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A informação ao alcance de todos

Deputado André do Prado destina R$ 300 mil 
para o combate ao coronavírus em Guararema

Montante poderá ser usado pelo município para comprar equipamentos, medicamentos e pagar funcionários
O combate ao novo co-

ronavírus (Covid-19) em 
Guararema recebeu um 
reforço de peso do deputado 
estadual André do Prado. 
Por emenda parlamentar, ele 
destinou R$ 300 mil para que 
o município possa custear 
suas ações de saúde.

Esse foi um pedido feito 
pelo prefeito Adriano Leite 
e pela secretária de Saúde 
Adriana Martins. “Assumi 
com eles o compromisso 
de repassar esse montante 
– que poderá ser usado na 
compra de equipamentos 
e medicamentos e no pa-
gamento de funcionários 
– para ajudar a cidade du-
rante a crise”, conta o mem-
bro efetivo da Comissão 
de Saúde do parlamento 
paulista.

O deputado federal 
Marcio Alvino fez recen-
temente uma indicação 
de R$ 1 milhão junto ao 
Governo Federal com o 
mesmo fim, valor que tam-
bém já foi disponibilizado. 
“Há muitos anos nós as-
sumimos o compromisso 
de cuidar dos guarare-

menses. Podem ter cer-
teza que continuaremos 
trabalhando para levar 
mais recursos e melhorar 
a qualidade de vida da 
nossa população”, afirma 
do Prado.

Mais recursos
Neste ano, a parceria 

dos deputados já contem-
plou a cidade com R$ 500 
mil para a pavimentação 
das ruas Benjamin Costant 
e Duque de Caxias, em 
Itaoca, que estão receben-
do novas guias, sarjetas e 
camadas de pavimentação.

Outros R$ 363 mil foram 
repassados pela Secretaria 
de Turismo do Estado, por 
meio do Fundo de Melhoria 
das Estâncias, em quatro convê-
nios celebrados. Foram R$ 139 
mil para a instalação de placas 
bilíngues de sinalização turística, 
R$ 100 mil para a criação de um 
parque turístico municipal, R$ 91 
mil para a manutenção do núcleo 
turístico de Luís Carlos - prevendo 
paisagismo e acessibilidade - e R$ 
33 mil para a implantação de um 
posto de informação turística no 
Pau D’Alho.

“Isso só foi possível porque 

Rua 23 de Maio 398 - telefones: (11) 2626.0606 / (11) 99910.7781

Guararema é um Município de 
Interesse Turístico (MIT), lei 
da qual me orgulho ter sido o 
autor”, finaliza o líder do PL 
na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo.

Deputado André do Prado atendendo o pedido feito pelo prefeito Adriano Leite e pela secretária de Saúde Adriana Martins.



Jornal Gazeta de Guararema Sábado,  11 de  Julho  de  2020 2 Jornal Gazeta de Guararema

EDITORIAL & OPINIÃO S a ú d e  e  F i t n e s s  >  >  >
Por: José Marcos Bueno Geraldo -  e-mail: josebgeraldo@ig.com.br

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

Logo após a prática de 
atividade física, o termo “feliz” 
descreve o sentimento de mui-
tas pessoas. Isso pode acon-

na comida, na bebida, no 
consumo. De uma forma ou 
outra há produção dos neu-
rotransmissores serotonina e 
endorfina, em maior ou menor 
proporção. Tais substâncias 
também auxiliam diretamente 
no controle da ansiedade o 
que talvez explique em parte, 
porque algumas pessoas se 
alimentem com certo exagero 
especialmente quando estão 
sob estresse ou sob efei-
tos de mudanças de rotinas 
diárias. Manter o corpo em 
movimento é muito importan-
te para saúde mental como 
um todo, mas principalmente 
para quem possui transtorno 
de ansiedade generalizada 
(TAG). Os sintomas ansiosos 

José Marcos Educador Físico

estão presentes em diversos 
momentos da nossa vida e 
convivemos bem com eles. 
Acredito que a grande maio-
ria já ficou com o coração 
acelerado às vésperas de um 
compromisso importante, por 
exemplo. A ansiedade se torna 
um problema ou uma doença 
quando esses sintomas se 
tornam desproporcionais em 
duração e intensidade. É o 
momento de fazer uma auto 
análise quando principalmente 
a ansiedade passa a compro-
meter a vida profissional, pes-
soal e familiar. Os sintomas 
podem incluir inquietação, 

alteração do sono, palpitação, 
taquicardia, desconforto no 
estômago, tensão muscular, 
suor, preocupação excessiva, 
pensamentos indesejados, 
dificuldade de concentração, 
medos exagerados e irrita-
bilidade. A diferença entre 
ansiedade e estresse é que 
no segundo, um conjunto de 
fatores externos podem cau-
sar a sensação de sobrecarga 
e levar a sintomas ansiosos. 
A atividade física surge como 
uma estratégia para aliviar os 
sintomas da ansiedade. Nes-
se período conturbado que 
estamos vivendo, atividades 

como caminhada, corrida, 
dança, yoga, fortalecimento 
muscular, podem se tornar até 
uma meditação ativa. Ativida-
de física ao ar livre que não 
seja feita em grupo, segundo 
o Governo do Estado, não 
necessita inclusive do uso de 
máscara. Isso foi bem salien-
tado em entrevista coletiva na 
sexta feira, dia 03 de Julho, 
oportunidade na qual também 
foi reforçada a importância da 
prática esportiva pelo Secre-
tário Executivo do Centro de 
Contingência do combate ao 
coronavírus, João Gabbardo. 
Finalmente descobriram.
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tecer em alguns casos, para 
aqueles que treinam meio que 
por obrigação, por finalizar 
uma sessão ou programa di-
ário. Outros por encontrarem 
justamente nas atividades 
físicas diárias convívio social 
prazeroso que proporciona 
bem estar e boas sensações. 
E na maioria dos casos, em-
bora também a grande maioria 
não saiba ou não perceba, 
esse bem estar é provocado 
pela liberação de substâncias 
capazes de melhorar o humor, 
a disposição, o ânimo, a auto 
estima, ou seja, a felicidade. 
Aliás, felicidade tem definições 
distintas para as pessoas. 
Alguns inclusive, a buscam 

ANSIEDADE, SAÚDE E EXERCICIO FISICO

Sicredi apoia Dia C e promove ações sociais 
em meio à pandemia do novo coronavírus
O Dia de Cooperar é uma iniciativa do OCB e reúne cooperativas de todo o Brasil para atividades sociais

 Em mais um ano, o Si-
credi, instituição financeira 
cooperativa com mais de 
4,5 milhões de associados e 
atuação em 22 estados e no 
Distrito Federal, apoia o Dia de 
Cooperar, também conhecido 
como Dia C. A data é marcada 
pela realização de diversas 
ações com foco em respon-
sabilidade social nas áreas da 
saúde, educação, lazer e meio 
ambiente promovidas pelos 
13 ramos de cooperativismo 
atuantes no país, incluindo o 
de cooperativismo de crédito. 
O objetivo do movimento é 
transformar a realidade de 
comunidades por meio da 
prestação de serviços.

 
O Dia C ocorre sempre 

na mesma data em que é ce-
lebrado o Dia Internacional do 
Cooperativismo, no primeiro 
sábado do mês de julho. Neste 
ano, o movimento acontecerá 
no dia 04 de julho com o tema: 
“Com Atitudes Simples Move-
mos o Mundo”, focando em 
iniciativas beneficentes rela-
cionadas ao novo coronavírus 
que as cooperativas brasileiras 
estão desenvolvendo desde o 
início do período de pandemia 
e estimulando a continuidade 
dessas ações após o Dia C. 
Até o momento, o Sicredi conta 
com mais de 500 iniciativas 
cadastradas para o Dia C 
em cerca de 340 municípios, 
sendo que mais de 300 delas 
já foram realizadas.

 Na região de atuação da 

Sicredi Progresso PR/SP, que 
também inclui o Alto Tietê, di-
versas ações já foram coloca-
das em prática e outras estão 
agendadas para as próximas 
semanas. A região conta com 
cinco agências do Sicredi: 
Mogi das Cruzes, Suzano, 
Itaquaquecetuba, Guararema 
e Ferraz de Vasconcelos.

Segundo o presidente, 
Cirio Kunzler “esse ano, em 
função da pandemia e todos 
os cuidados necessário rela-
tivos a esse tema, não pude-
mos realizar nossas ações 
como nos anos anteriores, de 
maneira presencial, mas rapi-
damente nos movemos com 
inovação e novos modelos de 
participação e solidariedade 
que tomaram forma”, explica. 
Patrocínio de lives solidárias, 
ações remotas de arrecada-
ção de donativos, levanta-
mento de fundos para compra 
de equipamentos tipo EPIs, 
entre outros, foram organiza-
dos pelos colaboradores em 
parceria com conselheiros, 
coordenadores de núcleo, 
membros dos comitês mulher 
e jovem, e também com os 
associados em prol dos mais 
necessitados. “Cada um vem 
ajudando como pode. Nossa 
cooperativa é formada por 
pessoas e nada mais justo e 
necessário neste momento: 
cuidar das pessoas”, enfatiza.

 
As iniciativas do movimen-

to Dia C estão alinhadas com 
os “17 Objetivos do Desen-

volvimento Sustentável” pro-
postos pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) e que 
contam com o apoio da Or-
ganização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB). Em 2019, 
do total de ações realizadas 
no Dia C, 765 delas foram 
promovidas pelo Sicredi no 
Brasil e beneficiaram mais de 
260 mil pessoas, envolvendo 
21,7 mil voluntários.

 
“O Dia de Cooperar é 

uma grande oportunidade de 
celebrar a solidariedade e co-
locar em prática os valores e 
princípios do cooperativismo. 
O Sicredi tem um compromis-
so com o desenvolvimento 
econômico e social e a coope-
ração é a principal ferramenta 
do nosso modelo de atuação. 
Neste ano, em função das 
recomendações de distancia-
mento social, a celebração 
terá que ser feita de maneira 
adaptada, contando o recurso 
das plataformas digitais, mas 
o mais importante é sensibili-
zar as pessoas e estimular a 
realização das ações de bene-
fício social que já estão sendo 
realizadas desde o início da 
pandemia e continuarão de-
pois da data”, explica Romeo 
Balzan, superintendente da 
Fundação Sicredi.

 
Para conferir mais infor-

mações sobre o Dia de Coo-
perar, acesse: http://diac.so-
moscooperativismo.coop.br/

 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 Itaquaquecetuba 
é Avenida Vereador João Fer-
nandes da Silva, 193, na Vila 
Virgínia, ao lado da Prefeitura 
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 presen-
ça nacional, o Sicredi está em 
22 estados* e no Distrito Fe-
deral, com 1.500 agências, e 
oferece mais de 300 produtos 
e serviços financeiros. 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, Pernambu-
co, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Rondônia, Santa Ca-
tarina, São Paulo, Sergipe e 
Tocantins.

 
Sicredi Progresso PR/SP 

– Alto Tietê
Facebook: sicrediprogres-

so
Instagram: @sicredipro-

gresso
Site: www.sicredi.com.br

Agência do Sicredi de Guararema fez a doação de conjuntos privativos para 
garantir a segurança da equipe médica da Santa Casa de Guararema
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Coronavírus: Guararema avança 
para a fase amarela da quarentena

O Governo de SP 
anunciou, no início da 
tarde desta sexta-feira 
(10), em coletiva de im-
prensa realizada no Pa-
lácio dos Bandeirantes, 
que a região do Alto Tietê 
avançou para a fase 
3 (amarela) do Plano 
São Paulo, ganhando 
permissão para adotar 
novas flexibilizações na 
quarentena.

o Alto Tietê, que in-
clui as cidades de Mogi 
das Cruzes, Suzano, 
Itaquaquecetuba, Ferraz 
de Vasconcelos, Poá, 
Arujá, Santa Isabel, Bi-
ritiba Mirim, Salesópolis 
e Guararema, poderá 
iniciar, a partir da próxi-
ma segunda-feira (13), 
a retomada no funciona-
mento de restaurantes, 
salões de beleza e aca-
demias, além de iniciar 
a contagem regressiva 
para reabertura de espa-
ços e eventos culturais 
com público sentado. 
Também poderão ser 
retiradas as restrições 
impostas à abertura de 
escritórios e conces-
sionárias. Veja abaixo 
mais detalhes sobre os 
protocolos de reabertura 
na fase amarela.

Vale ressaltar, no en-
tanto, que a liberação 
das atividades depende 
de decretos municipais, 
emitidos por parte das 
prefeituras das região 
– elas, no entanto, têm 
manifestado interesse 
em flexibilizar a quaren-
tena.

Os critérios avaliados 
pelo governo estadual 
para determinar mudan-
ças no Plano SP são os 
números de casos con-
firmados e mortes por 

coronavírus, assim como a 
ocupação de leitos.

Protocolos de reaber-
tura da fase amarela

Restaurantes – O 
atendimento presencial 
com consumo local em 
restaurantes, bares e 
similares se limitará a 
ambientes ao ar livre ou 
arejados, com obriga-
toriedade de assentos. 
Além disso, é necessário 
que a ocupação máxima 
seja de 40% da capaci-
dade dos assentos e que 
o funcionamento ocorra 
por no máximo 6 horas, 
até as 17h. Além disso, 
clientes e funcionários 
devem usar máscara em 
todos os ambientes.

Academias – Serão 
reabertas com ocupação 
máxima de 30% da ca-
pacidade, funcionamen-
to máximo por 6 horas 
diárias, uso obrigatório 
de máscaras e entrada 
de clientes apenas com 
agendamento prévio. 
Serão permitidas apenas 
aulas e práticas indivi-
duais e os equipamen-
tos devem ser limpos ao 
menos três vezes ao dia. 
O uso de chuveiros nos 
vestiários deve ser sus-
penso, mantendo apenas 
os banheiros abertos.

Salões de beleza – 
Poderão funcionar com 
ocupação máxima de 
40% da capacidade, fun-
cionamento máximo por 
6 horas diárias, uso de 
máscaras e adoção de 
protocolos geral e espe-
cíficos para o setor.

Eventos culturais – O 
início de atividades cul-
turais, eventos e conven-
ções com público senta-
do será autorizado após 
28 dias consecutivos da 

região na fase amarela. 
Para estes setores, será 
necessário ter ocupação 
máxima de 40% da ca-
pacidade do local, fun-
cionamento máximo de 
6 horas por dia, público 
sentado e assentos com 
distanciamento míni-
mo de 1,5 metro e uso 
obrigatório de máscara. 
A venda de ingressos 
deve ser exclusivamente 
online, para assentos 
marcados e horários 
pré-agendados e será 
necessário controlar o 
acesso e o número de 
pessoas, observando 
a lotação máxima. O 
consumo de alimentos 
e bebidas deverá ser 
suspenso, garantindo 
que todos mantenham o 
uso das máscaras.

*Grandes eventos e 
demais atividades cultu-
rais que geram aglome-
ração serão autorizados 

após 28 dias consecu-
tivos do estado de São 
Paulo na fase verde. As 
medidas incluem ocu-
pação máxima de 60% 
da ocupação, uso de 
máscara e marcações 
para delimitar a distância 
entre as pessoas (que 
poderão ficar em pé). 
As vendas de ingresso 
devem ser exclusivamen-
te online, com horários 
pré-agendados e será 
necessário haver controle 
do acesso e o número de 
pessoas, observando a 
lotação máxima.

Quarentena
A restrição de acesso 

a estabelecimentos co-
merciais e o veto a even-
tos públicos ou privados 
com aglomerações está 
em vigor em todo o Es-
tado desde o dia 24 de 
março. Por seis vezes, 
o Governo de São Paulo 
determinou a prorroga-

ção da quarentena com 
o objetivo de reduzir a 
velocidade de contágio 
do coronavírus e garantir 
que o sistema de saúde 
mantenha a capacida-
de de atendimento nas 
redes pública e privada. 
O último prazo determi-
nado pelo governo esta-
dual vai até 30 de julho.

Guararema volta para 
a fase amarela da qua-
rentena 

O prefeito de Gua-
rarema e presidente da 
Condemat Adriano Lei-
te  falou do avanço das 
Cidades do Alto Tietê  
para a fase Amarela do 
Plano SP.

Isso significa que a 
partir da próxima segun-
da-feira (13/07) os comér-
cios de rua, shoppings e 
serviços poderão funcio-
nar seis horas por dia. 

Além disso, poderão 
retomar as atividades 

– seis horas/dia – os sa-
lões de beleza, clínicas 
de estética e academias. 

Outra mudança im-
portante é que os bares, 
restaurantes e padarias 
poderão voltar a ter con-
sumo interno, respeitan-
do as seis horas diárias 
e a limitação de até 40% 
da capacidade.
Nesta fase também 
está autorizada a 
educação complemen-
tar, que inclui escolas 
de idiomas, música e 
profissionalizantes. 
Segundo o presidente 
do Condemat, prefeito 
Adriano Leite, é funda-
mental manter a união 
de esforços, com apoio 
da população, para 
a Região continuar 
avançando na flexibli-
zação e na retomada 
da economia.

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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Resumos dos capítulos das novelas de 13/07 a 18/07/2020
Malhação
Globo – 17h35
Segunda – Tato e Aldo se 

enfrentam. Keyla espera por 
notícias de Tato e Deco. Tina 
apoia Anderson, e Samantha 
observa o casal se beijando. 
Juca convence Jota a convidar 
Ellen para jogar com eles. Ellen 
sugere a Roney que sua avó 
trabalhe na lanchonete. Keyla 
liga para Deco. Mitsuko critica 
o clipe de Tina e reclama de seu 
comportamento. Lica e Tina 
conversam com Bóris sobre o 
sistema de segurança do colégio, 
e decidem criar um comitê de 
alunos para falar com os pais e 
professores. K2 usa Tato para 
provocar Keyla. Valdemar vê o 
hematoma no rosto de Tato e se 
preocupa. Tato tenta conversar 
com Aldo, mas o pai expulsa o 
rapaz de casa.

 
Terça – Tato procura 

Anderson, e Moqueca pede para 
ele fazer uma entrega suspeita. 
Anderson convida Tato para 
ficar em sua casa. Keyla sente 
medo de Aldo. Benê toca piano 
para Tonico. Anderson comenta 
com Tina que MC Pimenta quer 
que ela e a sua banda se apresen-
tem com ele. Lica não consegue 
fugir das investidas de Felipe. 
Anderson aconselha Tato a não 
fazer as entregas de Moqueca. 
Bóris ajuda Lica e Tina a se pre-
pararem para a reunião com os 
pais e professores. Tato desiste 
de fazer a entrega, e Moqueca 
fala para Anderson ir em seu 
lugar. Malu exige que Edgar 
compareça à reunião de pais na 
escola para atacar Bóris e Lica.

 
Quarta – Malu afirma 

a Edgar que Bóris quer acabar 
com a escola. Anderson não 
aceita fazer a entrega. Lica 
afirma aos alunos que eles po-
dem mudar a opinião dos pais 

na reunião. Malu pede a Clara 
para ajudá-la na reunião de pais 
e mestres. Josefina reclama da 
demora na finalização da obra 
na escola. Keyla leva um fora 
de Tato, e discute com K2. Luís 
conta a Marta que Clara brigou 
com ele por causa de Malu. 
Roney insiste para Keyla ligar 
para Deco. Clara pressiona Guto 
contra Lica e Tina na reunião. 
Ellen tenta estudar com Fio. Das 
Dores exige que Tato volte para 
a escola para ajudá-la a fazer 
suas coxinhas. Edgar chega para 
a reunião.

 
Quinta – Lica concorda 

com a permanência de Edgar 
na reunião. Fio reclama da ri-
gidez das aulas de Ellen. Ellen 
não consegue dançar, e Fio 
acha graça. Bóris organiza uma 
votação, e Edgar articula para 
decidir a disputa. Josefina avisa 
a Roney que conversará com 
Keyla sobre Deco. Tonico fica 
doente, e Keyla se preocupa com 
o filho. Tato não consegue fazer 
as coxinhas como Das Dores 
ensinou. Dóris alerta Bóris sobre 
Edgar. Edgar afirma a Malu que 
voltará a ser o diretor do colégio. 
Mitsuko pede para conversar 
com Tina. Keyla decide deixar 
Tonico na creche. Tato teme en-
contrar Keyla no colégio. Keyla 
recebe um telefonema da creche.

 
Sexta – Keyla vai embora 

apressada, e Tato percebe. Lica 
sugere que haja um Grêmio no 
colégio, e Bóris gosta. Clara usa 
Guto para provocar Felipe. Juca 
incentiva Jota a convidar Ellen 
para jogar RPG com eles. Fio 
resolve um problema de mate-
mática em sala de aula e recebe 
elogios da professora. Keyla 
deixa Tato cuidando de Tonico. 
Tato não deixa Roney chamá-
-lo de volta para a lanchonete. 
Marta convida Bóris e Dóris 

para um jantar. Lica encontra 
um poema escrito por Bóris 
no livro que pegou emprestado 
com ele. Tina sente ciúmes de 
Samantha. Guto tenta explicar 
as aulas de piano para Benê. 
Tina leva Anderson para jantar 
no restaurante dos pais.  

Totalmente 
Demais
Globo – 19h15
Segunda – Rafael afirma a 

Lu que está apaixonado por Lili. 
Cascudo recusa a ajuda de Mon-
tanha e exige que o professor 
se afaste. Jeniffer se entristece 
quando Cascudo termina o na-
moro com ela. Florisval flagra 
Maristela com Lírio Lorenzzo 
e a expulsa de casa. Rosângela 
avisa aos filhos que está namo-
rando Montanha. Jonatas vai à 
festa de Leila e passa a noite 
em sua casa.

 
Terça – Lu pede descul-

pas a Lili por ter insultado o 
casal ao vê-la com Rafael. Jojô 
garante a Arthur que trará Eliza 
de volta. Lu conta para Eliza 
que Jonatas passou a noite com 
Leila. Eliza volta para a casa de 
Arthur depois das insistências 
de Jojô. Eliza descobre que 
Maurice esteve na casa de sua 
mãe e afirma que Dino não pode 
saber de seu paradeiro. Lili se 
surpreende ao ver Germano che-
gando ao evento de lançamento 
de seu livro, feito em parceria 
com Rafael.

 
Quarta – Arthur diz a Eli-

za que não consegue parar de pen-
sar nela. Zé Pedro avisa a Carolina 
que Dorinha está no hospital, em 
estado grave. Fabinho estranha a 
presença de Cassandra na Bastille. 
Zé Pedro avisa aos filhos que 
Dorinha está no hospital. Carolina 
pede a Lu que fique em sua casa 
cuidando dos sobrinhos. Arthur 

comemora o tema da nova prova 
do concurso, confiante na vitória 
de Eliza. Arthur descobre sobre 
o estado de saúde de Dorinha e 
afirma a Carolina que jamais irá 
abandoná-la.

 Quinta – Montanha ques-
tiona Rosângela sobre seus 
sentimentos por Florisval. Je-
niffer conta para o pai que 
Maristela o está desmoralizando 
na comunidade. Arthur avisa a 
Eliza que ela irá à nova etapa 
do concurso sozinha, sem saber 
que foi Jonatas quem sugeriu o 
tema da prova para favorecer a 
menina. Leila pergunta a Jonatas 
se ele ainda ama Eliza. Dorinha 
desperta do coma e assume a 
identidade de Carolina.

 
Sexta – O médico alerta a 

Zé Pedro que Dorinha não pode 
ser contrariada, para não sofrer, 
e sugere que a família procure 
um especialista. Dino afirma a 
Peçanha que deseja que Eliza seja 
presa. Lili sente ciúmes de Rafael 
ao vê-lo com Marcinha. Arthur 
sonha que está interpretando um 
personagem com Eliza e acaba 
pedindo um beijo para a moça.

 
Sábado – Zé Pedro avisa 

a Carolina que Dorinha teve alta 
do hospital. Dorinha surge na 
redação da revista Totalmente 
Demais, agindo como se fosse 
Carolina. Gilda descobre que 
Germano e Lili são patrocinadores 
do concurso de Eliza. Gilda revela 
a Lourdes que Eliza é filha de 
Germano. Germano se assusta ao 
saber que Gilda é mãe de Eliza.

Fina Estampa
Globo – 21h15
Segunda – Renê Junior 

afirma a Griselda que seu pai 
deixará sua casa, e ela deduz 
que Tereza Cristina descobriu 
seu segredo. Griselda manda 
Severino impedir a entrada de 

Tereza Cristina no Brasileiríssi-
mo. Glória marca um encontro 
com Beatriz na pizzaria. Chiara 
tenta ser simpática quando Fábio 
diz que ela gostará de conhecer 
Letícia. Enzo conta para Daniel-
le que viu Glória e Edvaldo na 
pizzaria. Luana avisa a Renê que 
ele terá uma grande decepção.

 
Terça – Renê fica intri-

gado com o pressentimento de 
Luana. Tereza Cristina invade 
o restaurante e conta para Renê 
que Griselda é a investidora do 
Brasileiríssimo. Danielle revela 
para Beatriz que ela e Guilher-
me são pais biológicos de uma 
criança. Griselda tenta se expli-
car para Renê. Danielle conta 
para Beatriz que Esther deu à luz 
sua filha biológica. Renê avisa a 
sua equipe que ficará no Brasi-
leiríssimo somente até Griselda 
arrumar outro chef. Teodora 
volta, e Pereirinha e Enzo se 
surpreendem. Renê busca suas 
coisas na casa de Griselda.

 
Quarta – Griselda tenta 

argumentar com Renê, mas ele 
não a perdoa. Pereirinha e Enzo 
estranham a quantidade de ma-
las de Teodora. Tereza Cristina 
acredita que Griselda conheça 
seu segredo. Chiara procura 
Letícia. Renê e Tereza Cristina 
se preocupam com o sumiço do 
filho. Tereza Cristina suspeita 
que o amigo secreto de Crô ain-
da esteja vivo. Beatriz ameaça 
contar para Esther sobre sua 
filha, e Danielle se desespera. 
Griselda oferece dinheiro para 
Íris revelar o segredo de Tereza 
Cristina.

 Quinta – Crô avisa a Te-
reza Cristina que Griselda estava 
com Íris. Pereirinha garante a 
Enzo que descobrirá o mistério 
que envolve o enriquecimento 
repentino de Teodora. Rafael se 

emociona ao pensar em seu filho 
com Amália. Renê afirma que 
não perdoará Griselda e a com-
para a Tereza Cristina. Esther 
comenta com Guaracy sobre 
sua desconfiança com Beatriz. 
Tereza Cristina manda Ferdi-
nand sequestrar Alice. Teodora 
procura Wallace. Alice avisa a 
Íris para não revelar o segredo 
de Tereza Cristina para Griselda.

 
Sexta – Íris fica apavo-

rada com a ligação de Alice. 
Álvaro invade a suíte de Tere-
za Cristina e ouve Ferdinand 
falando com ela ao telefone. 
Ferdinand dopa Alice e a atira 
em uma estrada deserta. Álvaro 
conta para a prima que descobriu 
o seu segredo. Griselda invade o 
quarto de Tereza Cristina, mas 
é impedida por Crô de chamar 
a polícia. Antenor descobre 
o segredo de Tereza Cristina. 
Tereza Cristina diz a Ferdinand 
que deseja ver Quinzé morto. 
Antenor procura Griselda. 

 
Sábado – Griselda hesita 

em revelar o segredo de Tereza 
Cristina. Esther fala com Daniel-
le sobre Beatriz. Ferdinand arma 
um plano contra Quinzé. Álvaro 
decide contar o segredo de Te-
reza Cristina para Zambeze. Íris 
garante a Alice que não irá mais 
chantagear ninguém. Álvaro im-
plora a Griselda que não conte o 
segredo de Tereza Cristina. Renê 
Junior desliga o celular na cara 
de Tereza Cristina. Renê aceita 
a sugestão de Tereza Cristina e 
leva para Griselda o cheque com 
o valor de seu investimento no 
Brasileiríssimo.

Os resumos dos capítulos de 
todas as novelas são de respon-
sabilidade de cada emissora – Os 
capítulos que vão ao ar estão 
sujeitos a eventuais reedições.
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Jornais da TV
Para Gustavo, Hilton e Marcelo, a hora do jor-
nal da TV é quase sagrada. Eles param tudo, 
exigem silêncio total e ficam atentos às últi-
mas notícias. Considerando as dicas, descubra 
a profissão desses homens e o horário em que 
cada um costuma assistir ao jornal.

1. O dentista 
assiste ao jornal 
que começa às 
20h.

2. Marcelo prefere 
assistir ao 
jornal que 
começa às 18h.

3. Gustavo é 
professor e 
gosta de estar 
sempre bem 
informado.
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Horóscopo para  os dias 11 e 12/07
DIA 11-/07/2020
ÁRIES - Será improdutivo 

preocupar-se com o que os outros 
possam fazer ou dizer a seu respei-
to. Ninguém é perfeito. Mais vale 
uma orientação do que uma crítica 
amarga. Problemas familiares. Tudo 
poderá mudar para melhor. Há van-
tagens nas aventuras, mas não abuse.

TOURO - Período dos mais 
favoráveis para realizar, com muito 
sucesso, grandes negócios, empre-
endimentos e tudo aquilo que possa 
elevá-lo materialmente. Bom dia 
para a vida social e ao amor. Mo-
mento em que estará predisposto a 
cometer excessos. Bom para o amor 
e o casamento.

GÊMEOS - Bom dia para 
iniciar negócios relacionados com a 
indústria, e propriedades. Contudo, 
não deixe de olhar e zelar pelo bem 
de seus familiares e não fuja as suas 
responsabilidades e problemas. Mais 
energia, otimismo e determinação 
são recomendados.

CÂNCER - Dia em que poderá 
lhe trazer desentendimentos no 
ambiente de trabalho e até atritos 
e discussões, mesmo com pessoas 
desconhecidas. Para o amor e ne-
gócios, o dia também e negativo. 
O momento é propício ao comércio 
de roupas feitas e artigos de couro.

LEÃO - O excesso de prazer e 
de trabalho que requeiram grande 
concentração e capacidade mental, 
não será favorável hoje. Bom fluxo, 
todavia, aos negócios iniciados 
anteriormente. Positivo para a vida 
religiosa e ao amor.

VIRGEM - Boa influência para 
cuidar dos seus interesses pessoais 
e assuntos sentimentais. Pessoas 
nascidas conhecidas irão ajudá-lo. 
Saúde, dinheiro, amor, jogos, es-
portes e loteria sob-bons auspícios.

LIBRA - Fase em que será nota-

do onde comparecer. Sua reputação 
será elevada e seus ideais e ações 
deverão ser seguidas por pessoas 
que vivem a sua volta. Mas, para que 
tudo isso aconteça, siga e dependa 
da sua própria capacidade.

ESCORPIÃO - Muita dispo-
sição, otimismo e compreensão 
para com os outros. Assim estará 
você nesta fase que tem tudo para 
ser maravilhosa. Mas evite estragar 
tudo isso, por causa dos ciúmes e do 
orgulho pessoal exagerado.

SAGITÁRIO - Dia dos melho-
res para o comércio de modo geral. 
Pode solicitar favores de amigos 
e superiores em qualquer caso de 
dificuldades. Fluxo benéfico à sua 
saúde e a vida sentimental. Bom, 
também, para as pesquisas e inves-
tigações.

CAPRICÓRNIO - Boas in-
dicações de esperanças que se 
concretizarão num futuro próximo. 
Ainda hoje ou amanhã você estará 
favorecido no que diz respeito ao 
amor. Início de um bom período 
no campo profissional e financeiro. 
Grandes realizações em todas as 
empresas, por mais árduas que 
possam parecer.

AQUÁRIO - Não é convenien-
te aventurar-se em novos negócios. 
Cuidado com o excesso de gastos. 
Mantenha-se em suas atividades ro-
tineiras e muitos benefícios receberá 
em breve. Período favorecido no 
progresso artístico, na popularidade, 
na melhoria financeira e cultural.

PEIXES - Dia negativo para os 
negócios, para tratar de assuntos jurí-
dicos e mudanças, de um modo geral. 
Bom para os casos sentimentais e 
um tanto quanto ruim para passeios. 
Cuide da saúde e tenha cautela com 
acidentes. Dia dos mais propícios às 
relações sociais e pessoais. 

DIA 12/07/2020
ÁRIES - Faça tudo com ori-

ginalidade, e conseguirá influenciar 
pessoas importantes para seu pro-
gresso. Muito bom fluxo para obter 
sua independência financeira e a li-
berdade de espírito. Período em que 
poderá contar com as especulações 
e obrigações sociais.

TOURO - Fase em que receberá 
boas sugestões para solucionar de 
vez suas dificuldades financeiras. E 
bom também para iniciar negócios 
imobiliários e para solicitar a casa 
própria. Harmonia amorosa e fa-
miliar. Um obstáculo poderá surgir 
em seu trabalho por um colega mais 
próximo.

GÊMEOS - Pense no seu êxito 
e não de importância a boatos e 
impressões negativas. Atravessa 
o melhor período material do ano. 
Poderá progredir muito através do 
próprio esforço. Pessoas alegres e 
expansivas poderão alegrar este seu 
dia. Chances em jogos.

CÂNCER - Livre-se de suas 
preocupações tomando atitudes 
positivas para solucioná-las. O dia 
se apresenta positivo aos negócios 
arriscados e as empresas precipita-
das. Terá bom relacionamento com 
os filhos. Poderá elevar-se no plano 
social pela colaboração que poderá 
receber.

LEÃO - Bons contatos com 
pessoas bem intencionadas e de 
finanças elevadas, farão com que so-
lucione boa parte de seus problemas 
neste período. Êxito em jogos, sor-
teios e harmonia no setor romântico.

VIRGEM - Bons contatos co-
merciais para estes próximos dias 
de influência. Use a inteligência 
para influenciar seus superiores. 
Tome cuidado com a precipitação. 
Evite o nervosismo, ansiedade e a 
desconfiança em si mesmo.

LIBRA - Dia em que poderá 
obter os resultados pretendidos em 
seu campo profissional, devido ao 
bom fluxo da Lua. Pode, também, 
iniciar negócios e tratar de assuntos 
pessoais que será bem sucedido. 
Boas notícias. Ótimo aos estudos, 
pesquisas, investigações.

ESCORPIÃO - Evite prejudicar 
sua saúde não cometendo excessos 
alimentares e alcoólicos. Não confie 
demais, também, em subordinados e 
estranhos. Todavia o sucesso pessoal 
e a evolução da personalidade serão 
evidentes. Mas, as influências não 
são propícias.

SAGITÁRIO - Espetacular 
influência astral. Poderá realizar 
grandes e lucrativos negócios, ter 
sua situação financeira elevada, 
receber dinheiro considerado per-
dido. Relações harmoniosas com 
o sexo oposto. Boas chances nas 
competições.

CAPRICÓRNIO - Evolução 
de mente e do espírito está previsto 
para você nos próximos dias. Con-
tudo, deverá evitar precipitações ao 
realizar negócios e tome cuidado 
com acidentes e com sua saúde. 
Poderá ainda, ser premiado através 
das loterias.

AQUÁRIO - Os assuntos finan-
ceiros, porém, deverão ser tratados 
amanhã, quando suas possibilidades 
de sucesso serão maiores. Não 
realize novos negócios, tome muito 
cuidado com pequenos acidentes e 
procure se precaver contra os inimi-
gos ocultos.

PEIXES - Excelentes influên-
cias para desenvolver suas ativida-
des de um modo geral. Aproveite, 
pois esta é a melhor fase para 
progredir profissional, social e 
materialmente. Êxito romântico e 
sentimental. Bom momento para 
uma cirurgia plástica.



Jornal Gazeta de Guararema  Sábado,  11 de  Julho  de  2020 5Jornal Gazeta de Guararema

Vereador Junior solicita  câmeras de monitoramento 
no Bair ros:  Fukushima, Cerejeira e Maracatu

O vereador Fran-
cisco Beraldo Junior 
( da Casa de Raçao), 

Nos termos regi-
mentais solicita ao 
Sr. Prefeito Adriano 
Leite, providências 
urgentes no sentido 
de serem instaladas 
câmeras de monito-
ramento e segurança 
em pontos  estraté-
gicos dos seguintes 
locais: Fukushima, 
Cerejeira e Maracatu 

O nobre verea-
dor Junior da Casa 
de Ração, em sua 

justificativa explica 
que a área Central de 
Guararema já con-
ta com um sistema 
de monitoramento 
de alta tecnologia, o 
qual trouxe inúmeros 
benefícios aos muní-
cipes, além de estar 
ajudando também 
a Polícia, haja vista 
que ficou mais fácil 
detectar pessoas pra-
ticando atos ilícitos.

Segundo o vere-
ador Junior, infe-
lizmente os bairros 
mais distantes do 

Centro da Cidade 
vêm sofrendo cada 
vez mais com as-
saltos e invasões, 
mesmo contando 
com patrulhamento 
das Polícias Civil e 
Militar, pois quando 
da ocorrência des-
ses delitos, a Polícia 
demora mais para 
chegar aos locais 
mais afastados .

Assim, a implan-
tação das câmeras de

moni toramen-
t o  n o s  B a i r r o s  
Fukushima, Cerejei-

ra e Maracatu indica-
dos pelo nobre edil, 
trará mais segurança 
e tranquilidade aos 
moradores.

Certo de poder 
contar com a aten-
ção de sempre de 
vossa Excelência, 
ao ensejo aproveito 
para externar meus 
protestos de mais 
alta estima.

Autor: vereador 
José Francisco Be-
raldo Junior ( da 
Casa de Ração)

Eleições 2020: conheça as funções do vereador
Candidatos ao cargo serão eleitos em 5.568 municípios espalhados pelos 26 estados do país

Nas Eleições Munici-
pais deste ano, os elei-
tores brasileiros irão às 
urnas para eleger repre-
sentantes públicos para 
dois cargos: prefeito e 
vereador. O pleito está 
marcado para o dia 15 
de novembro em 5.568 
municípios espalhados 
pelos 26 estados do país. 
O número atual de aptos 
a votar é de mais de 148 
milhões de eleitores.

Mas você sabe qual 
o papel do vereador em 
cada cidade? De acor-
do com a Constituição 
Federal, cabe ao ve-
reador elaborar as leis 
municipais e fiscalizar 
a atuação do Executivo 
– no caso, o prefeito. 
São os vereadores que 
propõem, discutem e 
aprovam as normas 
a serem aplicadas no 
município, principal-
mente sobre matérias 
que envolvam impostos 
municipais, educação 
municipal, linhas de 
ônibus e saneamento, 
entre outros temas da 
cidade. Entre essas 
leis, também está a Lei 

Orçamentária Anual, 
que define como de-
verão ser aplicados os 
recursos provenientes 
dos impostos pagos 
pelos cidadãos. Tam-
bém é dever do vere-
ador acompanhar as 
ações do Executivo, 
verificando se estão 
sendo cumpridas as 
metas de governo e se 
estão sendo atendidas 
as normas legais.

A palavra “vereador” 
é do vocábulo “verea”, 
forma arcaica portu-
guesa de vereda ou 
caminho. Sendo assim, 
o vereador é aquele 
que vereia ou orienta o 
caminho, ou seja, ele é 
a ligação entre o povo e 
seu governo. Uma das 
missões do vereador é 
ouvir o que os eleitores 
querem para, então, 
propor e aprovar esses 
pedidos na respecti-
va Câmara Municipal, 
além de fiscalizar se o 
prefeito e seus secre-
tários estão colocando 
essas demandas em 
prática. Por isso, é im-
portante que o eleitor 

acompanhe a atuação 
do vereador ao longo do 
mandato para verificar 
se o trabalho está sen-
do bem desenvolvido.

Para tanto, os ci-
dadãos podem ir às 
sessões legislativas 
ou mesmo conversar 
com os vereadores 
em seus gabinetes, que 
devem manter um ca-
nal aberto para seus 
eleitores. Eventuais ir-
regularidades podem 
ser denunciadas ao 
Ministério Público, a 
quem cabe fiscalizar o 
poder público.

Falando em fisca-

lização, essa também 
é uma das atribuições 
do vereador, que tem o 
poder e o dever de fis-
calizar a administração 
do prefeito, cuidando 
da aplicação dos re-
cursos e observando 
o orçamento e a boa 
aplicação e gestão do 
dinheiro público. Quem 
pode se candidatar?

Para se candidatar 
a vereador, o cidadão 
precisa ter o domicílio 
eleitoral na cidade em 
que pretende concorrer 
até seis meses antes da 
eleição, além de estar 
filiado a um partido po-

lítico. Precisa ainda ter 
nacionalidade brasilei-
ra, ser alfabetizado, es-
tar em dia com a Justiça 
Eleitoral, ser maior de 
18 anos e, no caso dos 
homens, ter certificado 
de reservista.

O total de vagas 
para a Câmara de Ve-
readores depende do 
tamanho da população 
de cada cidade. O sa-
lário dos vereadores 
segue a mesma lógica, 
ou seja, em cidades 
pequenas, de até 10 
mil pessoas, os salários 
devem ser no máxi-
mo 20% do salário de 

um deputado estadual 
daquele estado. O per-
centual aumenta de 
acordo com o número 
de habitantes, até che-
gar a 75%, no caso das 
cidades com mais de 
500 mil habitantes. As 
regras estão dispos-
tas no artigo 29, inciso 
VI, da Constituição Fe-
deral, que estabelece 
também o mínimo de 
nove e o máximo de 
55 vereadores numa 
Câmara Municipal, obe-
decendo ao critério de 
proporcionalidade em 
relação ao número de 
habitantes.
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SILENE  OLIVEIRA
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br
Colunista Social

Quem gosta do inverno defende que as pessoas ficam mais elegantes na estação, pois as opções para os dias mais frios são 
enormes, permitindo liberdade nas combinações. Confira alguns looks que além de práticos e confortáveis, são muito estilosos.

Alessandra da Silva
Renata Aline

Vivian Brito Tamara Castrezana e Anna Clara Adriana Freitas

Suelen Alves
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SILENE  OLIVEIRA
  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 

Bruna Garcia

Foto: Letícia Pires

Júlia Alencar Ester de Oliveira Leite Cristina Akemi

Natália e Edilene Quintana Patrícia de Macedo
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Loja 1: Rua Capitão Alberto A. Weissohn, 131 - Centro - Guararema-SP Tel: 011 4693-3434 

Loja 2: Rua Maria José Ramos Leite , 89 - Bairro Nogueira - Guararema-SP Tel: 011 4693-1925

Loja 3: Av. Adhemar de Barros, 441 - Itapema - Guararema-SP Tel: 011 4693-2033
Verifique condições na loja

ENTREGAMOS EM DOMICÍLIO
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OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 11 e 12/07/2020

Linguiça 
Suína 
Pietro

Presunto
Eder

23,99
Kg

Achoc. Toddy 200ml

OFERTA VÁLIDA DO DIA 11 Á 16/07/2020 

1,98
Und.

11,20
Und.

3,45
Und.

2,10
Und.

10,50
Und.

Batata McCain Rústica 2,5 kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,48
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,65
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,15
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,85
Und.

Cerveja Skol Pilsen 269ml

Café Melitta 
Vácuo 500g
Tradicional 

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

19,90
Und.

26,90
Und.

Mais de 150 itens com desconto em nossa Loja

Azeite Extra 
Virgem Monte 
Castelo
vidro 
500ml

11,99
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,79
Und.

Creme de Leite Piracanjuba TP 
200g2,39

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,99
Und.

Feijão Tarumã 1kg

6,75

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,29
Und.

Iogurte Vigor Polpa 540g

3,89 8,45

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

7,29
Und.

4,85
Und.

5,20
Und.

3,89
Und.

16,40
Und.

16,40
Und.

Sabonete Dove 90g

2,39 3,49 8,45

Achoc. Nescau Refil 800g Cev. Heineken Long Neck 
250ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

13,65
Und.

14,50
Und.

Arroz Dona
Milú TP1 
5kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,29
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,99
Und.

Macarrão Nissin Lamén 
Lv 6 Pg 5

Maionese Hellmann's 
Light 
250ml

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,98
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,35
Und.

Manteiga Dona Beja 200g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,69
Und.

Oléo Soja 
Leve 
900ml

Posta Cação Costa Azul
800g 24,50

Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

16,95
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

9,98
Und.

11,50
Und.

Kit Coca-Cola
 + Fanta 
Laranja 
2L

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

13,98
Und.

Amaciante 
Ypê 5L

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

12,90
Und.

Papel Hig. Neve F. Dupla
Lv 12 Pg 11

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,99
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,98
Und.

Limp. Casa Perfume 
500ml

 Kit 3 Veja Multiuso original

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,99
Und.

Alcatra Miolo

29,90
Kg

11,30
Kg

14,28
Kg

Queijo Coalho
Dona Beija

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

35

anos

‘‘O melhor para sua família"

Conselheira do Interact agradece  
O Jornal Gazeta de Guararema 

O Jornal Gazeta de 
Guararema representado 
pelo seu Diretor Presidente 
Joaquim da Silva Constan-
tino (Quinzinho), agradece 
a Sra. Celia Maria Limongi 
Sterse Conselheira do In-
teract Club de Guarare-
ma, pela carta recebida de 
agradecimento referente 
a divulgação dos Projetos 
Sociais de ajuda à Co-
munidade Guararemense 
e eventos desenvolvidos 
pelo Interact Club no decor-
rer da Gestão 2019/2020. 

“Sra. Celia Sterse, con-
tinuamos sempre a sua 
disposição.”

Agradecimento da Casa da Amizade de Guararema
A Casa da Amizade 

de Guararema agradece 
a todas as pessoas e ao 
comércio em geral, que 
colaboraram com suas 
promoções realizadas 
durante o ano rotário (ju-
lho/2019 a junho/2020)  . 

Graças ao resultado 
dessas promoções, pu-
demos atender e ajudar 
várias pessoas e entida-
des, conforme segue: - 

Doação em dinheiro ao Asilo São Vicente de Paulo -----------------R$ 2.400,00 
- Doação de doces para a Festa da Criança no Itapeti ---------------- R$300,00
- Doação de Enxovais para recém-nascidos ---------------------------R$ 2.165,00
- Doação para a reforma da casa de uma família carente
   no bairro da Cerejeira ------------------------------------------------------R$ 4.000,00
- Doação de Paletes Plásticos para a Santa Casa -------------------R$ 1.010,00
- Doação de fraldas para o Clube de Mães e outros-------------------- R$741,00
- Doação para ajuda no tratamento das irmãs siamesas------------R$ 6.146,00
  Atendemos durante esse ano várias pessoas com o empréstimo de cadeiras 

de roda, cadeiras de banho, andador e muletas.Esperamos continuar con-
tando com a importante participação de toda a comunidade em nossas campanhas 
e reiteramos nossos sinceros agradecimentos. A  DIRETORIA

Sra. Celia Maria Limongi Sterse, Conselheira do Interact 
Club de Guararema

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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Quinzinho: Editor de Imagens

Artistas em destaque no Gazeta de 12/07  a 18/07/2020

Por: Caroline Borges 

       Disputa vocal
                 (GLOBO, DOM, DIA 12, ÀS 12H30)

O “Tamanho Família” relembrará um duelo de cantores. 
Marcio Garcia recebe Ivete Sangalo e Zezé di Camargo no 
palco do programa. A cantora levou para o sofá a irmã Cyntia, o 
irmão Ricardo e a cunhada Valéria. Zezé montou seu time com 
a filha caçula Camila, o irmão Camarguinho e a mulher Graciele 
Lacerda. Os dois participaram da quinta temporada da produção.

      História musical
              (GLOBO, DOM, DIA 12, ÀS 13H50)

A trajetória de sucesso da dupla Sandy & Junior é resu-
mida na docussérie “Sandy e Junior: A História”, novo original 
Globoplay. A produção terá seu primeiro episódio exibido na 
tevê aberta no “Pré-estreia Globoplay”. Baseado em um vasto 
arquivo musical e pessoal, o projeto conta a história de sucesso 
de uma das duplas mais amadas do Brasil. A produção biográ-
fica acompanha diversos momentos da trajetória dos irmãos, 
desde registros da infância até a consagração na turnê Nossa 
História. O conteúdo traz imagens inéditas da dupla durante 
seu último show, depoimentos de diversos artistas, além de 
mostrar como ocorreu a decisão de fazer a turnê Nossa História 
e todos os bastidores.

        Novo comando
                     (GLOBO, SEG, DIA 13, ÀS 10H)

Recém-chegada ao entretenimento, Fernanda Gentil tem 
colecionado experiências. Com o “Se Joga” fora do ar desde 
o início do isolamento social, a apresentadora tem dado expe-
diente em outras produções da emissora. Após participar do 
“É de Casa”, Fernanda assume o comando do “Encontro com 
Fátima Bernardes” por uma semana. Ao lado de André Curvello, 
ela seguirá ao vivo promovendo encontros entre famosos e 
anônimos para o debate de questões atuais e importantes, 
ligadas tanto ao factual quanto ao entretenimento.

              Do além
                    (GLOBO, TER, DIA 14, ÀS 22H30)

Francis está empolgado com a ideia de aquecer a indústria 
cinematográfica da fictícia Pitombas. No segundo episódio de 
“Cine Holliúdy”, ele decide fazer um filme de terror, usando o 
vestido de noiva da falecida esposa de Olegário. Porém, mexer 
com a memória de Rebeca pode não ser uma boa ideia. O 
episódio conta com a participação especial de Ingrid Guima-
rães. Letícia Colin, Heloisa Perissé, Edmilson Filho e Matheus 
Nachtergaele integram o elenco.

       Confinamento 
       gastronômico
              (RECORD, QUA, 15, ÀS 22H30)

A Record também investe em um “reality show” de culinária 
para chamar de seu. Felipe Bronze estreia à frente da segunda 
temporada de “Top Chef Brasil”. A competição reúne 14 cozin-
heiros na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil e o título de Top 
Chef Brasil. Com 12 episódios, a produção conta com os jurados 
Ailin Aleixo, crítica de gastronomia, e Emmanuel Bassoleil, “chef” 
de cozinha. Criado nos Estados Unidos em 2006, o “Top Chef” 
já foi adaptado para mais de 20 países, incluindo França, Itália, 
Portugal, Espanha, Holanda, Canadá e México, entre outros.

             Prato final
                       (GLOBO, QUI, DIA 16, ÀS 22H30)

Os finalistas da atual temporada de “Mestre do Sabor” per-
correram um longo e árduo caminho até o último episódio. 
A grande final será realizada em duas etapas. Na primeira, 
quatro “chefs” cozinham e os dois melhores seguem na dis-
puta. Na segunda, quem vencer é o novo Mestre do Sabor. 
Comandado por Claude Troisgros e Batista, o “talent show” 
conta com Léo Paixão, Kátia Barbosa e Rafael Costa e Silva 
no time de jurados. Monique Alfradique é responsável pelas 
entrevistas nos bastidores.

     Duras lembranças
                    (GLOBO, QUI, DIA 16, À 00H)

No episódio próximo episódio de “The Good Doctor: o Bom 
Doutor”, Shaun recorda o passado para ajudar um ado-
lescente com deficiência intelectual. Enquanto isso, Claire 
atende um jovem alpinista ferido, e Glassman tem aluci-
nações no pós-operatório.

     Sozinho no palco
              (GLOBO, SAB, DIA 18, ÀS 15H50)

Luciano Huck volta a comandar o “Caldeirão do Huck” 
diretamente dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Em es-
quema especial, seguindo todos os cuidados do protocolo de 
segurança, o programa conta, pela primeira vez, com uma 
plateia virtual. O público participa das gravações e conversa 
com o apresentador através de uma chamada de vídeo exibida 
no telão. A produção também conta com mais uma edição do 
quadro “Que Tal Um Pouco de Esperança e Boas Notícias”. As-
sim como a plateia, todos os convidados entram no programa 
remotamente, por vídeo.

Produçõ Carta Z Notícias

e-mail:quingma@hotmail.com
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Vende-se loja

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

Motivo mudança

Eleições 2020: prazo final para registro 
de candidatos vai até 26 de setembro
Com a Emenda Constitucional que transferiu o pleito para novembro, também foi adiada a data-limite para a apresentação dos pedidos de candidaturas

A Emenda Constitucional 
(EC) nº 107/2020, promulga-
da pelo Congresso Nacional 
no dia 2 de julho, adiou o 
primeiro e o segundo turno 
das Eleições Municipais 
deste ano, respectivamen-
te, para os dias 15 e 29 de 
novembro, em razão da 
pandemia provocada pelo 
novo coronavírus. Com a 
prorrogação do pleito, tam-
bém foram fixadas novas 
datas para outras fases do 
processo eleitoral de 2020, 
entre elas a de registro dos 
candidatos escolhidos em 
convenções partidárias. O 
prazo final para a apresenta-
ção do pedido de registro de 
candidatura na Justiça Elei-
toral, inicialmente definido 
para 15 de agosto, passou 
para o dia 26 de setembro.

Ao participar da sessão 
solene de promulgação da 
Emenda Constitucional no 
Congresso, o presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Luís Roberto 
Barroso, destacou que mais 
de 140 milhões de eleitores 
estão aptos a votar nas 
eleições de novembro. O 
ministro estimou em mais de 
700 mil os candidatos que 
disputarão as 5.568 vagas 
de prefeito e as milhares de 
cadeiras de vereador no plei-
to. Nas Eleições Municipais 
de 2016, a Justiça Eleitoral 
recebeu um total de 496.927 
pedidos de registro para 
os cargos de prefeito, vice-
-prefeito e vereador.

A Resolução TSE nº 
23.609/2019, que trata da 
escolha e do registro de 
candidatos para as Eleições 
2020, contempla normas 
dispostas na Constituição 
Federal, no Código Eleitoral 

(Lei nº 4.737/1965), na Lei 
dos Partidos Políticos (Lei 
nº 9.096/1995), na Lei das 
Eleições (Lei nº 9.504/1997) 
e na Lei de Inelegibilida-
des (Lei Complementar nº 
64/1990), entre outras.

Exigências e registro
Para ser candidato, a 

Constituição Federal exige 
do cidadão a nacionalidade 
brasileira, o pleno exercício 
dos direitos políticos, o alis-
tamento eleitoral, o domicílio 
eleitoral na respectiva cir-
cunscrição, a filiação partidá-
ria – portanto, as candidaturas 
avulsas estão proibidas – e a 
idade mínima fixada para o 
cargo eletivo almejado.

Para concorrer a cargos 
de prefeito ou vice-prefeito, o 
candidato precisa ter 21 anos 
e, para disputar uma vaga de 
vereador, deve ter 18 anos. 
A idade mínima para ocupar 
o cargo é verificada tendo 
como referência a data da 
posse. Além disso, para 
concorrer, o postulante a um 
cargo eletivo precisa estar 
quite com a Justiça Eleitoral, 
ou seja, não pode ser deve-
dor de multa eleitoral.

A Resolução TSE nº 
23.609/2019 estabelece que 
qualquer cidadão pode con-
correr às eleições desde que 
cumpra as condições consti-
tucionais e não esteja impe-
dido por qualquer causa de 
inelegibilidade prevista em 
lei. Pelo texto, para disputar 
o pleito, o candidato deverá 
possuir domicílio eleitoral 
na respectiva circunscrição 
e estar com a filiação defe-
rida no partido político pelo 
qual pretende concorrer seis 
meses antes das eleições.

Cada partido político ou 
coligação poderá solicitar à 

Justiça Eleitoral o registro 
de um candidato a prefeito e 
um a vice-prefeito. Somente 
partidos poderão requerer 
o registro de candidatos a 
vereador, no limite de uma 
vez e meia ao do número 
de vagas disponíveis na 
Câmara Municipal.

Os pedidos de registro 
de candidatura devem ser 
apresentados pelos partidos 
políticos e coligações aos 
respectivos juízes eleitorais. 
O pedido será elaborado no 
Módulo Externo do Sistema 
de Candidaturas (CANDex), 
disponível nas páginas ele-
trônicas dos tribunais elei-
torais.

No caso de o partido po-
lítico ou coligação não so-
licitarem o registro de seus 
candidatos, estes poderão 
requerer o registro no prazo 
máximo de dois dias após a 
publicação do edital de candi-
datos do respectivo partido ou 
coligação no Diário de Justiça 
Eletrônico (DJe).

A resolução traz todo o rito 
da tramitação do pedido de 
registro de candidatura nas 
instâncias da Justiça Eleitoral.

Documentos necessá-
rios

Os pedidos de registro 
de candidaturas devem vir 
acompanhados do Demons-
trativo de Regularidade dos 
Atos Partidários (Drap), que 
é o documento que atesta 
a realização da convenção 
partidária e a escolha de 
candidatos. Além do Drap, 
também devem ser apre-
sentados o Requerimento 
de Registro de Candidatura 
(RRC) e o Requerimento 
de Registro de Candidatura 

Individual (RRCI). Esses 
formulários são gerados pelo 
CANDex da Justiça Eleitoral 
e precisam ser assinados 
pelo respectivo dirigente 
partidário com jurisdição no 
município.

Tanto o RRC quanto o 
RRCI devem vir acompa-
nhados de: declaração de 
bens do candidato; fotografia 
recente; cópia de documen-
to oficial de identificação; 
certidões criminais para fins 
eleitorais; provas de alfabe-
tização e de desincompatibi-
lização de cargo ou função 
pública, se for o caso; e 
propostas defendidas pelo 
candidato, no caso dos pos-
tulantes ao cargo de prefeito.

As condições de ele-
gibilidade e as causas de 
inelegibilidade que, porven-
tura, atinjam o postulante a 
candidato devem ser verifi-
cadas pela Justiça Eleitoral 
no momento do pedido de 
registro, ressalvadas as al-
terações fáticas ou jurídicas 
posteriores ao registro.

Impugnações
Qualquer candidato, par-

tido, coligação ou o Ministé-
rio Público poderá, dentro 
de cinco dias, contados da 
publicação do edital refe-
rente ao pedido de registro, 
impugnar o requerimento 
por meio de petição funda-
mentada.

O candidato questionado 
e seu partido ou coligação 
devem ser citados para, 
dentro de sete dias, contes-
tarem a impugnação ou se 
manifestarem sobre a notí-
cia de inelegibilidade. Essa 
citação refere-se, ainda, à 
possibilidade de juntada de 

documentos, à indicação 
de lista de testemunhas e 
ao requerimento para a pro-
dução de outras provas. A 
resolução prossegue com os 
trâmites do pedido de impug-
nação até o seu julgamento.

Além disso, qualquer 
cidadão no gozo de seus 
direitos políticos pode, no 
prazo de cinco dias, conta-
dos da publicação do edital 
relativo ao pedido de regis-
tro, encaminhar notícia de 
inelegibilidade de candidato 
ao órgão competente da 
Justiça Eleitoral para a apre-
ciação do registro, também 
mediante petição fundamen-
tada. Essa notícia de inele-
gibilidade será juntada aos 
autos do respectivo pedido 
de registro.

Porém, a resolução do 
TSE faz o alerta de que será 
considerada crime eleitoral a 
arguição de inelegibilidade 
ou a impugnação de registro 
de candidatura, com funda-
mento em interferência do 
poder econômico, desvio ou 
abuso do poder de autorida-
de, que for deduzida de ma-
neira temerária ou motivada 
por má-fé. Nesses casos, 
os infratores ficam sujeitos 
a uma pena de seis meses 
a dois anos de detenção e 
multa.

Em outro ponto, o texto 
esclarece que o candidato 
que estiver com o registro 
sub judice – ou seja, em 
fase de julgamento definitivo 
pela Justiça Eleitoral – pode 
realizar todos os atos de 
campanha, inclusive utilizar 
o horário eleitoral gratuito 
no rádio e na televisão e ter 
seu nome mantido na urna 

eletrônica, enquanto estiver 
nessa condição.

A resolução informa que, 
transitada em julgado ou pu-
blicada a decisão proferida 
por órgão colegiado que de-
clarar o candidato inelegível, 
será indeferido o registro ou 
declarado nulo o diploma, se 
já expedido.

O texto trata, ainda, de 
questões ligadas à renúncia, 
ao cancelamento de registro, 
ao falecimento e à substitui-
ção de candidatos.

Nome na urna
O nome escolhido pelo 

candidato para constar na 
urna eletrônica deve ter 
30 caracteres, no máximo, 
incluído o espaço entre as 
palavras. Pode ser o preno-
me, sobrenome, cognome 
(alcunha), nome abreviado, 
apelido ou nome pelo qual o 
candidato é mais conhecido, 
desde que não haja dúvida 
quanto à sua identidade, não 
atente contra o pudor e não 
seja ridículo nem irreverente.

Na composição do nome, 
não será permitido o uso de 
expressão ou de siglas que 
pertençam a qualquer órgão 
da administração pública 
federal, estadual, distrital ou 
municipal, direta ou indireta.

Autonomia
A resolução do TSE re-

produz, ainda, trecho da 
Constituição Federal que 
assegura aos partidos polí-
ticos autonomia para adotar 
os critérios de escolha e o 
regime de suas coligações 
eleitorais, sem obrigatorie-
dade de vinculação entre 
candidaturas majoritárias em 
âmbito nacional, estadual, 
distrital ou municipal.
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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.

Fale com um de nossos gerentes,
saiba mais e participe! 

(11) 4693-1085

www.poupareganharsemparar.com.br

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

www.poupareganharsemparar.com.br

AAAA cccadadada 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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