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Abono anual

Segunda parcela do 13º de aposentados e pensionistas

começa a ser depositada na segunda-feira (25)
Serão beneficiados 30,8 milhões de segurados. Valor pago pelo INSS é de R$ 23,8 bilhões
O Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) começa, na
próxima segunda-feira (25/05), a pagar o 13º de aposentados e pensionistas. O depósito
da segunda parte
desse abono anual
será realizado no
período de 25 de
maio a 5 de junho,
conforme a Tabela
de Pagamento 2020.
Para aqueles que
recebem um salário
mínimo, o depósito
da antecipação será
feito entre os dias
25/05 e 05/06, de
acordo com o núme-

ro final do benefício,
sem levar em conta
o dígito verificador.
Segurados com renda mensal acima do
piso nacional terão
seus pagamentos
creditados entre
01/06 e 05/06.
Em todo o país,
35,8 milhões de pessoas receberão seus
benefícios de maio.
O INSS injetará na
economia um total
de R$ 71,5 bilhões.
Desse total, 30,8
milhões de beneficiários receberão a
segunda parcela do
13º, o equivalente a
R$ 23,8 bilhões.

Por lei, tem direito
ao 13º quem, durante o ano, recebeu
benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por
morte, auxílio-doença, auxílio-acidente
ou auxílio-reclusão.
Na hipótese de cessação programada
do benefício, prevista antes de 31 de
dezembro de 2020,
será pago o valor
proporcional do abono anual ao beneficiário. Nesta parcela,
vale lembrar, é feito
o desconto do Imposto de Renda (IR).

Aqueles que recebem benefícios
assistenciais (Benefício de Prestação

Continuada da Lei
Orgânica da Assistência Social – BPC/
LOAS e Renda Men-

sal Vitalícia – RMV)
não têm direito ao
abono anual.

Congresso avalia adiar as Eleições 2020
Câmara tem duas datas para o 1º turno das eleições para prefeitos e vereadores

Câmara tem duas datas para o 1º turno das
eleições para prefeitos e
vereadores. Proposta será
analisada pelo Congresso
Nacional, em comissão
mista formada por deputados e senadores
O presidente da Câmara,
deputado Rodrigo Maia
(DEM-RJ), disse na quarta-feira (21) que o primeiro
turno das eleições municipais deste ano poderá ser
realizado no dia 15 de novembro ou 6 de dezembro.
A proposta será analisada
pelo Congresso Nacional,
em comissão mista for-

mada por deputados e senadores. “Talvez o melhor
modelo seja uma reunião
do colégio de líderes das
duas Casas para que se
construa uma maioria em
relação a adiar e para qual
período. Você tem dois
períodos discutidos, 15
de novembro ou primeiro
domingo de dezembro,
para o primeiro turno, e um
[intervalo] para o segundo
turno um pouco menos
para dar tempo para a
transição. Essas são as
ideias”, afirmou Maia. “Mas
temos que saber se vai ter
voto para adiar ou não.
A partir do momento que
tiver voto para adiar, se
discute uma data, tudo
com sintonia com o TSE”,
acrescentou.
Apesar do adiamento
das eleições, o congres-

sista tem se posicionado
contra a prorrogação dos
mandatos. A comissão mista está prevista para ser
criada na próxima semana,
logo após a posse do ministro Luís Roberto Barroso
na presidência do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
“Sou radicalmente contra prorrogação de mandato”, disse. “Não vejo na
Constituição Federal um
prazo para prorrogar mandato, porque no futuro alguém pode se sentir forte,
ter apoio no Parlamento,
criar uma crise e prorrogar
seu próprio mandato. A
questão de prorrogação do
mandato acho que é muito sensível para a nossa
democracia”, argumentou
Rodrigo Maia.

Foto: Congresso Nacional
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Horóscopo

Por: Omar Santos
DIA 23/ e 24/05 / 2020
ÁRIES - As influências benéficas atingirão você neste
dia, quando então, receberá
surpresas agradáveis, ouvirá boas notícias e até confissões que poderão ajudá-lo
no futuro. Cuidado com os
inimigos ocultos.
TOURO - Período positivo para lidar com assuntos
psicológicos, emocionais e
para compreender os aspectos mais profundos de
sua mente. Você poderá
desenvolver todo tipo de
atividades a esse respeito.
Possibilidade de momentos
importantes na vida íntima.
GÊMEOS - Surgimento de
pequenas dificuldades práticas e materiais com relação
à pessoa amada, particularmente no convívio cotidiano, o que poderá arrefecer
o ardor dos sentimentos. No
ambiente de trabalho, novas
oportunidades surgirão para
melhorar sua situação.
CÂNCER - Os excessos de
prazer, de bebidas alcoólicas, alimentos gordurosos e
as questões extraconjugais
poderão complicar física e
moralmente neste dia. Não
saia da rotina, fale pouco e
escute mais.
LEÃO - Perigos de inflações
em vários setores. Tome
muito cuidado para que
seu crédito e moral permaneçam elevados. Contudo,
o fluxo denota sucesso em
pesquisas e na medicina.
Passeios inesperados poderão ser muito proveitosos.
VIRGEM - O período lhe favorecerá nos estudos. Por outro
lado, deverá evitar acidentes,
os negócios arriscados, não
crer em falsas notícias e boatos
maldosos. Cuide da saúde. As
atividades manuais podem ser
a melhor forma de você entrar
em contato com suas emoções.
LIBRA - Momento em que
terá muita paz íntima e que
deverá colaborar decisivamente na solução de seus
problemas financeiros e profissionais. A vida amorosa
trará satisfação. Melhora da
saúde. Prepare-se para viver
experiências mais profundas.
ESCORPIÃO - Dia em que
receberá benefícios inesperados conseguirá atrair a simpatia
dos outros e será muito feliz,
em sua vida familiar, amorosa
e bem sucedido, profissional e
financeiramente. Contatos pessoais propícios.
SAGITÁRIO - Ainda hoje,
novas perspectivas de êxito
vão abrir-se para você. Evite

desgastar-se, aborrecer-se
ou irritar-se por questões de
pequena monta. Não descuide da saúde. Acidentes
podem acontecer se você
abusar. Portanto, previna-se.
CAPRICÓRNIO - Os estudos elevados e a vida cultural estarão favorecidos,
assim como o contato com o
estrangeiro. Haverá continuidade no seu sucesso profissional. Você deverá agir no
sentido de consolidar conquistas feitas nos períodos
anteriores.
AQUÁRIO - Negativo fluxo
astral para mudanças de emprego, atividades ou residência. Tendência à depressão
psíquica. Controle-se em
todos os sentidos e cuide de
sua saúde. A badalação deve
continuar neste período.
PEIXES - Muito bom fluxo
astral as transações relacionadas com terras, propriedades, mudanças e a
compra e venda de metais,
joias e pedras preciosas.
Contudo não descuide de
seus familiares e seja mais
arrojado.
DIA 24/MAIO/2020
ÁRIES - Dia em que enfrentará algumas oposições e
dificuldades impostas por
parentes, familiares e vizinhos. Não se preocupe,
pois com autoconfiança e
inteligência sairá vencedor.
A tarde será mais tranquila,
com instantes de delicadeza
e inspiração.
TOURO - Você será o centro
das atenções e provocará
os mais variados comentários, sempre para o lado positivo nas pessoas. Aguarde
também um convite de uma
pessoa influente em sua
área profissional. O clima é
favorável para as atividades
com pessoas de sua estima,
sejam familiares ou amigos.
GÊMEOS - A vida profissional, os negócios, as associações, estarão bastante
favorecidos hoje. Faça novas amizades e procure auxiliar a quem necessitar de
sua ajuda. Muito boa influência também aos assuntos
pessoais de modo geral.
CÂNCER - O convívio com
amigos deverá fazer você
mudar alguns de seus hábitos. Mas, você poderá estar
passando por um período
de euforia com novos projetos de vida e esquecendo-se de dormir o suficiente
para repor as energias.
LEÃO - Fase em que se
não precaver, facilmente
poderá se vir envolvido em

discussões. Procure cuidar
de seus afazeres e não se
envolva em questões que
não lhe digam respeito. Êxito
social e tranquilidade na vida
romântica.
VIRGEM - Fase em que
terá muito sucesso ao tratar
com autoridades civis e na
solução de seus problemas
profissionais, financeiros e
pessoais. Fará poucas amizades, mas será bem sucedido. Os astros lhe dão mais
segurança e capacidade de
tomar iniciativas no trabalho
LIBRA - Fase com forte magnetismo pessoal, o que contribuirá para o seu sucesso,
junto as mais altas personalidades de nossa sociedade.
O êxito financeiro será óbvio
e conseguirá obter o que pretende. Facilidade nos negócios.
ESCORPIÃO - Muito bom período para fazer novas experiências científicas ou psíquicas
para a assinatura de contratos
e as diversões e a vida sentimental e amorosa. Pode
iniciar longas viagens, o fluxo
favorece.
SAGITÁRIO - O Período não
será dos mais positivos nas
questões familiares e amorosas, mas, por outro lado, os
astros favorecem você aumentando suas chances de
sucesso profissional e social.
CAPRICÓRNIO - Mudanças
profundas na maneira de
pensar, devido a pressões
circunstanciais e fora de seu
controle. Maior desejo de recolhimento para refletir sobre
o seu mundo interior. Apesar
disso, as amizades continuam
favorecidas. Trabalho moderadamente beneficiado.
AQUÁRIO - Os assuntos de
ordem espiritual, intelectual,
científica e amorosa estão
beneficiados. Este é um de
seus melhores períodos do
ano. Seja prático e objetivo.
As energias harmoniosas dos
astros vão movimentar de
maneira inesperada sua vida
afetiva.
PEIXES - No início do período, um dia-a-dia agitado,
com várias modificações.
Poderá conhecer novos ambientes e pessoas, ter novas
ideias. Não haverá problemas com os transportes; a
comunicação e os estudos
serão favorecidos.
ríodos do ano. Seja prático e
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Saúde e Fitness >>>

Por: Jose Marcos - Educador Físico
TREINAR COM MÁSCARA?

José Marcos
Tenho observado diariamente pessoas se exercitando
com máscaras como prevenção
ao coronavírus. Há ciclistas,
corredores, caminhantes... Então vamos por partes: muitas
pessoas, por opção ou necessidade, utilizam a bicicleta
como meio de transporte para
o trabalho ou afazeres diários
e usam as máscaras sem problemas pois seguem num ritmo
leve, sem grandes exigências
físicas ou alterações na frequência respiratória basal (12/20
respirações por minuto). Outros
caminham também de máscaras nessa mesma frequência respiratória por períodos
breves. Enfim, são atividades
leves que permitem o uso de
máscaras sem prováveis prejuízos ao organismo. Atletas
ou praticantes de atividades
físicas moderadas/intensas
tem a frequência respiratória
elevada para 40/70 respirações

por minuto em média e o uso de
máscaras, embora não existam
estudos conclusivos sobre o
assunto, parece trazer mais
prejuízos do que benefícios. Há
também o fato de que exercícios
moderados/intensos aceleram
a umidificação das máscaras,
tornando-as ineficazes. Deixam
de ser uma barreira segura contra o coronavírus. Em relação
à obstrução respiratória que a
máscara proporciona, fiz um
teste com uma máscara caseira
de tecido para entender e sentir
literalmente na pele a situação.
Caminhei 6 km em ritmo leve e o
desconforto foi absurdo. A sensação era de não chegar ar suficiente aos pulmões e a chegada
em casa, quando pude tirar a
máscara, foi um alívio. Fiquei
imaginando como é para essa
turma que corre e pedala forte...
Há uns anos um acessório de
treino bastante peculiar ganhou popularidade entre atletas
de alta intensidade: máscaras
que simulariam treinos em
grandes altitudes. O princípio
básico de funcionamento consiste na restrição do fluxo de
ar, o que obviamente dificulta
a respiração. Ou seja, efeito
semelhante provocado pelas
máscaras de proteção ao coronavírus. O efeito desejado com
tais equipamentos era a hipóxia
(baixa concentração de oxigênio
no sangue – típico de grandes

altitudes), mas estudos mostraram que não houve redução
da saturação de oxigênio no
sangue. Para todos os efeitos
a hipoxemia causada pelo uso
dessas máscaras não se compara à hipoxemia causada pelas
grandes altitudes. Por outro
lado, essas máscaras por dificultarem a troca de gases com
o ar ambiente, podem reduzir
a concentração de oxigênio às
custas do aumento das concentrações de gás carbônico. Este
efeito não ocorre em grandes
altitudes. Os efeitos imediatos
são: a sensação de fadiga
aumenta, há menor resposta
do lactato após o exercício e
aumento em alguns indicadores
de fadiga neuromuscular. Estudos ainda mostraram piora de
desempenho quando se treina
com as máscaras, o que pode
sugerir piores adaptações ao
treinamento de médio e longo
prazos. Deixo claro que são
ponderações baseadas em
estudos comparativos entre
equipamentos semelhantes.
Não há afirmação que os efeitos nocivos ou benéficos sejam
iguais para todos. Mas vale a
pena pensar e avaliar com muito
bom senso e cautela os riscos
e vantagens de determinadas
ações.

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

objetivo. As energias harmoniosas dos astros vão movimentar de maneira inesperada sua vida afetiva.
PEIXES - No início do período, um dia-a-dia agitado,
com várias modificações.
Poderá conhecer novos ambientes e pessoas, ter novas
ideias. Não haverá problemas com os transportes; a
comunicação e os estudos
serão favorecidos.
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PRESIDENTE DO CONDEMAT ADRIANO LEITE UNIDO COM AS
CIDADES DO ALTO TIETÊ NO COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS
Por :Heitor Herruso
Jornal O Diário de Mogi
As câmaras técnicas
do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios
do Alto Tietê (Condemat)
têm atuado de diferentes
maneiras para combater o
novo coronavírus. Fiscalização e conscientização
são algumas das ações,
que incluem a tomada de
decisões importantes na
saúde e em outras áreas
dos municípios da região,
mais Guarulhos e Santa
Branca. Na última semana, o secretário de Estado de Desenvolvimento
Regional, Marco Vinholi,
prometeu mais leitos para
o Hospital Regional Dr.
Osiris Florindo Coelho, em
Ferraz de Vasconcelos.
Este é um dos assuntos
comentados nesta entrevista pelo presidente do
grupo e também prefeito
de Guararema, Adriano de
Toledo Leite, que apesar
de comemorar o fato de
ter algumas demandas
atendidas pelo governo
estadual, diz que continuará “insistindo para
que a realidade do Alto
Tietê seja considerada
no planejamento pós-quarentena”.
Como tem sido o trabalho do Consórcio de
Desenvolvimento dos
Municípios do Alto Tietê
(Condemat) no combate
ao coronavírus?
O consórcio tem sido
estratégico neste momento difícil pelo qual
estamos passando, liderando em várias frentes e
colocando ainda mais em
evidência a necessidade
de atuação em bloco, pois
a ação isolada de uma
cidade afeta diretamente
toda a região. Decisões
importantes são tomadas
a partir do trabalho feito
pelas equipes municipais
que compõem as câmaras
técnicas do Condemat. E
aqui não falo apenas da
saúde, que está na linha
de frente, mas também
de várias outras áreas que
são afetadas pela pandemia e que precisam ter as
ações reinventadas para
minimizar os impactos e
para a retomada quando
tudo isso passar.
Qual é o maior desafio
deste combate?
Sem dúvida, controlar
a disseminação do vírus
para assegurar que menos pessoas sejam infectadas. A tomada de decisões precisa respeitar as
recomendações de saúde, e a única saída apresentada até o momento
para controlar o avanço do
coronavírus é o isolamento social. Existem vários
outros desafios diários,

que vão desde a garantia
da rede de saúde para o
atendimento adequado da
população atingida pela
doença até alternativas
que possibilitem, ainda
que em condições mínimas, a continuidade das
atividades empresariais
para a sobrevivência das
empresas e manutenção
dos empregos.
E como é presidir, durante uma pandemia e crise sanitária e econômica,
um grupo formado por 12
cidades, sendo 11 da região (incluindo Guarulhos)
mais Santa Branca?
Já tive a oportunidade
de presidir o Condemat
no ano de 2017, o primeiro da gestão dos atuais prefeitos. Isso facilita
bastante porque já há um
entendimento sobre a
estrutura e funcionamento
do consórcio. Há muitas
críticas e pressão sobre
os gestores municipais,
mas a atuação em bloco,
válidas para a região,
minimiza as dificuldades
diárias. Em 2017, a preocupação do Condemat
era deixar de ser apenas
um órgão consultivo e ser
realizador de projetos e
iniciativas que permitissem o avanço da Região.
Agora, além disso, temos
que aprender a lidar com
algo inédito, com reflexos
incalculáveis e que são
desastrosos tanto para
uma cidade como Guarulhos, que tem mais de um
milhão de habitantes e é a
segunda maior economia
do Estado, como para
Salesópolis, que tem 20
mil moradores e um orçamento reduzido.
O Condemat solicitou
a inclusão do Alto Tietê
no Conselho Municipalista, cuja função é avaliar
a futura flexibilização da
quarentena e retomada
total da economia em
São Paulo, certo? Na
reunião online da última
terça-feira, dia 12, com o
secretário de Estado de
Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, porém, foi anunciado que
o governador João Doria
deverá criar um fórum
com representantes das
regiões para discutir as
ações contra a Covid-19.
Essa medida era esperada pelo grupo?
O que pontuamos ao
secretário Vinholi é que
o Alto Tietê possui características diferentes
da Capital, apesar de
estar colado a ela. Além
disso, temos mais de três
milhões de habitantes, o
que representa o segundo
maior contingente populacional da Região Metropolitana, depois de São

Paulo. Medidas adotadas
para a Capital nem sempre se encaixam na nossa
realidade. O secretário
informou que para dar
maior dinamismo, apenas
São Paulo representará a
Região Metropolitana no
Conselho Municipalista.
Mas ele se dispôs ao
diálogo constante com
os nossos prefeitos e o
fórum também dará a
oportunidade para que as
necessidades das cidades
sejam apresentadas e
levadas ao Conselho. Vamos continuar insistindo
para que a realidade do
Alto Tietê seja considerada no planejamento pós-quarentena.
Nesta mesma reunião,
o Estado atendeu o pleito
do Condemat e incluiu
o Hospital Regional de
Ferraz de Vasconcelos
como referência sobre o
novo coronavírus. A medida prevê a criação de
30 leitos para pacientes
acometidos pela doença.
O que essa conquista
representa?
O reforço na estrutura de saúde de todo o
Alto Tietê é fundamental
na luta contra o coronavírus, mas no Hospital
Regional de Ferraz ele
é estratégico porque a
unidade tem capacidade
para essa ampliação e,
além de Ferraz, atende
as cidades vizinhas como
Poá, Itaquaquecetuba e
Suzano. E diante da pandemia de Covid-19 era
inadmissível a unidade
não ser uma referência
para o atendimento dos
casos do Alto Tietê. Ainda
ficamos na expectativa de
funcionamento dos leitos
prometidos para essa
semana e também para
a ampliação em outros
hospitais da região.
No início do mês o senhor pediu maior respaldo
do Estado na fiscalização
do isolamento social, e
disse que as represas e
outros pontos da região
“estão sendo muito procuradas pelas pessoas”.
Como fica esta questão?
O que as prefeituras podem fazer?
As prefeituras já reforçaram as equipes de fiscalização e estão trabalhando
muito com a conscientização da população sobre o
isolamento social. Um dos
apelos é para que os moradores também colaborem
com denúncias de aglomerações, festas e outros movimentos que contrariam as
recomendações das pessoas permanecerem em
casas. Alguns municípios
estudam medidas legais,
por exemplo, para bloquear
as locações de chácaras e

Adriano Leite, presidente do Condemat e prefeito de Guararema, com muito trabalho no combate ao novo coronavírus
sítios nos sites especializados. Mas há limitações
estruturais das prefeituras
para a fiscalização 24 horas, todos os dias e em todo
o território. Por isso o apoio
das Polícias é importante e
o Estado prometeu reforçar
a solicitação.
No combate ao novo
coronavírus, as cidades
da região têm se unido.
Exemplos são o compartilhamento das máscaras
cirúrgicas apreendidas em
Arujá e a doação do remédio Plaquinol, composto
por sulfato de hidroxicloroquina, pela prefeitura de
Suzano. Que avaliação
pode ser feita desta união?
A união das cidades é
o propósito do consórcio
desde a sua fundação e
agora, em 2020, quando
completa 10 anos, vemos
que isso está fortalecido. Os atuais prefeitos
não pensam apenas no
seu município. Muitas
das ações, investimentos
e projetos, mesmo sendo
de iniciativa da prefeitura,
têm aspecto regional, pois
a melhoria de uma cidade
impacta diretamente na
outra. O compartilhamento
das máscaras apreendidas
em Arujá e a doação de
medicamentos recebida por
Suzano é o melhor exemplo
do “pensar” Alto Tietê.
Em Guararema, cidade em que o senhor é prefeito, a “blitz sanitária” foi
adotada rapidamente nas
entradas do município, e
também foram implantadas outras normas, como

a restrição de pessoas
em supermercados, por
exemplo. O que faz com
que o município saia à
frente nestas questões?
As cidades do nosso
consórcio possuem características muito distintas, por isso, o respeito à
autonomia mesmo com a
prioridade para decisões
de âmbito regional. Guararema, em especial, tem
menos de 50 mil habitantes e possui três entradas
principais, que facilitam
o controle de acesso.
Além disso, tem o suporte
do Centro de Segurança
Integrada (CSI), com monitoramento 24 horas e
cobertura de parcela significativa do seu território.
Outras cidades não têm a
mesma estrutura ou, principalmente, possuem muitos
acessos que dificultam as
barreiras. Ainda assim, todos
os municípios do Condemat
estão empenhados com
ações para controlar a disseminação do vírus, e estamos
pedindo o apoio do Estado
para reforçar ainda mais a
fiscalização na região.
O senhor destacaria
alguma das cidades do
Condemat como sendo a
mais crítica em relação ao
Covid-19?
Nosso olhar precisa
ser regional, pois a doença está presente nas 12
cidades do Condemat e
temos vítimas fatais em
todas delas. Isso é mais
do que suficiente para
deixar todas em alerta até
porque há uma grande

circulação de moradores
entre as cidades. Entre as
sub-regiões que formam
a Região Metropolitana,
o Alto Tietê tem uma das
maiores taxas de letalidade, e pelos dados estatísticos, Guarulhos é o município com o maior número
de casos confirmados e
de óbitos, mas é também
o maior em número de
habitantes.
Considerando sua experiência política e também sua atuação como
jornalista, que reflexos,
consequências e mudanças o senhor acredita que
esta crise trará para a
sociedade?
Ainda é difícil estabelecer todos os reflexos da atual pandemia.
No entanto, acredito que
as mudanças comportamentais serão bastante
relevantes. As pessoas já
entenderam a importância
dos hábitos de higiene e
da etiqueta respiratória,
por exemplo, e eles devem ser incorporados naturalmente à rotina. O que
é muito bom porque esses
hábitos são importantes
para o controle de muitas
outras doenças. A convivência familiar também
tem sido reforçada neste
período de quarentena e
deve passar a ser mais
valorizada. Há também
mudanças nas formas
de trabalho e compra de
produtos, que vão refletir
nos modelos de negócios
e nas empresas.
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Resumos dos capítulos das novelas
De 25/05/ a 30/05/2020
Malhação
Globo – 17h35

Segunda – Roney decide acompanhar Keyla,
Tato e Tonico ao cartório. Lica mente para
Marta. Dóris conta para
Bóris que Jota deu um
computador para Ellen.
Keyla se recusa a contar
a verdade para Roney
sobre a paternidade de
Tonico. Fio reclama de
Ellen não querer ajudá-lo. Dóris entrega a Ellen
o computador dado por
Jota. Bóris repreende
Jota por não mencionar
Ellen para Edgar, depois
da apresentação do aplicativo da biblioteca criado por eles. Ellen tenta
devolver o computador
para Jota. Keyla percebe
que não deveria ter deixado Tato registrar Tonico e afirma que precisa
encontrar Deco.
Terça – Tato tem um
pesadelo com Deco. Lica
presenteia Felipe com
um desenho. Clara provoca Lica. MB questiona
a aproximação entre Clara e Felipe. Luís elogia
Marta. MB discute as
regras de seu relacionamento com Lica e sonda
seu interesse por Felipe.
Fio e Tato desabafam sobre Ellen e Keyla. Keyla
pensa em se aconselhar
com a avó de Ellen. Guto
pede que Benê coloque
emoção em sua performance ao piano. Keyla
confronta K1. K2 tenta
se solidarizar com Tato.
Luís convida Marta para
jantar. Tato sofre um acidente de bicicleta.
Quarta – Keyla socorre
Tato. Tato sofre por causa
de Deco, e Keyla afirma
que visitará Das Dores em
busca de conselhos espirituais. Keyla insiste para
que K1 pare de vender remédios clandestinamente.
Lica fica indignada com a
viagem de Edgar e Clara,
e pede para conversar
com Felipe. Das Dores afirma que Keyla encontrará
Deco. Roney comenta com
Bóris que há algo estranho
com Keyla. Lica e Felipe

ficam juntos. Benê vê MB
com Samantha e tenta registrar o momento dos dois.
Tato insiste para que Keyla
encontre Deco e revele a
verdade sobre Tonico.
Quinta – Tato explica para Keyla que não
quer viver com medo de
perder sua família. MB e
Samantha flagram Benê
os vigiando e acreditam
que foi Lica quem orientou a amiga a seguir os
dois. Lica ignora as chamadas de MB para ficar
com Felipe. Keyla conta
para Ellen, Tina e Benê
que voltará a procurar
por Deco. Roney se declara para Josefina, que
o beija. Ellen descobre
o nome da ONG em
que Deco trabalha. MB
e Samantha surpreendem Lica e Felipe juntos.
Tato se entristece com
a alegria de Keyla em
encontrar Deco.
Sexta – Tato sente
medo de perder Keyla
e Tonico. MB e Felipe
se enfrentam, mas Lica
expulsa todos de sua
casa. Tina estranha
quando Mitsuko não a
repreende por continuar
saindo com Anderson.
Lica conta para Tina que
beijou Felipe para provocar Clara. Josefina
recebe flores de Roney,
e Dóris afirma que o ex-músico está apaixonado
por ela. Benê inicia um
experimento para compreender as emoções.
Adriana envia fotos de
ex-funcionários da ONG
para que Keyla reconheça Deco. MB exige
conversar com Felipe
sobre Lica. Tato impede
que Adriana dê notícias
de Deco a Keyla.

Totalmente
Demais

Globo – 19h15
Segunda – Stelinha
é rude com Eliza e Jojô.
Rafael e Lili falam sobre
o aniversário de Sofia.
Jonatas pensa em Eliza. Jamaica questiona
Fabinho sobre sua surpresa para Leila. Arthur e
Carolina dormem juntos.
Carolina se surpreende

ao ver Eliza chegar ao
evento com Stelinha.
Fabinho vê quando Jonatas guarda o dinheiro
do pagamento dos trabalhadores, e sabota os envelopes. Sem saber da
ação de Fabinho, Jonatas entrega os envelopes
para Gilmar. Eliza finge
perdoar Cassandra, mas
jura vingança. Zé Pedro
alerta sobre o desaparecimento do dinheiro dos
trabalhadores, e Mirtes
tenta falar com Jonatas.
Eliza arma para Cassandra, que promete ajudar
Carolina a eliminar a
rival. Policiais encontram
o dinheiro dos trabalhadores nos pertences de
Jonatas.
Terça – Jonatas é
preso e Fabinho se incomoda por Germano
se preocupar. Cassandra
diz a Débora que se vingará de Eliza. Carolina
não gosta quando Pietro
elogia Eliza. Carolina
avisa a Eliza sobre a
prisão de Jonatas, e ela
se desespera. Fabinho
incentiva Germano a
demitir Jonatas. Stelinha
apoia Eliza a não desistir
de sua gravação. Zé
Pedro teme dificuldade
em libertar Jonatas. Jamaica lembra do pedido
de Fabinho. Jacaré e
Braço atacam Arthur e
Eliza, que reconhece
os bandidos. Eliza sofre
por não conseguir visitar
Jonatas. Florisval avisa a
Rosângela sobre Jonatas. Jamaica acusa Fabinho de ser o responsável
pela prisão de Jonatas.
Quarta – Jamaica
conta a Leila que foi
Fabinho quem armou
o roubo para incriminar
Jonatas, mas a jornalista
não acredita. Rosângela
visita Jonatas na prisão e
diz ao filho que acredita
em sua inocência. Leila
inventa uma desculpa
para conseguir com Mirtes as imagens gravadas
pelas câmeras de segurança da Bastille. Leila
e Jamaica comprovam
que foi Fabinho quem fez
a troca dos envelopes e
mostram para Zé Pedro.
Policiais vão à casa de

Germano para apreender Fabinho.
Quinta – Lili fica abalada ao saber que foi
Germano quem mandou
libertar Jonatas e prender Fabinho. Lili expulsa Germano de casa.
Na comemoração da
volta de Jonatas para
casa, Montanha dança
com Rosângela. Jojô e
Stelinha ficam sozinhas
em casa e acabam se
aproximando. Arthur liga
para Eliza e pede que
a jovem volte para sua
casa. Jonatas enfrenta
Arthur.
Sexta – Arthur alerta
Jonatas sobre a prova
de Eliza. Zé Pedro avisa
a Lili que é possível que
Fabinho responda ao
processo em liberdade.
Maristela conta a Rosângela que vai se casar
com Florisval. Natasha
revela a Pietro que Arthur não pode ter filhos
porque fez um procedimento médico. Jonatas
leva Eliza ao local de sua
prova, e a modelo pede
desculpas a Arthur pelo
atraso. Germano decide
recontratar Jonatas. Stelinha afirma a Arthur que
eles precisam separar
Eliza de Jonatas.
Sábado – Lili pede a
Zé Pedro que informe a
Germano sobre a libertação de Fabinho. Lili avisa
ao marido que assumirá a
presidência da Bastille e
decide demitir Germano.
Pietro revela a Carolina
que Arthur fez vasectomia e por isso não pode
mais ter filhos. Zé Pedro
e Mirtes se preocupam
ao saber por Germano
que Lili ficará à frente
da Bastille. Germano se
despede de Jonatas e
pede ao jovem para não
decepcioná-lo. Jojô confessa que gosta de Eliza.
Carolina confronta Arthur.

Fina Estampa

Globo – 21h15
Segunda – Antenor
aconselha Rafael a esquecer Amália. Wallace
conta para Quinzé que
Teodora lhe pediu dinheiro. Íris ouve Griselda falar que possui uma mala
de dinheiro guardada

em seu armário. Celeste
enfrenta Baltazar. Ferdinand tira satisfações
com Tereza Cristina por
ter dormido com Pereirinha. Tereza Cristina
impede que Crô chame
a polícia para prender
Ferdinand. Esther vê
Paulo e Vanessa dormindo juntos na Fio Carioca.
Griselda se surpreende
ao encontrar Renê em
sua casa.
Terça – Renê reclama de Tereza Cristina
para Griselda. Íris fotografa Renê e Griselda se
beijando. Quinzé tenta
expulsar Teodora da antiga casa de sua mãe.
Tereza Cristina ameaça
se vingar de Crô se ele
pensar em traí-la. Íris e
Alice vasculham a mansão de Griselda. Griselda
flagra Íris tentando abrir
sua mala de dinheiro.
Tereza Cristina lembra
de sua noite com Pereirinha. Antenor marca um
encontro com Beatriz.
Tereza Cristina procura
Pereirinha, e Griselda
flagra os dois juntos em
seu antigo quarto.
Quarta – Tereza Cristina se apavora com a
possibilidade de Griselda
contar para Renê sobre
seu caso com Pereirinha. Gigante vê Tereza
Cristina e Griselda na
casa de Pereirinha e avisa a Guaracy. Íris decide
usar a foto que tirou de
Renê com Griselda para
chantageá-lo. Alberto
chega ao Tupinambar
e é hostil com Dagmar.
Teodora diz a Pereirinha
que conseguirá um emprego. Antenor e Beatriz
encontram Patrícia e
Alexandre. Tereza Cristina conta para Crô seu
plano para atrapalhar a
festa de Griselda. Renê
expulsa Íris e Alice do Le
Velmont.
Quinta – Guaracy
pede para Alberto tentar
se entender com Dagmar. Crô acredita que
não conseguirá levar o
plano de Tereza Cristina
até o fim. Daniel vê Patrícia chegar à pousada
com Alexandre. Antenor
e Beatriz se beijam. Ce-

leste desconfia de que
Baltazar planeja roubar
Solange. Paulo propõe
comprar a parte de Esther na Fio Carioca. Carolina se surpreende ao
saber que Letícia dormiu
na casa de Juan Guilherme. Teodora pede
emprego no hotel em
que ficou hospedada. Íris
mostra a foto de Renê
e Griselda se beijando
para Tereza Cristina.
Sexta – Tereza Cristina tem um ataque de
fúria ao ver a foto de
Renê e Griselda. Esther e Amália se tornam
sócias da loja de cosméticos. Rafael pede
demissão e alerta Juan
sobre Zuleika. Pereirinha convence Teodora
a aceitar o emprego no
hotel se quiser ficar com
Quinzinho. Danielle comemora ao receber um
beijo de Pedro Jorge.
Renê Junior ouve Crô
dizer que seus pais irão
se separar e liga para
Patrícia. Tereza Cristina
chega ao Le Velmont e
avisa aos funcionários
que o restaurante será
fechado.
Sábado – Renê tenta
conversar com Tereza
Cristina, mas ela o manda embora do restaurante. Griselda pensa em
Renê. Juan desconfia
de Zuleika. Rafael se
entrega para a polícia.
Teodora percebe que
Pereirinha e Enzo não
sabem como é o tesouro
que estão procurando.
Griselda e Quinzé ficam
penalizados com o sofrimento de Amália. Juan
Guilherme se surpreende ao saber dos crimes
que Rafael cometeu.
Griselda descobre que
Renê foi expulso de casa
e do Le Velmont. Tereza Cristina pede para
Ferdinand atear fogo à
mansão de Griselda.
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
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Câmara de Vereadores de Guararema aprova
redução de subsídios em enfrentamento à pandemia

Foram aprovados, por
unanimidade de votos, no
último dia 18 de maio, em
Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guararema, os Projetos de
Resolução nº 02/2020 e
nº 03/2020, ambos de iniciativa e autoria da Mesa
da Câmara, atendendo às
necessidades orçamentárias do enfrentamento da
Covid-19 (Coronavírus).
Essas medidas foram definidas pelos vereadores
de Guararema, devido ao
cenário nacional e mundial referente à pandemia.
O Projeto de Resolução nº 02/2020, reduz em
20% (vinte por cento) os
subsídios dos Vereadores
da Câmara Municipal de
Guararema. Cabe ressaltar que é da Câmara
Municipal a competência,
por meio de Resolução,
fixar e alterar os subsídios
dos Vereadores.
Diante da crise econômica mundial decorrente
da pandemia, várias medidas de contingencia-

mento de gastos estão
sendo adotadas por todos
os entes da federação,
sendo a redução de 20%
dos subsídios mensais
dos Vereadores apenas
uma delas.
Dentre as medidas de
contingenciamento anunciadas pela Câmara Municipal e pelo Prefeito Municipal de Guararema, está
a redução dos subsídios
atuais dos Vereadores, do
Prefeito, do Vice Prefeito e
dos Secretários e Secretários Adjuntos Municipais,
bem como a redução da
remuneração de alguns
empregos em Comissão
e Gratificações.
Já o Projeto de Resolução nº 03/2020, revoga
a Resolução nº 01, de 07
de fevereiro de 2020, e
estabelece os termos dos
subsídios dos Vereadores
da Câmara Municipal de
Guararema para a próxima
legislatura (2021-2024)
quando prevalecerá os
subsídios dos Vereadores
fixados conforme os ter-

A Câmara Municipal de Guararema, devido ao cenário nacional e mundial referente à pandemia,
reduz em 20% (vinte por cento) os subsídios dos Vereadores
mos da Resolução nº 01,
de 21 de junho de 2016.
Os recursos economizados serão priorizados
em ações na Saúde, ga-

rantindo que a população
possa ser diretamente, a
mais beneficiada neste
período pelo qual o mundo
está passando.

A Câmara Municipal
de Guararema intensificou
seus trabalhos para que
Guararema passe, da melhor forma possível, por esta

fase e reforça que todos os
vereadores estão unidos
para o enfrentamento desta
pandemia que está assolando todas as nações.
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TSE decide que partidos devem ter
cota feminina na disputa de diretórios
Para a ministra Rosa Weber, embora as legendas tenham autonomia, há uma lacuna legislativa sobre cotas de gênero para os cargos de direção
Jornal O Diario de Mogi
Por: Heitor Herruso

Por unanimidade, o Tribunal
Superior Eleitoral
(TSE) decidiu nesta terça-feira, 19,
que a cota de 30%
de candidaturas
de mulheres nas
eleições também
deve ser aplicada
pelos partidos nas
disputas pelos cargos em diretórios
nacionais, regionais e municipais.
A questão foi
decidida a partir
de uma consulta formulada pela
deputada federal
Lídice da Mata
(PSB-BA). A parlamentar pediu ao
TSE que esclareça se o mínimo

de 30% de candidaturas femininas estabelecido
pela Lei Eleitoral
(Lei 9.504/1997)
também poderia
ser aplicado nas
eleições para os
cargos de direção
dos partidos.
PUBLICIDADE
Ao julgar o caso,
os ministros seguiram entendimento
da relatora e presidente do TSE,
Rosa Weber. Para
a ministra, embora
as legendas tenham autonomia,
há uma lacuna
legislativa sobre
cotas de gênero
para os cargos de
direção e a Justiça Eleitoral deve

estimular a participação feminina na
politica.
“Largo campo
permanece a percorrer rumo à reversão desse cenário. A presente

deliberação, indiscutivelmente, faz
parte dessa trilha
de profundas reflexões e transformações por que
passa a promoção
da igualdade de
gênero para cor-

reção da histórica
disparidade entre
as representações
feminina e masculina no Parlamento”, afirmou a
relatora.
• O voto foi se-

guido pelos ministros Luís Roberto
Barroso, Edson
Fachin, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Tarcísio Vieira e Sergio
Banhos.
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Recordar é viver, ou melhor, reviver: Vera Aranha
e o conceituado cabeleireiro Paulo Vieira, a bordo
de um cruzeiro para Buenos Aires (2005). Faz um
tempinho, mas continuam lindos e chiques!

Os amantes de pet também terão espaço
cativo nesta coluna. Olha a carinha da
Chiquinha com a sua tutora Adriana.

Look do dia: O outono já chegou, o inverno vem se aproximando
e as botas com certeza continuarão sendo presença
indispensáveis em qualquer closet, trazendo a possibilidade
de compor vários looks. Nesta foto, a lindíssima Tatiane de
Oliveira Rodrigues valorizou ainda mais o seu look optando pela
bota over the knee, ficando ainda mais estiloso e inspirador.

Início de março (antes do isolamento social) estive presente no aniversário de 15
anos da Maiara Utagawa, uma festa deslumbrante, com tudo o que uma debutante tem
direito. Fiz um registro com pessoas queridas: da esquerda para a direita: minha mãe
Nadir e minhas irmãs Zeli e Zélia.

O advogado Dr. Márcio Gonçalves, é uma das pessoas mais divertida, alegre, generoso
que conheço e principalmente exerce seu ofício com muita competência. Sucesso.

Nesta foto realizada em um dos muitos eventos promovidos pelo Rotary Club, registramos
a presença do simpático casal Dr.Elieser Cezar e Maria Ofélia que fazem parte não só de
uma sociedade, mas da história da nossa cidade pelos relevantes serviços prestados.
Que Deus abençoe suas vidas, sempre!

8

Jornal Gazeta de Guararema Sábado, 23 de Maio de 2020

Jornal Gazeta de Guararema

Sicredi lança opção de pagamento por QR Code
A ferramenta permite receber e pagar valores de forma instantânea, sem cobrança de taxas

Buscando disponibilizar soluções que gerem
conveniência, o
Sicredi, instituição
financeira cooperativa com mais de
4,5 milhões de associados, anuncia
mais uma funcionalidade em pagamentos eletrônicos. A partir de agora, é possível pagar
ou receber valores
entre associados
da instituição, sem
taxas, via QR Code
no aplicativo do Sicredi, disponível
para smartphones
que operam nos
sistemas iOS ou
Android.
O aplicativo já
foi atualizado e todos os associados
da cooperativa na
região também
contam com essa
nova funcionalidade. O Sicredi

Progresso PR/SP
está presente em
cinco municípios do
Alto Tietê: Mogi das
Cruzes, Suzano,
Itaquaquecetuba,
Guararema e Ferraz de Vasconcelos.
A solução faz
parte de uma série
de iniciativas do
Sicredi que visam
proporcionar novas experiências
para os associados por meio da
tecnologia, além
de acompanhar a
tendência de digitalização do sistema financeiro.
“Também é um estímulo à troca do
dinheiro físico por
meios eletrônicos,
uma nova cultura
de pagamentos,
mais segura, prática e sustentável
que temos incentivado entre os nossos associados”,

explica Gisele Rodrigues, superintendente de Soluções de Meios
de Pagamento do
Sicredi.
A nova opção
de pagamento eletrônico do Sicredi
está alinhada com
as melhores práticas de mercado e faz parte da
adesão da instituição ao Sistema de
Pagamentos Instantâneos lançado
recentemente pelo
Banco Central do
Brasil e batizado
de PIX, que funcionará a partir de
novembro deste
ano com o objetivo de modernizar
transações financeiras no país.
Para utilizar a
ferramenta no aplicativo do Sicredi o usuário deve
ser um associado

da instituição. No
app, basta escolher a opção “Pagamento por QR
Code”, direcionar o
“QR Code Sicredi”
para a leitura dos
dados, informar o
valor (se necessário) e confirmar o
pagamento. Esse
tipo de transação
é uma alternativa a outros pagamentos como
TED, DOC, boleto,
cheque e cartões,
e pode ser feita
entre pessoas em
poucos segundos.
“O sistema financeiro vive uma

jornada de inovação e no cooperativismo de crédito
temos como vantagem o relacionamento mais próximo com os associados, o que nos
permite entender
melhor as necessidades de cada
um para pensarmos em soluções e
produtos que possam atendê-los da
melhor maneira”,
completa Gisele.
Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma
instituição financeira cooperativa
comprometida com

o crescimento dos
seus associados
e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O
modelo de gestão
do Sicredi valoriza
a participação dos
mais de 4,5 milhões
de associados, os
quais exercem papel de donos do
negócio. Com presença nacional,
o Sicredi está em
22 estados* e no
Distrito Federal,
com mais de 1.900
agências, e oferece
mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.
com.br).

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 4/05/ A 30/05/2020
Clássico da literatura
(TV BRASIL, SEG, DIA 25, ÀS 21H30)

Após passar por Nova Iorque e Miami, Ingrid Guimarães
mostra como famosos e anônimos estão encarando a quarentena. Em “Além da Conta - Tem WI-FI #Confinados”, ela conversa
remotamente com Giovanna Antonelli e Babu Santana, investiga
o que acontece quando uma família inteira fica confiada junta
e conhece uma família brasileira que fez o seu próprio “BBB”.

Diversão em cena
(CANAL BRASIL, SEX, DIA 29, ÀS 22H30)

Quinzinho:

Editor

de

Imagens

Disputa acirrada
(GLOBO, DOM, DIA 24, ÀS 12H30)

A série de drama e ação “Os Mosqueteiros” estreia na programação da TV Brasil, com exclusividade na televisão aberta,
nesta segunda. Ambientado na Paris do século XVII, o seriado
é baseado na clássica obra do romancista francês Alexandre
Dumas. O mote é a irmandade existente entre os mosqueteiros
D’Artagnan, Athos, Porthos e Aramis, além dos seus papéis
como heróis em uma sociedade completamente sem lei. A série
conta com 10 episódios

Cozinha italiana
(GNT, SEG, DIA 25, ÀS 22H)

A família Simas marca presença no palco
do “Tamanho Família”. Felipe Simas, Rodrigo
Simas e Bruno Gissoni enfrentam Paula Fernandes no programa comandado por Marcio
Garcia. Durante a disputa, os irmãos contarão
com o auxílio da mãe, Ana Paula Simas. A
cantora sertaneja montou sua equipe com o
irmão Nilmar, a mãe Dulce e a prima Cintia.

Viagem marcada

No novo episódio de “Perto do Fogo”, Felipe Bronze recebe
o “chef” Pedro Pernambuco para fazer diferentes interpretações
de pizzas romanas. Eles preparam pizzas retangulares de sabores como, mortadela, pistache e queijo feta; tomate cereja,
espinafre e ricota; e batata fatiada defumada com alecrim e
linguiça. Para sobremesa, pizza de tiramisú.

Lobo em pele de cordeiro

As cativantes e divertidas histórias de
Pedro Malasartes são contadas na série
“Malasartes”, do Canal Brasil. O tradicional
personagem do folclore ibero-americano é
a personificação do malandro de bom coração. No segundo episódio da série, Pedro
Malasartes recebe três dons do padrinho. A
Morte precisa de um substituto e observa o
malandro que faz truques para estranhos. O
elenco conta com as participações de Jesuíta
Barbosa, Ísis Valverde, Julio Andrade, Vera
Holtz e Leandro Hassum.

Disputa japonesa
(RECORD, SAB, DIA 30, ÀS 22H30)

(GLOBO, TER, DIA 26, ÀS 22H)

(CANAL OFF, SEG, 25, ÀS 21H30)

O trabalho do quarteto de ativistas segue cada vez mais
arriscado em “Aruanas”. Natalie e Gregory encontram a tribo
indígena que foi atacada e ajudam sobreviventes. Para limpar
imagem, Miguel resgata a todos e leva para posto de proteção.

De casa

(GNT, TER, DIA 26, ÀS 23H30)

Sete surfistas, três países com idiomas diferentes e muita
cultura e paisagens incríveis em 1.500km de litoral. Tudo isso retratado em dez episódios de “Europa Por Elas”, nova temporada
do programa “Por Elas”. Claudinha Gonçalves, Aline Adisaka,
Chantalla Furlanetto, Giulia Gallart, Michelle Des Bouillons,
Gabriela Sztamfater e Marina Carbonell partem de Portugal,
atravessam a Espanha e chegam na França mostrando pelo
caminho paisagens incríveis de natureza exuberante, castelos
medievais e ondas perfeitas. Na estreia, elas fazem um resumo
da temporada, desde a saída de Figueira da Foz; em Portugal,
até a chegada em Hossegor; na França.

Sabrina Sato comanda o segundo episódio da
disputa do “Made In Japão”. Ao longo de 25 dias
e morando em um ambiente compartilhado de três
cômodos, os participantes enfrentam a pressão
da convivência e da rivalidade com os colegas,
dormindo em camas-cápsulas e se submetendo a
rígidas regras na casa. O vencedor levará o prêmio
de R$ 500 mil.
Produção: Carta Z Notícias
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Poupe pensando
em cuidar do
seu futuro.

Poupe pelo
aplicativo
sem sair da
sua casa.

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

Acesse,
saiba mais
e participe!
Promoção válida de 02/03/2020 a 21/12/2020. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais em www.poupareganharsemparar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU
CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.900504/2019-55. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. Ouvidoria Icatu - 0800 286 0047.
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Covid-19: eleição municipal pode
ser dividida em 2 dias, diz ministro
Meta é reduzir exposição de eleitores ao novo coronavírus
Por Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil

Para reduzir aglomerações e a exposição de
eleitores ao novo coronavírus, uma das hipóteses
em discussão é que as
eleições municipais deste
ano tenham dois dias de
votação, disse hoje (22),
em Brasília, o ministro
Luís Roberto Barroso,
que assume a presidência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) na próxima
semana.
Para isso, seria preciso um gasto adicional de
R$ 180 milhões, que é o
custo estimado pelo TSE
de um dia adicional de
eleição. Diante do quadro
de crise fiscal, porém,

outra possibilidade seria expandir o horário de
votação, para que dure
12 horas, o que teria um
custo menor.
“Em vez de irmos até
as 17h, irmos talvez até as
20h, e começar às 8h. Portanto, iríamos de 8h às 20h,
12 horas de votação. Esta
é uma ideia, é uma possibilidade. Essa não depende
de lei, podemos nós mesmos regulamentar no TSE”,
disse o ministro, durante
uma live promovida pelo
jornal Valor Econômico.
Votação pode ser por
faixa etária
A Justiça Eleitoral estuda ainda fazer a votação
dividida por faixa etária, nos
diferentes turnos do dia de

votação. Para isso, é preciso “ouvir sanitaristas [para
saber] se colocaríamos os
mais idosos votando mais
cedo, depois os mais jovens
na hora do almoço. A gente
tentar fazer uma divisão
dessa natureza”, disse Barroso, ministro do Supremo
Tribunal Federal - STF.
O ministro disse, ainda,
que mantém diálogo constante com os presidentes
da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), e do Senado,
Davi Alcolumbre (DEM-AP), sobre o eventual
adiamento do calendário
eleitoral. Para a alteração
do calendário, é necessária
que o Congresso aprove
uma proposta de emenda
constitucional (PEC).

A definição sobre o
adiamento das eleições
depende ainda da trajetó-

ria da curva de contaminação do novo coronavírus, afirmou Barroso. “Em

meados de junho será o
momento de se bater o
martelo”, finalizou ele.

Projeto aumenta penas para crimes contra profissionais de imprensa
Quem cometer crime
contra profissionais de
imprensa no exercício
da sua profissão ou em
razão dela pode ter a
pena aumentada. Isso é
o que estabelece projeto
de lei (PL 2.813/2020) do
senador Lucas Barreto
(PSD-AP), que altera o
Código Penal para incluir
a circunstância entre as
agravantes genéricas.
“As agravantes genéricas são circunstâncias
legais, de natureza objetiva ou subjetiva, que
não integram a estrutura
do tipo penal, mas que
a ele se ligam com a
finalidade de aumentar
a pena. Optou-se pela
agravante por alcançar
maior espectro de tipos
penais, a exemplo da lesão corporal, dos crimes
contra a honra e contra a
liberdade pessoal, dentre
outros”, explicou o autor
na justificação.
O senador lembrou
que a violência contra
profissionais da imprensa
tem se tornado cada vez
mais recorrente nos dias
atuais. Lucas Barreto des-

tacou que, além de atentar contra a liberdade de
imprensa e a democracia,
viola-se o livre exercício
da atividade.
Manifestações
A violência contra a
imprensa preocupa também outros parlamentares. A senadora Eliziane
Gama (Cidadania-MA)
manifestou-se, por meio
das redes sociais, sobre a
agressão a uma repórter
de televisão durante ato
em apoio ao presidente
da República, Jair Bolsonaro, no domingo (17).
“Em mais um domingo
marcado por manifestação antidemocrática
prestigiada e incentivada
pelo presidente, vimos
outra cena de violência
contra a imprensa. Minha
total solidariedade à repórter da BandNews, Clarissa Oliveira, agredida
com a bandeira do Brasil
por uma manifestante.
Lamentável!”, escreveu
Eliziane.
O senador Fabiano
Contarato (Rede-ES)
classificou os agressores
como covardes:

Lucas Barreto, autor da proposta: opção pelas agravantes genéricas
“A imprensa não vai se
intimidar e cedo ou tarde
os financiadores dessas
manifestações ‘espontâneas’ serão descobertos!”
Já o senador Humberto Costa (PT-PE) fez
críticas ao presidente:

“A política do ódio, promovida pelo presidente
Jair Bolsonaro, tem feito
vítimas. A cada manifestação antidemocrática promovida por seus aliados
aparecem novos relatos
de violência, seja ela con-

tra adversários políticos
ou contra jornalistas. Até
quando?”
Recentemente, senadores já haviam demonstrado repúdio à violência
contra jornalistas. No dia
3 de maio, profissionais

de imprensa também foram agredidos por chutes,
murros, empurrões e rasteiras em manifestação
em apoio ao governo.
Fonte: Agência Senado
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