universa e gratuitamente; e (II) 
tais medidas, com as limitações 
acima expostas, podem Ser im-
plementadas tanto pela União 
como pelos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, respeita-
das as respectivas esferas de 
competência”;
CONSIDERANDO o teor do voto 
proferido pelo eminente Ministro 
Ricardo Lewandowski ao refe-
rendar o deferimento parcial de 
liminar na Ação Cível Originá-
ria no 3.451/DF, em especial o 
seguinte trecho: “registro, mais, 
que na ADI 6.362/DF, de minha 
relataria, ficou assentado que 
os entes regionais e locais não 
podem ser alijados do combate 
à Covid-19, notadamente porque 

estão investidos do poder-dever 
de empreender as medidas ne-
cessárias para o enfrentamento 
da emergência sanitária resul-
tante do alastramento incontido 
da doença. Isso porque a Consti-
tuiçäo outorgou a todos os entes 
federados a competência comum 
de cuidar da saúde, compreendi-
da nela a adoção de quaisquer 
medidas que se mostrem neces-
sárias para salvar vidas e garan-
tir a higidez física das pessoas 
ameaçadas ou acometidas pela 
nova moléstia”;
CONSIDERANDO que permane-
ce à disposição toda a gama de 
serviços jurisdicionais prestados 
via plataformas eletrônicas, as-
segurados, assim, o atendimento 
ao público e aos operadores do 
direito e a realização e partici-
paçäo em atos processuais a 
distância;
CONSIDERANDO que a preocu-
pação maior da Corte, como de 
todo o Poder Judiciário, é com a 
preservação da saúde de magis-
trados, servidores, colaborado-
res, demais profissionais da área 
jurídica e do público em geral;
CONSIDERANDO, por fim, a 
edição do provimento CSM ng 
2.628/2021, que dispõe sobre 
os reflexos do plano Nacional de 
Imunização Contra a Covid-19 no 
âmbito do Tribunal de Justiça de 
São Paulo;
RESOLVE:
Artigo 1º.A partir do dia 27 de 
setembro de 2021, para ingresso 
nos prédios do Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo de 
pessoas que neles trabalham, 
como membros do Ministério 

Público, defensores públicos e 
servidores e estagiários dessas 
instituições e funcionários da 
OAB e de empresas terceiriza-
das, de instituições bancárias, 
de restaurantes e lanchonetes, 
deverá ser exibido comprovante 
de vacinação contra a COVID-19.
§ 1º.A vacinação a ser comprova-
da corresponderá a pelo menos 
uma dose, observado o crono-
grama vacinal instituído pelos 
órgãos competentes.
§ 2º. O ingresso de pessoas com 
contraindicação da vacina contra 
a COVID-19 dar-se-á mediante 
apresentação de relatório mé-
dico justificando o óbice à imu-
nização.
§ 3º. Para facilitar e agilizar o 
controle de acesso, os órgãos, 
instituições e empresas mencio-
nados no caput deverão enviar 
para as administrações dos fó-
runs relação atualizada de todos 
que trabalham nos prédios do 
Tribunal de Justiça, com cópias 
dos comprovantes de vacinação 
ou do relatório médico.
Artigo 2º. Serão consideradas 
válidas para os fins comproba-
tórios de vacinação contra a 
COVID-19 as anotações cons-
tantes dos seguintes documen-
tos oficiais:
I— certificado de vacinas digital, 
disponível na plataforma do Sis-
tema Unico de Saúde Conecte 
SUS;
II— comprovante/caderneta/
cartão de vacinação impresso 
em papel timbrado, emitido no 
momento da vacinação por ins-
tituição governamenta nacional 
ou estrangeira ou institutos de 

pesquisa clínica.
Artigo 3º. Caberá ao setor de 
administração predial a adoção 
das providências necessárias ao 
cumprimento deste ato, como 
segue:
I— controlar a entrada do público 
nas dependências do Tribunal de 
Justiça, mediante apresentação 
de comprovante vacinal junta-
mente com documento oficial 
com foto;
II— manter o acesso às depen-
dências do Tribunal de Justiça li-
vre de tumultos e aglomerações.
Parágrafo único. As pessoas in-
tegrantes dos órgãos e empresas 
referidos no caput do art. 1º que 
não comprovarem a vacinação 
nos termos do § 3º do artigo 
1º deverão apresentar o com-
provante vacinal ou o relatório 
médico por ocasião do primeiro 
ingresso em prédio do Tribunal 
de Justiça, ficando dispensadas 
da apresentação nos ingressos 
subsequentes na mesma edifi-
cação.
Artigo 4º. As mesmas regras 
desta portaria se aplicam aos 
advogados, estagiários de direito 
inscritos na OAB e ao público em 
geral, exigindo-se, nos locais de 
acesso aos prédios do Tribunal 
de Justiça, a exibição do com-
provante vacinal ou do relatório 
médico que demonstre o óbice 
à vacinação.
Artigo 5º. A comprovação da 
vacinação contra a COVID-19 
ou a apresentação do relatório 
médico serão exigidos somente 
aos maiores de 18 (dezoito) anos, 
salvo divulgação de protocolo em 
sentido contrário pelo Ministério 

da Saúde, observada a obrigato-
riedade do uso de máscara pelos 
maiores de 02 (dois) anos.
Artigo 6º. Nos casos de audi-
ências ou outros atos proces-
suais previamente designados, 
o magistrado responsável será 
imediatamente comunicado do 
impedimento de ingresso de 
quem deles part •ciparia.
Artigo 7º. As administrações de-
verão sinalizar nas entradas dos 
prédios do Tribunal de Justiça 
que o ingresso está sujeito ao 
controle de que trata este ato.
parágrafo único. A SAAB e 
demais setores administrativos 
responsáveis diligenciarão para 
que o controle de acesso se faça 
de forma ágil, evitando-se aglo-
merações.
Artigo 8º. Os termos desta por-
taria não afastam a necessida-
de de observância das regras 
de segurança à saúde e dos 
protocolos de enfrentamento 
à Covid-19 estabelecidos pela 
SGP/Diretoria de Saúde e pela 
SAAB amplamente divulgados 
pela Corte.
Artigo 9º. Aos magistrados, ser-
vidores,  e trabalhadores resi-
dentes aplica-se 0 Provimento 
CSM ne 2.628/2021.
Artigo 10. Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em 
contrário.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
CUMPRA-SE.
São Paulo, 20 de setembro de 
2021.
GERALDO FRANCISCO PI-
NHEIRO FRANCO I Presidente 
do Tribunal de Justiça

Guararema retoma atendimentos agendados na Carreta da Mamografia
Estimativa é que cerca de 400 exames sejam realizados na ação da Secretaria Municipal de Saúde
A Secretaria Municipal de Saú-
de dá início na próxima segun-
da-feira (27/09), aos exames 
da Carreta da Mamografia. O 
serviço será disponibilizado 
para cerca de 400 mulheres 
até 7 de outubro.
O posto móvel de atendimento 
ficará no estacionamento do 
Pau D’Alho das 8 às 12 horas 

e das 13 às 17 horas.
A Secretaria de Saúde ressalta 
que as pacientes agendadas 
possuem pedido médico e es-
tavam na lista de espera para 
agendamento, e deverão com-
parecer no horário agendado 
pela unidade de referência.
“O exame que estamos re-
alizando aqui é fundamental 

para detectar possíveis sinais 
de câncer na mama antes mes-
mo do nódulo ser formado. A 
mamografia é indispensável 
para se diagnosticar um câncer 
precocemente, por isso nossa 
atenção com o exame”, explica 
a secretária municipal de Saú-
de, Adriana Martins.
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Projeto de Lei do Vereador André Aparecido foi aprovado 
por unanimidade de votos na Câmara Municipal
O referido Projeto institui a Campanha Setembro Amarelo

1º Encontro de Ferromodelismo do Alto Tietê
Com organização do 
empresário Ernesto 
Paparelli, em parce-
ria com a Associação 
Brasileira de Asso-
ciação Brasileira de 
Preservação Ferro-
viária  será realizado 
em Guararema na 
Estação ferroviária, 
o  Primeiro Encontro 
de Ferromodelismo 
do Alto Tietê,o even-
to está previsto para 
iniciar das 9:00 até 
às 17:00 h, do dia 
23/10/2021
Ferromodelismo são 
miniaturas de trens... 
Eles funcionam mas 
em tamanho  pe-
queno, em ferrovias 
criadas por seus ide-
alizadores. Tipo de 
ferrorama. 

Segundo a organiza-
ção, além do passeio 
de trens feitos pela 
ABPF, terá lojas di-
versas, maquetes, 
dioramas, e sorteio 
de brindes, incluindo 
sorteio de passeio de 
Guararema até Luiz 
Carlos  na cabine da 
C-30 Quintela, algo 
nunca feito no Bra-
sil em eventos nes-
te segmento, vale a 
pena comparecer 
neste evento, para 
maiores informações 
sobre o evento, con-
tato pelo whatsapp 
(12) – 997231092, o 
evento conta tam-
bém co o apoio da 
Prefeitura Municipal 
de Guararema 

 O nobre vereador André 
Aparecido Alves de Araú-
jo, em Sessão Ordinária 
da Câmara Municipal de 
Guararema, realizada no 
dia 20 de setembro, teve 
Projeto de Lei nº 31/2021, 
de sua autoria  aprovado 
por unanimidade de  votos. 

O referido Projeto de Lei, 
institui a Campanha “Se-
tembro Amarelo”, dedicado 
à prevenção ao suicídio em 
Guararema, passando a in-
tegrar o Calendário Oficial 
de Eventos do Município. 
A Campanha será realiza-
da anualmente durante o 

mês de Setembro e terá, 
como símbolo, um laço de 
fita na cor amarela. O obje-
tivo é integrar poderes pú-
blicos e segmentos orga-
nizados da sociedade civil 
com a finalidade de discutir 
e promover o debate sobre 
o suicídio e suas possíveis 
causas, contribuindo para 
a redução dos casos de 
suicídios e tentativas de 
suicídio no Município de 
Guararema.
Desta forma, haverá o es-
tímulo e disseminação da 
questão, perante os órgãos 
públicos, escolas, entida-
des, organizações não 
governamentais e demais 
instituições, ampliando a 
discussão sob o ponto de 
vista social e educacional. 
A cor amarela simbolizan-
do a campanha, poderá 
ser utilizada em prédios 
públicos e privados.

Autor do Projeto de Lei. Vereador André Aparecido Alves de Araújo
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SILENE  OLIVEIRA
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social 

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano de vida bem vivido. Fazer aniversário é uma dádiva, 
é simplesmente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Aos aniversariantes do mês de setembro (segunda quinzena) 
desejamos que o seu interior alcance a paz, que sua fé nunca se abale e jamais perca a esperança. Que Deus continue abençoando 
imensamente sua vida mostrando o melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns e muitas felicidades!

Mainara Helena Tavares Borges (16/09)

Namir Braga (16/09)

José Antônio Cardoso (Tuco) (17/09) Paula Mello (17/09)

Foto: Rita Tavares

Dirce Mariano (16/09)
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SILENE  OLIVEIRA
  Cel: (11) 99607.8329 -  Fone: (11) 4693.4771

José Cardoso de Morais (Zé Manquinho) (18/09)

Prof. William de Oliveira Nunes (18/09)

Débora de Souza Lima (19/09) Simone Cortez Salim (22/09)

Fernando Gusmatti (23/09)

Jeanete Pinto de Souza (25/09)

Vicente Mariano (19/09)
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Escola Municipal Professor Doutor Domingos Lerário 
vence Etapa Municipal das Olimpíadas de Língua Portuguesa
Agora, o relato da professora Jacqueline Souza Santos segue para a Etapa Estadual 
A Escola Municipal Professor Dou-
tor Domingos Lerario, represen-
tada pela professora Jacqueline 
Souza Santos, venceu a Etapa 
Municipal da Olimpíada de Língua 
Portuguesa, com relato emocio-
nante acerca do trabalho desen-
volvido com sua turma do 5º ano.
O concurso é uma iniciativa do 
Ministério da Educação e do Itaú 
Social, com coordenação técnica 
do CENPEC, e integra as ações 
desenvolvidas pelo “Programa 
Escrevendo o Futuro”. Agora, o 
relato da professora segue para 
a Etapa Estadual.
Nesta 7ª edição da Olimpíada, 
professores escreveram o Rela-
to de Prática e organizaram os 
registros para a Linha do tempo 
e o Álbum da turma, critérios es-
tipulados para a Olimpíada em 
tempos de pandemia.  O tema 
das produções foi “O lugar onde 
vivo”, que propicia aos alunos 
estreitar vínculos com a comu-
nidade e aprofundar o conheci-
mento sobre a realidade local, 
contribuindo para o desenvolvi-
mento de sua cidadania.
A professora Jacqueline Souza 
Santos, da Escola Municipal Pro-
fessor Doutor Domingos Lerario, 
redigiu o relato “O encanto ao des-
cobrir que se pode muito mais do 
que se imaginava”, em que revelou 

detalhes do excelente trabalho re-
alizado pela escola, mesmo nos 
meses em que os alunos estavam 
participando do ensino remoto, 
devido à pandemia.
“O trabalho realizado foi também 
social, pois os alunos, além de 
resgatarem e descobrirem mais 
sobre a história de sua cidade, 
acabaram se vendo apreciando 
as belezas que a compõem”, 
explica a professora.
Desde maio os estudantes estão 
participando de oficinas, organi-
zadas por seus professores, que 
utilizam como apoio principal o 
acervo do programa, que conta 
com uma sequência didática 
específica para o trabalho com 
poemas, gênero destinado ao 
5º ano do Ensino Fundamental.
Em agosto, na Etapa Escolar, 
diretores organizaram as Co-
missões Julgadoras Escolares 
e enviaram as produções que 
representaram sua Escola na 
Olimpíada. Em posse dos relatos 
das escolas, mas sem ter a sua 
identificação, a Comissão Jul-
gadora Municipal, baseada nos 
critérios disponibilizados pelos 
organizadores, elegeu o texto 
vencedor, cujo autor e Escola 
de origem só foram revelados 
após o cadastro na plataforma 
da Olimpíada

Guararema inicia aplicação de 3ª dose contra
Covid-19 em idosos com mais de 80 anos

A Secretaria Municipal de 
Saúde iniciou a aplicação 
da 3ª dose da vacina con-
tra a Covid-19 em idosos 
com 80 anos ou mais e 
que receberam a segun-
da dose do imunizante há 
mais de 180 dias. Também 
podem receber o reforço 
pessoas imunossuprimi-
das, com segunda dose 
há mais de 28 dias.
Para estes públicos, não 
é necessário a realiza-

ção do cadastro, basta 
atender aos requisitos e 
comparecer na Central de 
Vacinação do Coronaví-
rus com o comprovante de 
vacinação, de endereço 
e documento de identifi-
cação.
No início de setembro, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde iniciou à imuniza-
ção com a 3ª dose para 
idosos com mais de 85 
anos. Até o momento, 

152 doses do tipo já foram 
aplicadas na população 
de Guararema. 
Vacinômetro 
Até as 16h30 desta terça-
-feira (21/09), o município 
já vacinou com primeira 
dose 25.730 pessoas, 853 
com dose única e 16.064 
com as duas doses do 
imunizante contra a Co-
vid-19. Além disso, outras 
152 pessoas tomaram a 
terceira dose da vacina. 
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Capítulo 145
Maurílio vê Maria Marta 

entrando na casa de Cláudio. 
Cláudio apresenta Maria Ísis 
para dois casais de amigos. 
Magnólia e Severo aparecem 
na sala de Cláudio e Beatriz. 
Téo Pereira chega à casa de 
Cláudio. Ismael questiona 
Lorraine sobre o dinheiro que 
ela recebeu. Robertão e Éri-
ka trocam mensagens. Cris-
tina e Antoninho conversam 
sobre o novo esconderijo de 
José Alfredo. Maurílio obser-
va de longe a movimentação 
na casa de Cláudio e Beatriz. 
Maria Clara e Vicente con-
versam sobre o jantar em 
homenagem à Magnólia e 
Severo. José Pedro se revol-
ta com o fato de Maria Marta 
ter ido ao jantar na casa de 

Cláudio. Du pede para João 
Lucas conversar com José 
Alfredo. Érika pensa no que 
descobriu sobre Silviano e 
Maria Marta. Maria Ísis e 
Magnólia fazem as pazes. 
Jurema espezinha Reginal-
do. Brigel segue o carro de 
Josué. Maria Marta pega 
um táxi para Santa Teresa. 
Maria Ísis chega ao barracão 
da Unidos de Santa Teresa e 
encontra José Alfredo. Maria 
Marta enfrenta Antoninho.

 
Capítulo 146
José Alfredo foge ao ou-

vir Antoninho falando com 
Maria Marta, que implora 
para ver o ex-marido. Mau-
rílio persegue José Alfredo. 
Cristina afirma para Elivaldo 
que o pai conseguirá res-
gatar seu dinheiro. Maria 
Marta flagra Maurílio com 
sua arma. Lorraine tenta en-
contrar o cheque que Ismael 
escondeu. Érika guarda o 
álbum com as fotos de Maria 
Marta e Silviano. Severo se 
preocupa com os avisos do 
gerente do banco. João Lu-

cas decide ir atrás de José 
Alfredo. Reginaldo e Jurema 
acordam Cora e a obrigam a 
trabalhar. Felipe observa En-
rico sem ser visto. Magnólia 
encontra o álbum de fotos de 
Maria Marta e Silviano. Maria 
Marta denuncia José Alfredo. 
Magnólia e Ismael chegam 
juntos à casa de Téo. José 
Alfredo é preso.

 
Capítulo 147
José Alfredo é aplaudido 

pelos componentes da esco-
la de samba. Maurílio procura 
por Maria Marta. Maria Marta 
sofre por ter denunciado José 
Alfredo. Magnólia conta para 
Téo que Silviano foi casado 
com Maria Marta. João Lucas 
se surpreende ao saber que 
José Alfredo mudou o seu 
esconderijo. Érika tenta se 
desculpar com Téo. Du flagra 
João Lucas abraçando Maria 
Ísis. Cristina avisa a Maria 
Marta que José Alfredo foi 
preso e Cora se desespera. 
Maria Marta anuncia para 
Téo que seu ex-marido está 

preso. Orville toma uma 
decisão sobre Salvador e 
comunica a Carmem. Mau-
rílio é expulso da sala de 
reuniões. O delegado Ro-
drigo pede para José Alfredo 
explicar sua suposta morte.

 
Capítulo 148
Cristina afirma aos ir-

mãos que José Alfredo irá 
recuperar o dinheiro rouba-
do. Maria Clara e José Pedro 
ficam indignados com Cris-
tina. Vicente tenta consolar 
Maria Clara. Cora implora 
para Jurema e Reginaldo lhe 
concederem uma folga. Da-
nielle tenta avisar a Maurílio 
que José Alfredo está vivo. 
Reginaldo observa Cora 
dormir. José Alfredo inicia 
seu depoimento para o de-
legado. Téo tenta confirmar 
com Maria Marta se Silviano 
foi seu primeiro marido. Mag-
nólia fica encantada com a 
matéria que Téo escreve so-
bre ela. Maria Marta implora 
para Rodrigo deixá-la falar 
com José Alfredo. João Lu-
cas defende Cristina. Maria 

Marta se encontra com José 
Alfredo.

 
Capítulo 149
José Alfredo questiona 

Maria Marta. Maria Marta 
agradece Josué. Téo Pereira 
conta a Maurílio que Silviano 
é ex-marido de Maria Marta. 
Reginaldo deita na cama 
de Cora e a assusta. Cora 
enfrenta Reginaldo. Xana diz 
a Naná que ouviu um baru-
lho estranho na vizinhança. 
Orville, Naná e Xana vão à 
casa de Cora. Orville chama 
Carmem a mando de Cora. 
Maurílio vai ao apartamen-
to de Téo Pereira. Maria 
Marta vê, de longe, José 
Alfredo sendo transferido 
da delegacia. Maurílio e Téo 
conversam. Maurílio chanta-
geia Maria Marta. Xana liga 
para Elivaldo e conta o que 
aconteceu na casa da família 
dele. Cristina e Antoninho 
conversam. Maria Clara e 
Amanda falam sobre Léo. 
José Pedro, João Lucas e 
Maria Clara falam sobre o 
pai. Elivaldo encontra Cristi-

Capítulo 61 
Malagueta orienta Ag-

naldo a dizer, em seu de-
poimento, que foi ele quem 
pichou as câmeras de se-
gurança do hotel. Márcio 
nota que Bebeth está pre-
ocupada com a viagem que 
farão juntos. Agnaldo acaba 
confessando que pichou as 
câmeras, deixando Antônia 
desconfiada da possibilida-
de de ele estar protegendo 
alguém. Malagueta resgata 
as provas do acidente da 
ex-mulher de Eric. Júlio con-

firma que Agnaldo pichou 
as câmeras. Sabine revela 
a Pedrinho que tem uma 
doença crônica. Antônia e 
Domênico percebem que 
Agnaldo e Sandra Helena 
mentem em seu depoimento 
e concluem que existe uma 
quarta pessoa envolvida no 
assalto.  

Capítulo 62 
Cristóvão conta a Ma-

dalena que Sabine deu o 
quiosque para Dílson. Mada-
lena avisa a Dílson que, se 
ele não devolver o quiosque, 
terá que sair de sua casa. 
Douglas se surpreende 
quando Raquel diz que ele 
é pai de Gabriel. Malagueta 
pede ajuda a Maria Pia para 
incriminar Cíntia no roubo ao 
Carioca Palace. Arlete aceita 

o convite de Pedrinho para 
jantar. Sandra Helena pro-
mete dar dinheiro a Mônica, 
caso encontre uma forma 
de fugir da cadeia. Antônia 
e Domênico recebem uma 
denúncia anônima sobre os 
dólares, vão até o hotel e le-
vam Cíntia para a delegacia.  

Capítulo 63 
Júlio deduz que foi Ma-

lagueta quem incriminou 
Cíntia, e o agride. Sandra 
Helena e Mônica passam 
mal. Júlio afirma a Antônia 
que Cíntia não roubou o 
hotel. Nelito dá um soco em 
Julio por causa de Cíntia. 
Antônia revela a Cíntia que 
não acredita em seu envol-
vimento no roubo. Cíntia 
diz que estava com Tânia 
na noite do roubo. Tânia 

chega para depor sobre a 
noite do roubo e diz que não 
lembra se estava ou não 
com Cíntia.  

Capítulo 64 
Tânia resiste, mas aca-

ba depondo a favor de Cín-
tia. Pedrinho e Arlete pas-
sam a noite juntos. Cíntia 
é liberada da prisão pelo 
delegado Siqueira. O plano 
de fuga de Sandra Helena 
fracassa, ela recebe alta e 
é levada novamente para 
a prisão. Cíntia pergunta a 
Júlio o nome da pessoa que 
a incriminou e, diante de seu 
silêncio, a menina pede ao 
garçom que não a procure 
mais. Delegado Siqueira en-
trega a Pedrinho os dólares 
que achou no carrinho da 
camareira. A casa de Tereza 

e Borges pega fogo. Timóteo 
surpreende Mônica ao apa-
recer na enfermaria. Júlio 
tenta gravar uma conversa 
com Malagueta sem que 
ele saiba, para incriminá-lo 
pelo roubo.  

Capítulo 65 
Timóteo t ira Mônica 

da cadeia para ajudá-lo 
a roubar Malagueta. Júlio 
consegue gravar a fala de 
Malagueta sobre o roubo 
ao hotel. Expedito conta a 
Antônia que Mônica fugiu 
da cadeia. Antônia pergunta 
a Evandro se ele sabe onde 
Mônica está. Júlio vê Arlete 
entrando no hotel e fica 
curioso para saber o que faz 
ali. Borges reluta em aceitar 
a proposta de Eric para 
morar no hotel enquanto a 

casa não é reconstruída, 
mas acaba aceitando. Arlete 
se surpreende ao ver Júlio 
em seu táxi.  

Capítulo 66 
Arlete despista Júlio so-

bre sua ida ao Carioca Pa-
lace. Cíntia desabafa com 
Nelito e conta que não quer 
mais saber de Júlio. Mada-
lena aceita ajudar Dílson 
no quiosque. A herança de 
Dona Marieta é liberada, e 
a advogada consegue pagar 
a fiança de Sandra Helena. 
Júlio mostra a Malagueta a 
gravação que fez com sua 
declaração sobre a partici-
pação no roubo e avisa que 
irá denunciá-lo, caso insista 
em prejudicar Arlete.

Resumos dos capítulos das novelas
na na joalheria Império. Cora 
conversa com um policial. 
Cristina e Elivaldo consolam 
Cora. José Alfredo recebe 
um bilhete misterioso.

 
Capítulo 150
Cora reúne a família. 

Otoniel desabafa com Or-
ville e Manoel. Cora reza 
antes de dormir. Silviano e 
Maria Marta conversam e 
Maria Clara escuta atrás da 
porta. José Pedro e Maria 
Clara falam sobre Silviano. 
Maria Clara recebe uma 
ligação e desliga. Felipe 
liga para Cláudio. Beatriz 
marca um encontro com 
Enrico. Téo Pereira esno-
ba Magnólia. Leonardo e 
Etevaldo jantam juntos. 
Enrico vai ao Vicente”s e 
cria confusão. Maria Marta 
entrega uma encomenda a 
Josué. Orville pede ajuda à 
Helena. Cristina e Maurílio 
discutem. José Alfredo faz 
uma ligação.

Capítulo 43
Tonico é rude com 

Dolores. Pierre pede 
Isabel em casamen-
to, e Pedro afirma 
que deseja conhecê-
-lo melhor. Samuel 
e Pilar conversam 
sobre as dificuldades 
que enfrentam. Pedro 
cancela o casamen-
to de Isabel. Vitória 
chega ao cassino, e 
Quinzinho passa mal. 
Após conversa com 
Isabel, Pedro volta 
atrás em sua decisão 
e aprova o casamen-

to da filha com Pierre. 
 
Capítulo 44
Teresa repreende 

a decisão de Pedro 
e culpa Luísa. Pierre 
tenta beijar Isabel. 
Zayla descobre que 
Tonico se casará com 
Dolores e conta para 
Samuel. Tonico des-
trata Dolores. Lupita 
revela a Batista seus 
planos para fazer 
Lota desistir de morar 
na cidade. Pilar é re-
conhecida por sua ca-
pacidade como médi-
ca. Samuel confronta 
Dolores. Alberto pro-
põe que Clemência 
fuja com ele. Vitória 
questiona Quinzinho 
sobre seus imóveis. 

Tonico convida Pilar 
para ser a madrinha 
de seu casamento 
com Dolores.

 
Capítulo 45
Pilar afirma que 

impedirá o casamen-
to de Tonico e Do-
lores. Pierre rece-
be uma carta e fica 
transtornado. Samuel 
desabafa com Luí-
sa. Isabel confessa a 
Luísa que teme que 
algo a afaste de Pier-
re. Tonico não deixa 
que Dolores encontre 
Pilar. Eudoro discu-
te com Pilar e sente 
uma forte dor no pei-
to. Quinzinho men-
te para Vitória sobre 
seus imóveis. Com a 

ajuda de Zayla, Dolo-
res encontra Pilar.

 Capítulo 46
Dolores não aceita 

fugir com Pilar. Toni-
co ataca Pedro mais 
uma vez em seu jor-
nal. Teresa confronta 
Luísa, que tem um 
desmaio. Alberto se 
despede de Clemên-
cia, que sofre com a 
partida. Teresa con-
versa com Vitória. 
Pilar procura Samuel, 
e Zayla tem uma cri-
se de ciúmes. Vitória 
descobre que um de 
seus imóveis está 
ocupado. 

 
Capítulo 47
Jami l  p rovoca 

Guebo ao ver Samuel 

com Zayla. Clemên-
cia foge, e Quinzinho 
inventa para Vitória 
que foi ela quem ven-
deu seus imóveis. O 
jornal de Tonico é in-
vadido. Borges e Toni-
co ferem Guebo, mas 
não conseguem des-
cobrir sua identidade. 
Pedro decide casar 
Isabel e Leopoldina, e 
pede que Teresa e Lu-
ísa trabalhem juntas 
no levantamento de 
pretendentes. Guebo 
pede ajuda a Pilar. 
No dia do casamento 
de Tonico e Dolores, 
Pilar sequestra a irmã 
com a ajuda de Gue-
bo.

 
Capítulo 48

Eudoro vai atrás 
da carruagem que 
sequestrou Dolores, 
e Tonico exige que 
Nélio impeça os con-
vidados de irem em-
bora. Leopoldina e 
Bernardinho trocam 
olhares. Eudoro res-
gata Dolores e acusa 
Pilar. Prisca e Hilário 
não querem que Vi-
tória deixe o Brasil. 
Luísa tem uma nova 
indicação para o pre-
tendente de Isabel. 
Tonico se casa com 
Dolores. Vitória des-
cobre que está falida. 
Dolores afirma que 
não se aproximará de 
Tonico. 

 

Produção : TV Globo
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sicrediprogresso.com.br

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. 

A população de Guararema 
poderá trocar lâmpadas de 
maior consumo por LED, a 
partir da próxima segunda-
-feira (27/09). As trocas serão 
realizadas por meio do projeto 
Eficiência Solidária da EDP, 
distribuidora de energia elétri-
ca de Guararema, que estará 
com uma unidade móvel na 
praça Cel. Brasílio Fonseca. 
A ação tem como objetivo in-
centivar a utilização correta 
e segura da energia elétrica.
O posto de troca de lâmpadas 
da EDP, “Led Truck”, ficará 
na praça por duas semanas, 
quando serão disponibili-
zados 5 mil lâmpadas LED 
ao município para troca. A 
substituição das lâmpadas 
poderá ser feita de segunda 
a sexta-feira, das 9h às 16h e 
aos sábados, das 9h às 13h. 
O programa segue todos os 
protocolos sanitários contra o 
contágio por Covid-19.
Para participar do programa, 
é necessário ser cliente resi-
dencial da EDP de Guarare-
ma e estar com as contas de 

Guararema recebe unidade móvel da EDP para troca de lâmpadas de maior consumo por LED

Ação tem como objetivo incentivar a utilização correta e segura da energia elétrica
luz em dia. No ato da troca, o 
cliente deve levar a última fa-
tura de energia e documento 
de identidade. 
No local, o consumidor en-
trega até cinco lâmpadas 
incandescentes ou fluores-
centes compactas (de maior 
consumo), que estejam em 
funcionamento, e recebe a 
mesma quantidade de LED. 
Caso o cliente esteja inscri-
to para receber a fatura de 
energia por e-mail ou realizar 
o cadastro no ato da troca, 
ganhará uma lâmpada bônus. 
A fatura digital da EDP é um 
serviço que une sustentabili-
dade e praticidade. A adesão 
elimina a emissão de papel e 
o cliente recebe em até dois 
endereços de e-mail sua con-
ta com maior antecedência e 
segurança.  
Além das lâmpadas, serão 
entregues informes educa-
tivos sobre o uso seguro e 
eficiente da energia.
“O projeto Eficiência Solidá-
ria incentiva a utilização res-
ponsável e segura da energia 

elétrica, e da preservação dos 
recursos naturais. Além disso, 
o programa traz uma econo-
mia real para os clientes com 
a substituição das lâmpadas, 
já que o LED pode ser até 8 
vezes mais econômico que 
as demais lâmpadas e tem 
duração muito superior.”, des-
taca Roberto Miranda, gestor 
da EDP.
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Bancos têm até dia 4 para limitar PIX noturno a R$ 1 mil
Teto também valerá para TED, DOC e outras operações
Fonte: Agência Brasil - Brasília

Até 4 de outubro, as insti-
tuições financeiras deverão 
estabelecer o limite de R$ 1 
mil para as transferências e 
pagamentos feitos por pes-
soas físicas entre as 20h 
e as 6h. A data de início 
das restrições foi aprovada 
nesta quinta-feira (23) pelo 
Banco Central (BC). As em-
presas não serão afetadas 
pela medida. A limitação das 
transações físicas havia sido 
anunciada em agosto pelo 
BC para reduzir os casos de 
sequestros e roubos notur-
nos, após pedidos das pró-
prias instituições financeiras. 
O teto de R$ 1 mil para as 
operações noturnas vale 
tanto para o PIX, sistema 
de pagamento instantâneo 
em funcionamento há dez 
meses, como para outros 
meios de pagamento. Trans-
ferências via TED, DOC, 
pagamentos de boletos e 

compras com cartões de 
débitos também passarão 
a obedecer a esse limite.
O cliente poderá alterar os 
limites das transações por 
meio dos canais de aten-
dimento eletrônico das 
instituições financeiras. No 
entanto, os aumentos pas-
sarão a ser efetivados por 
pelo menos 24 horas após 
o pedido, em vez de con-
cedidos instantaneamente, 
como fazem alguns ban-
cos. Essa medida também 
deverá entrar em vigor até 
4 de outubro.
Até essa data, as instituições 
financeiras deverão oferecer 
aos clientes a opção de ca-
dastrar previamente contas 
que poderão receber trans-
ferências acima dos limites 
estabelecidos.  
Registros
O BC também obrigará 
as instituições financeiras 
a fazer registro diário das 

ocorrências de fraude ou 
de tentativas de fraude nos 
serviços de pagamento. A 
lista também deverá conter 

as medidas adotadas para 
corrigir ou resolver os pro-
blemas.
Até 16 de novembro, essa 

medida deverá ser imple-
mentada. Com base nos 
registros, os bancos e as 
demais instituições deve-

rão produzir um relatório 
mensal que consolide as 
ocorrências e as ações 
adotadas.
Edição: Nádia Franco
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ANUNCIE NO JORNAL QUE DÁ RESULTADOS

GAZETA DE GUARAREMA
A informação ao alcance de todos 

Fones: 4693 4771 - 4693 5600 - cel: 972170673
Visite o site: www.gazetadeguararema.com.br


