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A Unna é uma empresa jovem e dinâmica, que já 
pode ser considerada veterana. Nascida da união 
de profissionais com vasta experiência na área da 
Saúde, sempre objetivando proporcionar a todos 
os seus clientes saúde e bem - estar com qualidade e 
conforto, assegurados pela excelência no atendimento 
e tratamento personalizado. Rua 23 de Maio, 
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VII Jornada da Educação busca aprimoramento 
profissional para os funcionários da municipalidade

     A Secretaria Mu-
nicipal de Educação deu 
início no mês de julho à 
VII Jornada da Educa-
ção da Rede Municipal 
de Ensino. Sob temática 
náutica (Diário de Bordo, 
Barco, Leme, Bússola, 
Comandante, Navegan-
tes), referência ao período 
de pandemia que estamos 
vivendo (necessidade de 
registro, todos sujeitos às 
incertezas da navegação, 
a importância da condu-
ção firme e segura do 
“barco” em que estamos, 
nossa condição comum 
de navegantes), Oficinas 
foram idealizadas pelas 
equipes gestoras a par-
tir de temas propostos 
pela equipe da Secretaria.
Dessa forma, em 2 de 
julho (início das Oficinas) 
foi desenvolvido o tema 
Sentindo-se acolhido na 
volta às aulas, já no dia 
16 de julho, por exemplo, 
funcionários participarão 
da Oficina Jardineiros da 

Esperança – cultivando 
flores e colhendo alegrias, 
e assim por diante. Para 
essa etapa, participam 
das atividades Auxiliares 
de Alimentação e Servi-
ços Gerais, Auxiliares de 
Vida Escolar, Estagiárias e 
Monitores de Acompanha-
mento Escolar, em local 
e condições adequadas, 
sempre zelando pelo cum-
primento das etiquetas de 
distanciamento e higiene.

Dando continuidade à 
VII Jornada da Educação, 
teremos a etapa planejada 
e organizada para profes-
sores, coordenadoras e 
diretores, em parceria com 
a Editora Moderna. Sob a 
temática Aprender e ensi-
nar frente aos desafios de 
uma nova educação, pal-
estras e oficinas pedagógi-
cas foram idealizadas com 
o objetivo principal de 
colaborar para o aprimo-
ramento das práticas edu-
cativas na municipalidade.
Continua na página -03

Diretora Orlândia ministrando a oficina: reflexão 
e aprendizado garantidos!

Árvore das diferenças e a AVE Jaqueline participando da dinâmica, que foi idealizada pela equipe gestora da 
EM Presidente Getúlio Vargas.

Saúde e Fitness >>> 
1 0 0      
D I A S
José Marcos, Educador 
Físico. Diretor Técnico e 
Professor da Acqua Boya 
Academia - Guararema e-
-mail: josebgeraldo@ig.com.br 

Por:

Continua na página 02
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Por: Omar Santos 

    Horóscopo

    100 DIAS

 DIA 05/07/2020
ÁRIES - Bom dia para iniciar 
negócios relacionados com 
a indústria, e propriedades. 
Contudo, não deixe de olhar 
e zelar pelo bem de seus fa-
miliares e não fuja das suas 
responsabilidades e proble-
mas. Uma difícil fase se ini-
cia hoje para você. Os astros 
indicam roubos, enganos, da 
queda do crédito e da repu-
tação.
TOURO - Alguma coisa im-
portante, alguma notícia 
inesperada poderá deixá-lo 
aborrecido e irritado. Procure 
superar sua emotividade co-
locando-se acima dos acon-
tecimentos. Novas oportuni-
dades de sucesso no plano 
social. Desarmonia em sua 
vida conjugal, mas com com-
preensão, tudo acabará bem.
GÊMEOS - Sua natividade 
astral favorecida neste dia. 
Os assuntos profissionais e 
financeiros merecem melhor 
atenção pois há prenúncio 
de lucros. Procure ser franco, 
conte com a ajuda de todos. 
Cuide de sua saúde. Você 
terá algumas dificuldades 
passageiras.
CÂNCER - Alguma chance 
de êxito financeiro deverá 
surgir e você poderá aprovei-
tá-la com sua capacidade de 
ação e inteligência. Procure 
controlar de modo rápido e 
objetivo, as oposições e obs-
táculos que possam surgir. 
Receberá informações úteis 
e promissoras.
LEÃO - Nesta fase do ano, 
você terá surpresas agradá-
veis nos contatos comerciais. 
Ascensão prevista durante 
todo este dia. Amor e vida 
conjugal, favorecidos. Faça 
prevalecer seu otimismo. 

 Saúde e Fitness >>> 
Por: Jose Marcos - Educador Físico 

 José Marcos 

Harmonia familiar e êxito sen-
timental e amoroso.
VIRGEM - Notáveis proba-
bilidades de sucesso em 
questões relacionadas com 
vocação, ciência, concurso, 
testes, empregos, aumento 
de vencimentos e rendimen-
to. Bom dia para solicitar a 
casa própria em um órgão 
competente do governo.
LIBRA - Para tirar algum pro-
veito deste dia, será necessá-
rio usar toda a sua habilidade 
profissional e comercial. Pro-
cure se precaver contra es-
cândalos, injúrias e acidentes 
e não se deixe influenciar por 
pessoas muito falantes. Me-
lhora da saúde e das chan-
ces gerais.
ESCORPIÃO - Bom dia para 
uma viagem de negócios 
onde poderá descobrir uma 
transação que contenha uma 
chance de melhorar sua vida, 
principalmente através de 
amigos e irmãos. Amizades 
bem sucedidas e tenha mais 
cuidado com estranhos.
SAGITÁRIO - Procure esta-
belecer o equilíbrio. Seu sis-
tema nervoso é está delica-
do. Por esta razão, faça cada 
coisa no seu devido tempo. 
Procure ser mais prático e 
observador. Algumas pertur-
bações passageiras com os 
filhos estão previstas.
CAPRICÓRNIO - Evite, neste 
dia, questões com vizinhos. 
Os amigos leais o ajudarão 
em qualquer dificuldade e 
conseguirá realizar boa parte 
de seus desejos. Ótimo ao 
trabalho. Período promissor. 
Seja otimista e aproveite as 
chances que surgirão agora.
AQUÁRIO - Pessoas de pro-
jeção estarão ao seu favor, 
neste dia. Aproveite para re-
alizar seus anseios, principal-
mente os do campo social e 

profissional. Muito bom para 
novas amizades. Não confie 
demais em pessoas que não 
conhece.
PEIXES - Notícias com maior 
interesse podem surgir no 
final deste dia. Ao tratar de 
negócios com outras pesso-
as, saiba avaliar suas possi-
bilidades e as dos outros. Até 
depois de amanhã, você aca-
bará lucrando. Evite que seus 
problemas pessoais possam 
causar dificuldades para a 
sua família.
   
 DIA 06/07/2020
ÁRIES - Um novo estímulo e 
visão podem alterar o roteiro 
dos acontecimentos, passan-
do a lhe proporcionar mais 
possibilidades de êxito. Você 
está vivendo um ótimo dia. 
Deixe que seu entusiasmo se 
fortaleça cada vez mais. Dia 
excelente.
TOURO - Dia importante e 
benéfico. Excelente para pro-
gredir materialmente. Procu-
re condições de melhorar sua 
situação econômica. Roman-
ce favorecido e vida familiar 
beneficiada. Sua disposição 
sexual também estará rece-
bendo energias astrais muito 
positivas.
GÊMEOS - Não se torne 
insistente demais em suas 
pretensões, junto aos seus 
superiores. O dia é favorável 
para relações com familiares 
e com a pessoa amada. Cui-
dado com acidentes, princi-
palmente os de trânsito. Dia 
feliz para tratar de seus inte-
resses financeiros.
CÂNCER - Ótima influência 
astral para o casamento ou 
união, ao noivado, namoro, 
para novas associações e 
para lucrar em negócios jun-
to ao sexo oposto. Todavia, 
tome cuidado com rivalida-
des e inimigos declarados.
LEÃO - Este é o dia realmen-
te ideal para você. Vai pro-
gredir no campo profissional 
e financeiro. O amor também 
está em excelente aspecto 
astral. Toda e qualquer chan-
ce de melhorar sua carreira 
deverá ser aproveitada. Con-
fie mais na pessoa amada e 
terá vantagens com isso.
VIRGEM - Demonstre firme-
za, convicção e mais con-
fiança em si, que conseguirá, 
neste dia, influenciar pessoas 
importantes ao seu progres-
so e prosperidade profissio-
nal e material. Contudo, evite 
precipitações.
LIBRA - Bons contatos com 
pessoas bem intencionadas 
e de finanças elevadas farão 
com que solucione boa par-
te de seus problemas neste 
dia. Êxito em jogos, sorteios 
e harmonia no setor românti-
co. Confie nas pessoas que o 

cercam.
ESCORPIÃO - Reveja suas 
disponibilidades financeiras e 
faça algum bom investimento 
se puder. Êxito no campo pro-
fissional, social e nos negó-
cios comerciais que realizar. 
Muito bom ao amor e loterias. 
Tenha mais determinação e 
coragem em tudo que empre-
ender.
SAGITÁRIO - Alguma coisa, 
até insignificante, não irá cor-
responder à sua expectativa. 
Dia indicado para desenvol-
ver-se social, profissional e 
mentalmente. Mas, deverá 
tomar muito cuidado com sua 

saúde. Nesta fase você deve-
rá enfrentar alguns obstácu-
los em seu lar.
CAPRICÓRNIO - Dia positivo 
para a realização de negócios 
além de suas condições mo-
netárias, mas muito propício 
ao seu progresso profissio-
nal, moral e social. A pessoa 
amada terá disposição para 
ajudar você.
AQUÁRIO - Dia em que 
terá muito sucesso ao tratar 
com autoridades civis e na 
solução de seus problemas 
profissionais, financeiros e 
pessoais. Cuidado com as 

novas amizades. Faça cada 
coisa no seu devido tempo. 
Recebimento de presentes 
ou qualquer coisa que lhe 
traga alegria.
PEIXES - Cuidado com o pe-
ríodo de escândalo e até de 
sedução que terá de passar. 
Nada de imprevidência. Po-
derá estragar suas possibili-
dades de ser bem sucedido 
neste dia. Quando a lua se 
encontra em bom aspecto 
como hoje, aguarde boas 
chances.

Completamos nessa se-
mana 100 dias de quarentena 
e, consequentemente, 100 
dias sem atividades na aca-
demia. Em quase 23 anos 
de funcionamento, jamais 
ficamos tanto tempo parados. 
Aliás, nunca chegamos nem 
perto desse período recorde 
de inatividade. No máximo, fe-
chamos por 30 dias no período 
de festas de final de ano para 
uma ampliação estrutural, 
com reformas, etc. Também 
nunca imaginamos qualquer 
coisa parecida com o que 
estamos enfrentando agora. 
Eu particularmente, desde 
quando comecei a trabalhar 
aos 17 anos de idade, não 
me recordo de ter ficado tanto 
tempo sem trabalhar, mesmo 
nos períodos em que passei 
por turbulências de saúde. 
É uma situação inusitada e 
totalmente adversa que tende 
a provocar emoções e reações 

físicas e emocionais com a 
qual precisamos a aprender 
a lidar. No meu caso, tenho 
o agravante da diabete que 
exige mais atenção para evitar 
complicações maiores. Mas 
usar a pandemia ou a qua-
rentena ou o isolamento ou o 
quer que seja, como muleta 
para me entregar, não é uma 
opção. O desânimo pode sur-
gir a qualquer dia, a qualquer 
hora é verdade. Muitas vezes 
me vejo indo nessa direção. 
Nesse momento, uma auto 
análise se faz necessária e a 
auto estima precisa falar mais 
alto e motivar atitudes positi-
vas e bons pensamentos. Não 
quero dizer que precisamos 
estar alegres e radiantes o 
tempo todo como se tudo esti-
vesse normal e ótimo. Mesmo 
porque seria uma reação artifi-
cial sem sentido, natural talvez 
aos alienados. Quero crer 
que a grande maioria é sen-
sível ao atual momento e tem 
discernimento suficiente para 
compreender o problema. 
Mas não podemos nos deixar 
levar por negativismos. É im-
portante, por exemplo, acom-
panhar alguns noticiários para 
saber a quantas andam as 
providências das autoridades 
em relação à pandemia. Mas 
acredito ser desnecessário se 

envolver em desavenças vir-
tuais, quer seja sua natureza, 
ou se apegar em informações 
política/econômica/adminis-
trativas divergentes entre 
governantes, que podem nos 
causar sentimentos ruins, 
pesados e que na verdade 
não resolverão nossas vidas. 
O enfrentamento da apatia 
causada pelo isolamento 
em casa esse tempo todo, 
obrigando-nos à privação de 
uma rotina de vida prazerosa 
anterior à pandemia, deve ser 
feito com ações positivas, 
com o apoio de familiares 
e amigos mesmo que seja 
virtualmente e pensando em 
um dia por vez. A ansiedade 
por voltar à normalidade é 
natural e serve como mola 
propulsora para a vida, para 
pensar em novos planos no 
pós pandemia, desde que 
saibamos controla-la e usá-la 
a nosso favor. Todos quere-
mos sair, encontrar amigos, 
familiares, passear, treinar, 
viajar, trabalhar. E vamos 
conseguir fazer tudo isso 
novamente. E não é simples-
mente “vai passar”. É óbvio 
que vai passar. Enquanto 
isso vamos reinventando um 
dia por vez, para quando pu-
dermos voltar, termos saúde 
para tal.
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VII Jornada da Educação busca aprimoramento 
profissional para os funcionários da municipalidade

...... Dando continuida-
de à VII Jornada da Edu-
cação, teremos a etapa 
planejada e organizada 
para professores, coor-
denadoras e diretores, 
em parceria com a Editora 
Moderna. Sob a temática 
Aprender e ensinar frente 
aos desafios de uma nova 
educação, palestras e ofi-
cinas pedagógicas foram 
idealizadas com o objeti-
vo principal de colaborar 
para o aprimoramento 
das práticas educativas 
na municipalidade.

A Jornada contará com 
duas palestras principais 
em cada um dos dias. No 
dia 14 de julho, Miguel 
Thompson falará sobre O 

Corona como metáfora: a 
complexidade da pande-
mia como representação 
dos desafios da educação 
contemporânea. Já no dia 
15, Ilan Brenmam trará 
em pauta Os desafios de 
educar crianças e jovens 
no século XXI. O acesso 
a tais palestras será dis-
ponibilizado também à 
comunidade escolar, uma 
vez que os temas são de 
grande relevância para 
todos os interessados 
pela educação.

    Além das palestras 
principais, a Jornada con-
tará com inúmeras ofici-
nas, que buscam atender 
às peculiaridades de cada 
segmento e ano, além 

de diretores e coordena-
doras. Abordarão temas 
como As competências 
socioemocionais: desen-
volvendo ações práticas 
com intencionalidade pe-
dagógica e Os desafios 
de alfabetizar até o 2º ano 
do Ensino Fundamental. 
Equipes gestoras pode-
rão refletir, por exemplo, 
sobre o Feedback X Fe-
edforward: em busca da 
efetividade no acompa-

nhamento pedagógico.
A Secretaria Munici-

pal de Educação, com 
esta proposta, espera 
colaborar com a formação 
continuada de nossos 
Profissionais e acolhê-
-los, nesta fase única das 
nossas vidas, com as 
doses certas de razão e 
sensibilidade.

Parabenizamos os 
Gestores pela elaboração 
das Oficinas e agradece-

mos a parceria da Edito-
ra Moderna. Contamos 
com todos para que as 
atividades que integram 
a VII Jornada da Educa-
ção sejam significativas 
e enriquecedoras, e que 
possam colaborar para 
a garantia da qualidade 
na Educação Pública da 
cidade de Guararema.

Funcionário Pedro em 
momento de criação na 
Escola da Natureza Fran-

cisca Lerario.
Diretora Paula e o AVE 

João: ambiente alegre e 
protegido.

 Diretora Orlândia mi-
nistrando a oficina: reflexão 
e aprendizado garantidos!

 Árvore das diferenças 
e a AVE Jaqueline partici-
pando da dinâmica, que 
foi idealizada pela equipe 
gestora da EM Presidente 
Getúlio Vargas.

Funcionário Pedro em momento de criação na Es-
cola da Natureza Francisca Lerário.

Diretora Paula e o AVE João: ambiente alegre e protegido.



Jornal Gazeta de Guararema Sábado,  04 de  Junlho  de  2020 4 Jornal Gazeta de Guararema

“A PRIMUSCART EMBALAGENS EIRELI – 
EPP, CNPJ 00.351.913/0001-52 torna público que 
requereu na PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARAREMA a renovação da Licença Ambien-
tal para a Fabricação de Embalagens de Papelão 
Ondulado, situada à Rua Padre Cornélio, nº 48/56 – 
Centro – Guararema, SP.”

Vende-se loja

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

Motivo mudança

Vereador Claudinei (Tiu) indica pavimentação 
asfáltica em várias estradas do Bairro  Goiabal 

Muito requisitado pela 
comunidade dos Bairros Ce-
rejeira e Goiabal, o vereador 
Tiu, não mede esforço para 
atender as solicitações dos 
moradores, recentemente em 
reunião ordinária no plenário 
da Câmara Municipal com a 
sua importante de nº 14/2020, 
indicou ao Exmo. Sr. Prefeito 
Municipal Adriano de Toledo 
Leite, nos termos regimentais, 
providências do Setor com-
petente da municipalidade 
no sentido de ser realizado 
o término da pavimentação 
asfáltica das seguintes Es-
tradas Municipais: Takamori, 
Cerejeira, José Marcelini e 
Takakazu Tsukamoto locali-
zadas na Colônia Cerejeira, 
Bairro do Goiabal. 

Em sua justificativa o no-
bre vereador Tiu, alega que 
as  mencionadas vias públi-
cas já receberam o 

benefício da pavimen-
tação até uma parte de sua 
extensão, o que veio benefi-
ciar em muito os moradores 
daqueles locais. 

O vereador Tiu  esclarece 
em sua indicação  que uma 
parte dessas vias públicas 

está ainda sem pavimenta-
ção, o que gera um grande 
desconforto às pessoas que 
lá residem, que muitas ve-
zes encontram dificuldades 
para trafegarem com seus 
veículos e até mesmo a pé, 
pois em razão das fortes 
chuvas, acabam  surgindo 
buracos e outras irregularida-
des em seus leitos carroçá-
veis. Portanto, ao se concluir  
a pavimentação asfáltica 
nas Estradas Municipais 
ora indicadas, estar-se-á 
proporcionando uma melhor 
condição de trafegabilidade, 
possibilitando aos seus mo-
radores que nelas transitem 
com toda segurança e tran-
quilidade, mesmo quando da 
ocorrência de fortes chuvas. 
Por tais motivos e visando a 
segurança e o bem-estar de 
todos os moradores e de-
mais usuários das referidas 
Estradas Municipais, espera 
o nobre vereador Tiu  que a 
presente e justa Indicação 
de nº 14/2020, seja atendida 
o mais breve possível. Autor: 

Vereador Claudinei 
Santos de Oliveira (Tiu)

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

Vereador Claudinei Santos de Oliveira (Tiu), muito requisitado pelas comunidades dos bairros e centro
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No próximo dia 07 (terça-feira) o Pastor Presidente da Assembleia de Deus em Guararema 
completará mais um ano de vida. Seus amigos, familiares, e membros da AD GUARAREMA desejam 
toda sorte de benção, muita saúde e paz, felicidades. Parabéns!

Pastor Presidente Luciano Fer reira Parabéns! 
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Resumos dos capítulos das novelas
Malhação
Globo – 17h35
Segunda – Keyla pede 

para conversar com Ro-
ney. O conselheiro indaga 
Lica e se surpreende com 
suas revelações. Dóris se 
preocupa com a reação 
de Benê ao receber uma 
advertência. Clara dispensa 
Felipe. Samantha e Guto 
pensam em formar uma 
dupla musical. Marta teme 
que Lica não se relacione 
mais com o pai. Malu se 
recusa a ajudar Bóris com 
os alunos. Ellen acalma 
Benê. Telma pede a Tina 
para não contar a Mitsuko 
sobre Julinho. Keyla revela 
às amigas sobre a ameaça 
de K2. Ao lado de Keyla, 
Tato revela a Roney que 
não é o pai de Tonico.

 Terça – Roney fica fu-
rioso com Keyla e Tato. 
Benê conta a Josefina que 
Deco é o pai de Tonico. 
Lica e Marta explicam a 
Felipe e Luís como foi a 
audiência no conselho tu-
telar. Samantha sugere a 
Clara que se insinue para 
Guto. Anderson e Fio elo-
giam a edição de Ellen do 
vídeo de apresentação das 
Garotas do Vagão na festa 
junina. Josefina tenta acal-
mar Roney, e ele pede para 
conversar com Tato. K2 e 
K1 incitam os alunos a falar 
mal de Keyla. Roney demite 
Tato e exige que o menino 
deixe sua casa.

 Quarta – Tato impede 
uma briga entre Keyla e K2. 
Samantha convida Clara para 
ver o clipe da banda de Tina. 
Keyla confronta Roney por ter 
mandado Tato embora. Tina 
reclama das catracas com 
Bóris, mas ele afirma não 
poder resolver o problema. 
MB fala de Keyla para Tina, 
que fica penalizada com a 
situação da amiga. Luís in-
siste para Marta assinar um 
contrato com a empresa para 
a qual foi modelo. Josefina, 
Dóris e Bóris convencem 
Roney a mudar de ideia com 
relação a Tato. Tato pede a 
Keyla que afirme para ele e 
Roney que não está interes-
sada em Deco.

 
Quinta – Keyla não con-

segue responder Tato, e 
ele decide ir embora. Val-
demar afirma a Roney que 
precisa de um ajudante na 
lanchonete. Marta e Lica 
conversam sobre a terapia. 
Tato chega à casa de Aldo e 
fica desolado. Leide e Marta 
concordam com o término 
do namoro de Lica e MB. 
Fio implora para Ellen lhe 
dar aula de matemática. 
Lica volta para o colégio, 
e Tina a convence em não 
arrumar confusão. Clara 
pede a Guto para lhe dar 
aulas de piano. Samantha 
faz intriga de Lica para 
Felipe. Malu provoca Lica. Carta Z Noticias

De 06/07 a 11/07/2020
K2 se preocupa com Tato. 
Aldo repreende Tato.

 
Sexta – Keyla se pre-

ocupa com Tato. A pro-
fessora de matemática 
sugere que Ellen seja a 
representante do colégio 
nas olimpíadas. Felipe 
sente ciúmes de MB e 
Lica. Aldo exige que Tato 
conte a ele por que saiu 
da casa de Roney. Keyla, 
Lica, Tina, Ellen e Benê de-
cidem criar um canal para 
lançar o clipe da banda na 
internet. Guto insiste para 
Benê não parar de tocar 
piano. MB e Clara ficam 
furiosos ao ver Lica e Feli-
pe se beijando. Samantha 
convence Clara a voltar 
para o galpão, e Lica e 
Benê não gostam. Benê 
não gosta de ver Clara 
perto de Guto. Samantha 
se insinua para Anderson, 
e Tina se irrita. Keyla se 
entristece por Tato e Deco 
não falarem com ela. Tato 
enfrenta Aldo.  

Novo Mundo
Globo – 18h15 
Segunda – Joaquim 

se entristece por Anna ter 
mentido para ele. Licur-
go e Germana usam seu 
novo fogão como atração 
para ganhar dinheiro. Se-
bastião avisa a Cecília 
que Orozimbo ficou viúvo. 
Tibiriçá aceita casar Piatã 
e Jacira. Dalila faz previ-
sões sobre Narcisa, com a 
ajuda de Hugo. Greta finge 
gostar de Diara. Domitila 
confessa seus planos a 
Francisco. O verdadeiro 
comandante Maximiliano 
chega ao Rio de Janeiro. 
Joaquim e Anna decidem 
adiar a partida por causa 
do casamento de Piatã 
e Jacira. Thomas e seus 
jagunços se aproximam 
da aldeia Tucaré. Domitila 
aparece no Paço para a 
cerimônia com Dom Pe-
dro, com o mesmo colar 
usado por Leopoldina.

 
Terça – Dom Pedro 

fica furioso com a chega-
da de Domitila. Thomas 
acerta com Querêncio o 
assassinato de Joaquim. 
Tibiriçá sente a presença 
de Thomas na floresta e 
pede que Piatã o ajude a 
afastá-lo. Domitila provoca 
Leopoldina. Os jagunços 
de Thomas se assustam 
com os barulhos que vêm 
da floresta. Licurgo e Hugo 
não conseguem acordar 
Germana e se preocupam. 
Domitila confirma suas 
suspeitas sobre Isaura e 
Pedro. Bonifácio alcança 
Leopoldina na estrada e 
segue com ela até a fa-
zenda de Santa Cruz. Dom 
Pedro estranha o sumiço 
de Isaura. Anna amamen-
ta Vitória e Joaquim fica 
encantado. Bonifácio se 
declara para Leopoldina.

 Quarta – Leopoldina se 
afasta de Bonifácio. Dom 
Pedro repreende Domitila 
e se preocupa por não 
encontrar a princesa no 
Palácio. Leopoldina enfren-
ta Dom Pedro. Joaquim e 
Anna pensam em ir para 
a Europa. Germana des-
perta e ataca Licurgo. Gre-
ta reclama de Diara para 
Schultz. Piatã fala para 
Joaquim sobre a possível 
aproximação de Thomas. 
Na mata, Thomas é picado 
por um inseto. Domitila 
manda Rosa divulgar seu 
romance com Dom Pedro. 
Jacira e Piatã se casam. 
Patrício ouve Bonifácio 
confidenciar a Leopoldina 
o esconderijo de Anna e 
Joaquim. Passam-se al-
guns dias. Anna, Joaquim, 
Olinto e as crianças che-
gam à casa de Bonifácio 
em Santos. Patrício revela 
a Thomas o paradeiro de 
Anna e Joaquim.

Quinta – Joaquim não 
se conforma de ter que 
deixar o Brasil. Piatã cuida 
de Tibiriçá. Hugo e Elvira 
se beijam. Matias avisa a 
Libério que o casamento 
de Cecília foi marcado e ele 
decide fugir com a amada. 
Leopoldina gosta de ver 
Domitila sendo ignorada 
pelo povo. Greta tenta se 
aproximar de Ferdinando. 
Joaquim e Anna se amam. 
Dom Pedro repreende Do-
mitila por tentar disputar o 
amor do povo com Leopol-
dina. Greta pensa em pro-
curar Ferdinando. Leopoldi-
na discute com Dom Pedro. 
Domitila sofre represália do 
povo e sua casa é atacada.

Sexta – Domitila pede 
que Rosa avise a Dom 
Pedro sobre o ataque. Dom 
Pedro decide dar um título 
de nobreza a Domitila. Gre-
ta pede para Ferdinando 
acompanhá-la a um pas-
seio pela mata. Germana 
se insinua para Hugo. Anna 
reclama com Olinto de ter 
que abandonar sua vida 
por causa de Thomas. Piatã 
faz um ritual de cura com 
Tibiriçá. Elvira se disfarça 
e vai à taberna encontrar 
Hugo. Sebastião decide 
fazer o casamento de Ce-
cília em sua casa e Libério 
se desespera. Wolfgang 
duvida da paternidade do 
filho de Diara. Anna tem um 
mau pressentimento. Olinto 
vê Thomas se aproximar 
com os soldados e avisa a 
Joaquim.

Sábado – Joaquim é 
preso. Anna afirma a Olin-
to que desembarcará no 
Rio de Janeiro. Cecília e 
Libério combinam de ca-
sar assim que Sebastião 
viajar. Diara se espanta 
ao saber que Greta sairá 
com Ferdinando. Domitila 
recebe dinheiro de um fa-
zendeiro para manipular 
Dom Pedro. Greta diz que 

ajudará Ferdinando com 
suas pesquisas. Thomas 
exige que seus homens 
encontrem Anna. Joaquim 
presta depoimento a Egí-
dio. Germana vê Hugo beijar 
um homem, sem saber que 
é Elvira disfarçada.  Anna, 
Olinto e as crianças pedem 
abrigo na casa de Peter.

Totalmente Demais
Globo – 19h15
Segunda – Lili afirma 

a Germano que seu ca-
samento chegou ao fim. 
Eliza conta a Arthur que 
Gilda lhe garantiu que não 
foi Dino quem ligou para 
ela. Arthur garante a Eliza 
que irá protegê-la. Germa-
no convida Carolina para 
sair. Montanha comemora 
a vitória de sua equipe de 
esporte com Wesley e Cas-
cudo. Florisval fica indigna-
do ao ver Montanha beijar 
Rosângela. Jeniffer conta a 
Florisval que Cascudo sofre 
agressões de Durão. Arthur 
leva um susto ao ver Ger-
mano na casa de Carolina.

 
Terça – Arthur acusa 

Carolina de ter seduzido 
Germano para ajudá-la a 
vencer a prova contra ele. 
Carolina expulsa Arthur de 
casa. Montanha avisa ao 
inspetor da escola que de-
nunciará Durão. Germano 
se entristece ao ver Lili com 
Rafael e afirma a Zé Pedro 
que reconquistará a ex-
-esposa. Eliza se surpreende 
ao ver Jonatas e Leila juntos 
na festa. Germano estranha 
a aproximação entre Jonatas 
e Leila. Leila beija Jonatas 
na frente de Eliza. Max é 
agredido por homofóbicos 
ao sair da boate.

 
Quarta – Rafael vê Max 

sendo agredido e o socorre. 
Max revela a Lu que foi 
agredido. Lorena publica 
uma foto de Arthur com 
Eliza, para provocar Ca-
rolina. Jonatas chega em 
casa, lembra de Eliza na 
festa e acha que a perdeu 
para sempre. Gilda ouve 
quando Cordeiro avisa a 
Dino que ele perderá o bar 
se não pagar o que lhe 
deve. Arthur se preocupa 
com as fotos de Eliza na 
praia. Gilda se desespera 
ao descobrir que Dino pe-
nhorou todos os seus bens. 
Gilda pede dinheiro a Eliza. 
Durão recebe a visita de um 
conselheiro tutelar. Monta-
nha lamenta ao saber que 
Cascudo decidiu deixar a 
equipe de esportes. Gil-
da procura Germano na 
Bastille.

 
Quinta – Mirthes avisa 

a Gilda que Germano não 
poderá recebê-la. Fabinho 
convida Débora para ir ao 
cinema. Germano fica sur-
preso ao saber que Gilda 
o procurou na Bastille e 
comenta com Zé Pedro 
sobre seu envolvimento 
com a mãe de Eliza. Gilda 

decide ver Eliza, e Maurice 
a recebe na casa de Arthur. 
Euzébia confirma para Ger-
mano que Gilda esteve na 
mansão. Arthur e Eliza tro-
cam confissões e se beijam.

 Sexta – Arthur se ofere-
ce para emprestar dinheiro 
a Gilda. Lu vê Rafael e Lili 
juntos e ofende o casal. Lili 
expulsa Germano de sua 
casa, depois que o ex-mari-
do confessa que a traiu com 
Gilda. Eliza comenta com a 
mãe que gostou de beijar 
Arthur. Eliza chora ao ouvir 
Maurice incentivar Arthur a 
apenas se divertir com ela. 
Gilda entrega o dinheiro a 
Cordeiro. Eliza flagra uma 
conversa entre Natasha, 
Carolina e Daniele, que co-
mentam que Arthur deseja 
ter todas as mulheres à sua 
disposição.

 
Sábado – Eliza vence a 

etapa do concurso com a 
foto de praia, e Cassandra 
é eliminada. Eliza decide 
deixar a casa de Arthur para 
morar com Max e Lu. Mau-
rice pede a Severino que o 
leve a Campo Claro para 
rever Gilda. Cassandra 
ameaça contar para Ger-
mano sobre as tentativas de 
Carolina de fazer com que 
Eliza saísse do concurso. 
Carolina inclui Cassandra 
como modelo em uma edi-
ção de sua revista. Gilda se 
apavora ao ver Maurice no 
bar de Dino. Carolina pro-
voca Arthur ao comemorar 
que Eliza o abandonou.

As  Aventuras de 
Poliana

SBT – 20h50
Segunda – A emissora 

não divulgou o resumo do 
último capítulo do folhetim. 

 Fina Estampa
Globo – 21h15
Segunda – Rafael se 

desespera ao não conse-
guir falar com Amália, que 
é socorrida por uma ambu-
lância após seu acidente 
de carro. Griselda avisa a 
Celeste e Vilma sobre o aci-
dente de Amália, e as duas 
partem para o hospital. 
Juan conforta Chiara. Tere-
za Cristina avisa a Crô que 
Pereirinha irá morar com 
ela. No hospital, Amália tem 
uma melhora e anuncia a 
Rafael e Griselda que está 
grávida.

 
Terça – Rafael afirma 

que se casará com Amá-
lia. Pereirinha comenta 
com Enzo que tem planos 
para Tereza Cristina. Rafael 
e Griselda se espantam 
quando Amália diz que ha-
via uma cobra em seu car-
ro. Zambeze tenta descobrir 
o que está acontecendo 
com Álvaro. Íris passa mal 
depois de falar com Luana, 
e Alice se comove. Renê 
estranha a ausência de 
Fred no restaurante. Tereza 
Cristina ameaça empurrar 

Fred da escada, mas ele 
se assusta e acaba caindo. 
Crô se desespera ao ver 
que seu amante está morto.

 Quarta – Íris invade 
a casa da sobrinha e não 
percebe a presença da po-
lícia. Antenor tenta se apro-
ximar de Patrícia. Crô fica 
inconsolável com a morte 
de Fred. Griselda conta 
para Renê que Amália está 
grávida e se casará com 
Rafael. Juan discute com 
Chiara por causa de Fábio 
e Letícia. Rafael chega 
para trabalhar na Fashion 
Motos. Renê e Griselda vão 
buscar Amália no hospital. 
Tereza Cristina descobre 
que Barinski é o falso in-
vestidor do Brasileiríssimo.

 
Quinta – Tereza Cris-

tina exige saber quem é 
o verdadeiro investidor do 
restaurante. Tereza Cristina 
trama contra Quinzé. Teodo-
ra consegue um comprador 
para as miniaturas. Esther 
comemora sua volta à Fio 
Carioca, e Paulo se inco-
moda ao ver Vitória. Wallace 
repreende Leandro pela 
falta de disciplina no treina-
mento. Guaracy fica enciu-
mado ao saber que Esther 
trabalhará novamente com 
Paulo. Griselda comenta 
com Vilma que só conhece 
uma pessoa capaz de deter 
Tereza Cristina.

 
Sexta – Danielle tenta 

convencer Glória a não 
contar para Beatriz que ela 
é a mãe biológica da filha 
de Esther. Griselda revela a 
Pereirinha que Tereza Cris-
tina tentou matar Amália. 
Tereza Cristina descobre 
quem é a verdadeira inves-
tidora do Brasileiríssimo. 
Glória conta para Edvaldo 
sobre a filha biológica que 
Beatriz teve com Guilher-
me. Antenor fala para Gri-
selda que Tereza Cristina 
possui um grande segredo. 
Griselda afirma a Renê que 
precisa descobrir o segredo 
de Tereza Cristina.

 
Sábado – Renê diz que 

não sabe o segredo de Te-
reza Cristina e pergunta se 
Griselda esconde alguma 
coisa dele. Celeste e Vilma 
convencem a amiga a con-
tar a verdade para Renê. 
Renê Junior garante a Gri-
selda que seu pai deixará 
a casa da madrasta, e ela 
deduz que Tereza Cristina 
descobriu o seu segredo. 
Griselda manda Severino 
impedir a entrada de Tereza 
Cristina no Brasileiríssimo. 
Glória marca um encontro 
com Beatriz na pizzaria. 
Luana avisa a Renê que ele 
terá uma grande decepção.

Os resumos dos capí-
tulos de todas as novelas 
são de responsabilidade de 
cada emissora 
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SILENE  OLIVEIRA
  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social

Dia do Bombeiro: comemorado no dia 02/07, uma das profissões mais honradas, que ultrapassa limites, enfrenta vários desafios e não teme em arriscar a 
própria vida para salvar a do seu próximo. Parabéns, e que Deus continue abençoando, protegendo e iluminando os caminhos desses profissionais tão valentes!

Vida saudável: durante o período de pandemia, a 
nutricionista Dra Tatiane de Oliveira Rodrigues, sem-
pre muito dedicada e  atenciosa com seus pacientes, 
continua com os atendimentos online e home care. 
Siga a página no Instagram @nutritatianeoliveira.

Look do dia: o casaco sem dúvida é um item indispen-
sável em qualquer  guarda roupa, pois sua versatilidade 
possibilita diversas formas de uso. Alessandra Souza 
optou por um casaco branco, proporcionando um look 
ainda mais elegante com o duo de cores P&B.

Eu e meu Pet: quem tem pet em casa sabe 
como a vida fica muito mais alegre e cheia de amor. 
Agnaldo Barbosa, tutor da Lyca (2 anos) notou a mu-
dança depois que ela chegou.
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Q u i n z i n h o :  E d i t o r  d e  I m a g e n s

Artistas em destaque no Gazeta de 05/07 A 11/07/2020

Por: Caroline Borges 

Velocidade na pista
                    (GLOBO, DOM, DIA 5, ÀS 10H10)

Os pilotos estão prontos para acelerar no início da tem-
porada 2020 da Fórmula 1. Após três meses e meio de adia-
mento por causa da pandemia de coronavírus, o campeonato 
começará na Áustria e não contará com a presença de público. 
Neste domingo, Cleber Machado comanda a transmissão da 
primeira corrida da temporada na Globo, ao lado de Luciano 
Burti, Felipe Giaffone e da repórter Mariana Becker, que estará 
no circuito. Nos dois primeiros finais de semana, com corridas na 
Áustria, os profissionais envolvidos na cobertura farão exames 
de coronavírus a cada cinco dias. Por ora, a festa nos pódios 
após a prova também está suspensa.

Fã de carteirinha
                  (GLOBO, DOM, DIA 5, ÀS 12H30)

Será um domingo de fortes emoções para Fernanda 
Gentil. A apresentadora poderá acompanhar a reprise de 
sua participação no “Tamanho Família”. Na produção, 
ela enfrentou a cantora Sandy, de quem já se declarou 
fã. A jornalista contou com a ajuda dos pais, Martha e 
Maurício, além de seu irmão, Felipe. Já Sandy reuniu o 
marido, Lucas Lima, e os pais, Noely e Xororó.

Banco de reservas
               (GLOBO, SEG, DIA 6, ÀS 10H)

Fátima Bernardes terá um breve período de férias 
durante o mês de julho. Por isso, a partir desta segunda, 
Patrícia Poeta assume o comando do “Encontro”. Não é 
a primeira vez que a apresentadora do “É de Casa” fica à 
frente do matinal. A produção seguirá ao vivo e também 
contará com as participações especiais de Ana Maria 
Braga. Patrícia revezará a apresentação do programa 
com Fernanda Gentil.

Desfecho prévio
                   (SBT, SEG, DIA 6, ÀS 21H30)

A primeira fase de “As Aventuras de Poliana” chega 
ao fim. O último capítulo da trama infantojuvenil mostra 
a relação entre Poliana, papel de Sophia Valverde, e 
seu pai, o empresário Pendleton, vivido por Dalton Vigh. 
O folhetim também apresenta os desfechos de Luisa e 
Marcelo, vividos por Thaís Melchior e Murilo Cezar. A seg-
unda temporada tem estreia prevista para o ano que vem. 
A produção mostrará Poliana durante a adolescência.

Bom paladar
                          (BAND, TER, DIA 7, ÀS 22H30)

Garantir uma vaga na final do “Masterchef Profissionais” não 
é uma tarefa fácil. Na primeira prova do programa, os produ-
tores rurais levam produtos frescos para a cozinha do “talent 
show”. Brocóli, alface roxa, ervas, frutas vermelhas, ricota 
de búfala e ovos orgânicos são alguns dos ingredientes pre-
sentes. Os “chefs” têm uma hora e meia para apresentar um 
prato com um número ilimitado de ingredientes. Na prova 
de eliminação, os participantes precisam recriar, em três 
horas, o “coulibliac”, um tradicional prato russo formado por 
uma massa folhada recheada com salmão, arroz, espinafre, 
champignon e ovo cozido.

  Perto da final
                               (GLOBO, QUI, 9, ÀS 22H30)

Claude Troisgros e Batista estão de olho nos competidores 
de “Mestre do Sabor”. A dupla comanda a fase “Na Peneira” nes-
ta quinta. Na primeira prova, os “chefs” competem para garantir 
a imunidade. Os três melhores vão direto para a semifinal. Os 
que ficarem cozinham em uma segunda prova. Um “chef” deixa 
a competição. O programa também conta com Rafael Costa e 
Silva, Léo Paixão e Kátia Barbosa no time de jurados. Monique 
Alfradique é responsável pelas entrevistas nos bastidores.

Saúde e emoções
               (GLOBO, QUI, DIA 9, ÀS 23H40)

Conversa cinematográfica
           (CANAL BRASIL, QUI, DIA 9, À 0H)

O médico Shaun Murphy segue enfrentando os desafios de 
uma atribulada emergência em “The Good Doctor: O Bom Dou-
tor”. Enquanto confronta Andrews sobre a rotina dos residentes, 
Claire se junta a Melendez para tratar um paciente que sofre de 
infertilidade. Shaun promete cuidar de Glassman.

De folga das novelas, Andréia Horta comanda a quinta 
temporada de “O País do Cinema”. A atriz faz um mer-
gulho na história do cinema brasileiro. Na produção, ela 
recebe realizadores, diretores e intérpretes e coloca em 
pauta uma abordagem crítica e informativa da produção 
nacional recente. Para este ano, o programa dirigido por 
Marcello Ludwig Maia passeia por clássicos e produções 
mais recentes do cinema nacional. Mauro Lima, Carol 
Duarte, Gregorio Duvivier e Dira Paes são alguns dos 
convidados da nova leva de episódios.
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Sicredi prevê liberação de R$ 22,9 
bilhões para o Plano Safra 2020/2021
Nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, instituição irá disponibilizar R$ 6,9 bilhões. O montante é 18% superior ao ofertado na safra passada

 Para reforçar sua forte 
atuação junto ao agronegó-
cio brasileiro, consolidando 
a posição entre os principais 
financiadores do setor, o Sicre-
di irá disponibilizar mais de R$ 
22,9 bilhões em crédito rural no 
Plano Safra 2020/2021, o que 
representa um aumento de 
10% em relação ao ano-safra 
anterior. A projeção é que os 
recursos sejam disponibiliza-
dos para aproximadamente 
227 mil operações.

O Alto Tietê, inclusive, tem 
uma riqueza importante quan-
do se trata de agricultura. A 
produção rural da região é 
responsável por grande por-
centagem do PIB no estado de 
São Paulo. O Sicredi, por meio 
da Sicredi progresso PR/SP, 
também atende os agricultores 
da região nas agências loca-
lizadas em Mogi das Cruzes, 
Suzano, Itaquaquecetuba, 
Guararema e Ferraz de Vas-
concelos.

Desse total, a expectativa 
da instituição financeira coo-
perativa,  que reúne mais de 
4,5 milhões de associados, é 
disponibilizar R$ 10,4 bilhões 
para operações de custeio, co-
mercialização, industrialização 
e investimento, R$ 5,2 bilhões 
via Programa Nacional de 
Apoio ao Médio Produtor Rural 
(Pronamp) e R$ 4,3 bilhões via 
Programa Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf), além de R$ 3 bilhões 
com recursos direcionados, 
oriundos do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES).

“A atuação do Sicredi na 

cadeia do agronegócio tem 
suas raízes na sua funda-
ção, em 1902. Investimos 
incessantemente na oferta 
de crédito e serviços para 
as empresas e produtores 
rurais, contribuindo com a 
sustentabilidade e o desen-
volvimento das economias lo-
cais. O associado que obtém 
financiamentos para o seu 
empreendimento no campo 
gera empregos e renda, ali-
mentando o desenvolvimento 
de sua comunidade”, afirma 
Gustavo Freitas, diretor exe-
cutivo de Crédito do Banco 
Cooperativo Sicredi.

Para produtores rurais 
associados dos estados do 
Paraná, São Paulo e Rio de 
Janeiro, a instituição prevê a 
liberação de mais de R$ 6,9 
bilhões em crédito rural, entre 
custeio e investimento. O 
montante é aproximadamen-
te 18% maior que o ofertado 
na Safra 2019/20. A expec-
tativa da instituição é gerar 
mais de 100 mil operações 
de crédito, nos três estados.

Do total a ser liberado nos 
três estados, cerca de R$ 
1,6 bilhão será destinado ao 
financiamento realizado por 
meio do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar (Pronaf), sub-
divididos em R$ 1,2 bilhão 
para custeio agropecuário e 
R$ 400 milhões em linhas de 
investimento. “Temos grande 
proximidade com o setor. A 
nossa atuação é voltada para 
garantir desenvolvimento lo-
cal e maior geração de renda 
no campo”, explica o gerente 

de Desenvolvimento de Negó-
cios da Central Sicredi PR/SP/
RJ, Gilson Farias.

No Plano Safra 2019/2020, 
os pequenos e médios produ-
tores rurais estiveram entre 
os perfis de associados mais 
atendidos pela instituição, 
representando 80% das opera-
ções realizadas. A expectativa 
é que esse patamar seja man-
tido no próximo ciclo. “O coo-
perativismo atua diretamente 
no fomento ao produtor rural 
com compromisso de oferecer 
consultoria e crédito responsá-
vel adequado às necessidades 
dos produtores associados”, 
comenta Farias.

O Sicredi já está recebendo 
as propostas de financiamento 
para o Plano Safra 2020/2021, 
que vai até o final de junho 
do próximo ano. Antes de 
solicitar o crédito, o produtor 
rural associado deve fazer 
o planejamento da próxima 
safra (considerando o que vai 

plantar, qual é a área de cultivo 
e o orçamento necessário com 
base na análise de solo e sob 
orientação técnica quanto ao 
uso dos insumos e os demais 
serviços que serão utilizados). 
Depois disso, munido de todas 
essas informações, poderá 
procurar a sua agência para 
dar andamento à proposta e 
demais procedimentos para 
aprovação e liberação do 
crédito.

 B a l a n ç o  d a  s a f r a 
2019/2020 no Sicredi 

No ano-safra 2019/2020, 
que ainda não teve os da-
dos consolidados, o Sicredi 
estima ter liberado R$ 20,7 
bilhões - crescimento de 15% 
se comparado ao ano-safra 
anterior -, em mais de 203 mil 
operações. Desse montante, 
aproximadamente R$ 2,3 bi-
lhões foram concedidos com 
recursos oriundos do BNDES.

 Sobre o Sicredi
A cooperativa Sicredi Pro-

gresso PR/SP, que em São 
Paulo atua no Alto Tietê, conta 
atualmente com quatro agên-
cias na região. Em Mogi das 
Cruzes, a unidade está loca-
lizada na Avenida Vereador 
Narciso Yague Guimarães, 
990, no bairro Vila Partênio. 
O contato pode ser feito pelo 
telefone (11) 4793-9020.

A agência de Suzano fica 
na Rua General Francisco 
Glicério, 1189, no Centro. O 
endereço em Itaquaquecetu-
ba é Avenida Vereador João 
Fernandes da Silva, 193, na 
Vila Virgínia, ao lado da Pre-
feitura de Itaquaquecetuba. 
Já a mais nova agência em 
Guararema atende na Rua 
Francisco Freire, 25.

O Sicredi é uma instituição 
financeira cooperativa com-
prometida com o crescimento 
dos seus associados e com o 
desenvolvimento das regiões 
onde atua. O modelo de ges-
tão valoriza a participação dos 

3,7 milhões de associados, 
os quais exercem um papel 
de dono do negócio. Com 
presença nacional, o Sicredi 
está em 22 estados* e no 
Distrito Federal, com 1.500 
agências, e oferece mais de 
300 produtos e serviços fi-
nanceiros. Mais informações 
estão disponíveis em www.
sicredi.com.br.

*Acre, Alagoas, Bahia, 
Ceará, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernam-
buco, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Rondônia, 
Santa Catarina, São Paulo, 
Sergipe e Tocantins.

 Sicredi Progresso PR/
SP – Alto Tietê

Facebook: sicredipro-
gresso

Instagram: @sicredipro-
gresso

Site: www.sicredi.com.br

Governo vai lançar programa para 
regularizar escritura de moradias
Anúncio foi feito pelo ministro Rogério Marinho em “live” presidencial

O governo federal deve 
lançar um programa para 
facilitar a legalização de 
imóveis urbanos no país. 
A informação foi divulga-
da nesta quinta-feira (2) 
pelo ministro do Desenvol-
vimento Regional, Rogério 
Marinho, durante live com 
o presidente Jair Bolsonaro.  

“Temos hoje de 10 a 12 
milhões de unidades habi-
tacionais que não têm es-
critura pública, então vamos 
lançar um programa que vai 
apoiar os municípios brasi-
leiros, para que eles possam 
fazer valer a legislação que 
já existe, desde o ano 2000, 
e foi repaginada em 2017, 
para termos pequenas re-
formas habitacionais e a 
legalização fundiária nas ci-
dades brasileiras”, anunciou 
Marinho.

Sobre o novo programa 
de habitação popular do 

governo, que vai substituir 
o Minha Casa Minha Vida, 
o ministro falou que as tra-
tativas estão sendo conclu-
ídas e o lançamento oficial 
pode ocorrer nos próximos 
15 dias. 

“A nossa ideia é justa-
mente diminuir o juro ha-
bitacional, isso passa pela 
questão da remuneração do 
fundo de garantia [FGTS], 
já que está havendo uma 
diminuição da taxa Selic, 
e essa redução vai permitir 
que um número grande 
de famílias tenha acesso 
ao financiamento da casa 
própria”, comentou.

Rogério Marinho disse 
que desde o início do ano 
passado, já foram entre-
gues 500 mil novas mo-
radias populares no país, 
pelo programa Minha Casa 
Minha Vida, com investi-
mentos, segundo ele, de R$ 
5 bilhões. “Estamos fazendo 
retomada de empreendi-
mentos praticamente toda 
semana”, disse.

Por Pedro Rafael Vilela - 
Repórter da Agência Brasil 
- Brasília
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Acesse,
saiba mais
e participe! 

A cada 
R$ 100,00
ganhe um
número
da sorte.

AAAA ccccadadadada a a 
R$ 100,0
ganhe u
núm
da so

Poupe pelo
aplicativo
sem sair da
sua casa.

Poupe pensando
em cuidar do
seu futuro.
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