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A informação ao alcance de todos

P L  l a n ç a  p r é - c a n d i d a t o s 
à  P r e f e i t u r a  d e  G u a r a r e m a

Guararema conheceu 
nesta quarta-feira (22/07), 
de maneira virtual, os pré-
-candidatos a prefeito e vice 
pelo Partido Liberal (PL). 
O Lançamento foi realizado 
virtualmente pelas redes 
sociais e mobilizou milhares 
de perfis.

O arquiteto José Luiz 
Eroles Freire e o vereador, 
Odvane Rodrigues da Silva 
foram apresentados como 
pré-candidatos à chapa ma-
joritária nas eleições de 2020.

A dupla conta com o forte 
apoio do atual prefeito de 
Guararema e presidente do 
Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do Alto 
Tietê (CONDEMAT), Adriano 
Leite, dos atuais vereadores 
e principais lideranças de 
Guararema.

A boa gestão atual e as 
grandes conquistas de Gua-
rarema nos últimos anos 
pesam a favor dos pré-can-
didatos, que têm como princi-
pal objetivo a manutenção de 
tudo que já foi conquistado e 
o avanço e desenvolvimento 
contínuo do município.

“Guararema já teve mui-
tas conquistas e não pode-
mos perdê-las. Precisamos 
mantê-las e ampliá-las. E este 
é o nosso objetivo!”, declarou 
o pré-candidato José Luiz.

O lançamento da pré-
-campanha aconteceu virtu-
almente com a divulgação 

de um vídeo em que eles 
se apresentam como pré-
-candidatos e contam um 
pouco de suas vivências, 
experiências e da relação 
com Guararema.

A publicação mobilizou 
milhares de perfis nas redes 
sociais de moradores de 
Guararema e apoiadores e 
lideranças do PL de outros 
municípios.

Zé, como gosta de ser 
chamado, é formado em 
Arquitetura e Urbanismo, 
empresário, casado e tem 
uma filha. Participou da ges-
tão do ex-governador de São 
Paulo, Márcio França (PSB), 
como secretário-adjunto de 
Transportes do Estado.

Odvane é formado em 
Gestão de Negócios. É ve-
reador e está no terceiro 
mandato. Também já atuou 
no Executivo como secretário 
de Meio Ambiente e Plane-
jamento Urbano e Emprego 

Pré-Candidatos usam as redes sociais nesta fase eleitoral
Tudo indica que Guararema terá 7 pré-candidatos a prefeito

Figueiredo quer uma Guararema 
mais justa e solidária.

e Desenvolvimento Econô-
mico, e exerce uma forte 
liderança junto aos jovens 
guararemenses.

As principais lideranças 
políticas de Guararema e 
região do Alto Tietê deputa-
dos Marcio Alvino, federal 
e André do Prado, estadual 
também manifestaram apoio 
nas redes sociais.

O PL conta com 17 pré-
-candidatos a vereador que 
serão anunciados nas redes 
sociais pelos próximos dias.
O Jornal Gazeta de Gua-
rarema, entrou em contato, 
com Horacinho, e ele confir-
mou que não será candidato 
a Prefeito, e em contato com 
a Eliane, presidende do PT 
e o vereador Toninho, presi-
dente do PSD, eles falaram 
que ainda estão em conver-
sações com a executiva do 
partido, e no momento não 
tem definição.

O pré-candidato a Prefeito João Augusto da Silva  (Figueredo), 52 anos, partido PTB, 
apresentou o seu vice Paulo Marcelino, arquiteto, filho do ex-prefeito Gerbásio Mar-
celino.Continua na página - 03

Saúde será uma das prioridades 
da pré-candidata a Prefeita Jessiane

A pré-candidata a Prefeita Jessiane Iara da Silva, de 46 anos  (Republicanos), 
apresentou o seu vice, Sidcley Vital . Pastor e Juiz de Paz, Continua na página -03              

A pré-candidata Natália Americano 
apresentou a sua vice Eri Neide

A pré- candidata a Pre-
feita de Guararema Natália 
Americano(PSL), recente-
mente em sua Rede Social, 
apresentou a sua vice Eri 
Neide

A pré candidata pretende 
se destacar na Cidade e  
mostrar o seu potencial (uma 
nova força no município), ele-
vando ainda mais o grau de 
confiança entre os eleitores 
do município.

Natália é formada em 
arquiteta, agora aceitou o de-
safio, de concorrer ao de Pre-
feito. “arregaçei as mangas e, 
sem pausas para descanso, 
tenho visitado todos os Bair-
ros da Cidade, atividade que 
vem lhe trazendo aprendiza-
dos, satisfação e a noção das 
necessidades e angústias do 
povo guararemense de todos 
os cantos da Cidade”

“Desde o final do ano 
passado, tenho intensificado 
minhas andanças pelo muni-
cípio e estou tendo a oportu-
nidade de conhecer de perto 
os anseios da população que 
quer mudança, ações efetivas 
e mais atenção por parte da 

administração municipal, e é 
isso que eu e minha equipe 
mais do que parceira esta-
mos dispostos a colocar em 
prática”, diz a pré-candidata 
Natalia Americano.

Filiada ao Partido Social 
Liberal (PSL), estou tendo a 
liberdade e a estrutura para 
tomar as decisões necessá-
rias para que haja, de fato, 
uma renovação, corroborada 
com a escolha para pré-
-candidata a vice da Bacharel 
em Direito, Eri Neide Dou-
rado Guimarães, pessoa de 
biografia impecável e pela 
qual tenho total confiança e 

admiração. Eri conhece bem 
o funcionamento do serviço 
público, pois trabalhou como 
Escrevente e Diretora do 
Juizado Especial Cível e Cri-
minal do município”.

Para finalizar, Natália diz 
qual é a sua maior motivação 
para seguir em frente nesta 
missão: “descobri que estava 
pronta por ter uma visão ad-
ministrativa e feminina sobre 
os problemas da cidade, e 
após visitar as regiões menos 
favorecidas. Fonte: Rede 
Social da pré candidata
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José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e Professor da Acqua Boya 
Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br

José Marcos Educador Físico
Voltamos!!! Após quase 4 

meses sem atividade, final-
mente fomos autorizados a 
retornar à ação e em 15 de 
julho, quarta feira, reabrimos. 

Estamos seguindo o horário 
estabelecido pela Prefeitura 
Municipal das 16hs às 22hs, 
mas já é um começo. Confes-
so que não é o ideal, mesmo 
porque há clientes que tem 
preferencia pelo período da 
manhã ou início da tarde ou 
se sentem mais seguros em 
treinar sob o calor do dia, 
ainda mais nessa época do 
ano quando os finais de tarde 
e as noites são bem frias. 
De qualquer forma demos o 
impulso inicial, com cuidados 
desde a entrada da academia 
com aferição de temperatura, 
higienização das mãos e sola 
dos calçados e em todas as 

dependências higienização 
constante. Naturalmente to-
das as aulas estão sendo 
agendadas, seguindo proto-
colo do Governo do Estado, 
funcionamento reduzido a 
30% da capacidade máxima, 
treinos otimizados para um 
melhor aproveitamento do 
tempo disponível dentro da 
academia com eficiência de 
resultado e muita disposição 
para atender a todos que nos 
procuram. Algumas regras 
se fazem necessárias como 
uso de máscaras e não usar 
os vestiários para banhos. 
Acredito que com compreen-
são e boa vontade de todos, 

EXPEDIENTE                     Advocacia Ubirajara Silveira
                      Desde 1958
 Rua Quintino Bocaiúva, 231    www.aus.com.br          Tel:(11) 3106-2042

  7º andar - Centro                     contato@aus.com.br           (11) 3107-8468

  São Paulo- SP - 01004903 
Carta Z Notícias Ltda
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gratuita - nos municípios de Guararema e Santa Branca .  Endereço: Rua 23 de Maio 
nº 337 - Guararema/SP - Telefones: (11) 4693-4771 -  (11) 4693- 5600 - (11) 4693- 
3913 - Cel. (11) 97217- 0673

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

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

ACQUA BOYA DE VOLTA À AÇÃO clientes, professores e todos 
funcionários da academia, a 
adaptação à nova realidade 
será bem mais tranquila. 

E precisamos lembrar que 
não é uma situação definiti-
va. Mas ficar resmungando, 
alimentando mau humor ou 
polemizando o convívio diário, 
não ajudará em nada e será 
desgastante para todos nós. 
Vamos viver um dia de cada 
vez, como já disse em outras 
oportunidades. A sequencia de 
bons pensamentos, atitudes 
positivas e pequenas realiza-
ções, estimula a produção dos 

chamados hormônios da feli-
cidade: dopamina, serotonina, 
melatonina, gaba, noradrenali-
na, oxitocina e endorfina. E aí 
chega a dúvida: ficar em casa 
para se preservar com medo 
de contágio ou voltar às ativi-
dades mesmo com um certo 
receio, mas com a certeza 
que tudo está sendo feito de 
forma segura. É uma decisão 
particular que infelizmente não 
posso opinar. O que deixo bem 
claro é que todo cuidado que 
estamos tomando na acade-
mia, com todas as medidas de 
segurança visam o bem estar 

do cliente para proporcionar 
um momento de descontra-
ção e mudança de sintonia. 
Obviamente como qualquer 
lugar, até mesmo em casa, não 
é 100% seguro, mas fazemos 
o que fazemos buscando dia-
riamente essa meta. Eu tenho 
todo interesse em manter a 
segurança local para oferecer 
confiança e tranquilidade, até 
porque também sou do grupo 
de risco por causa do diabetes. 
Trabalhar ou treinar inseguro e 
com desconfiança não é uma 
opção. Portanto, vamos seguir 
em frente e viver a vida.
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 Até o momento, Guararema tem 04 pré-candidatos a Prefeito confirmados para concorrer as eleições 2020; os partidos PT e PSD, ainda estão estudando se irão lançar pré-candidatos a prefeito

Guararema poderá ter 7 candidatos 
a prefeito nas Eleições de 2020
O Jornal Gazeta de Guararema em contado esta semana com os pré-candidatos a Prefeito de nossa Cidade,  formulou uma pergunta padrão para cada um deles com o tema: Por que você 
é pré-candidato a prefeito de Guararema? Gentilmente responderam as perguntas: Zé (PL), João Augusto da Silva (Figueiredo) PTB, Jessiane Iara da Silva (Republicanos). Somente 
Natália Americano (PSD) não respondeu, alegando que a resposta ao questionamento está na “live”: https://www.facebook.com/natalia.americano.39/videos/161855972114699

Saúde  será uma das prioridades 
da pré-candidata a Prefeita Jessiane

Jessiane Iara da Silva, 
de 46 anos  (Republicanos), 
publicitária e pastora, filha de 
José Antônio da Silva(Baiano 
do Xaxim),imemorial,  e de 
Rose Mary Aparecida da Silva,  
adquiriu experiência política e 
se confirma como pré- candi-
data a prefeita de Guararema 
pelo partido republicano, por-
que quando ocupou o cargo 
de vereadora   conheceu os 
problemas da cidade de várias 
formas contrinui fui autora do 
pedido para construção de 
creches em vários bairros 

como Ipiranga Itapema que  
inclusive que tem hj  capacida-
de para atender 160 crianças 
também solicitei construção 
de várias academias ao ar 
livre nas praças em vários 
bairros ainda solicitei constru-
ções de várias unidades ha-
bitacionais no bairro Nogueira 
e em vários outros bairros da 
cidade Principalmente nos 
bairros mais afastados e por 
atuar como pastora tb estou 
bem perto das necessidades 
do Povo .O meu plano de go-
verno abrange melhorias  em 
todos os segmentos necessá-
rios para melhor qualidade de 
vida da população educação, 
Transportes ,habitação, Assis-
tência Social e principalmente 
a mais importante de todas 
a saúde Pois quero realizar  
meu maior sonho de projeto  
que é trazer para nossa ci-
dade todos os equipamentos 
para realização de exames 
como ressonância magné-
tica, ultrassom ,tomografia, 
mamografia, aparelho para 
quimioterapia e radioterapia 
e tratamento de hemodiálise 
para nao terem q se deslocar 
pra outras cidades trazendo 
assim melhor comodidade pra 

todos .E não para por aí tem 
muito mais novidades chegan-
do .Que tal a reabertura do 
mercadão municipal de Gua-
rarema para atender todos os 
agricultores da nossa cidade. 
Meu vice é o juiz de paz pas-
tor Sidcley Vital um homem 
simples do Povo que também 
atua como  alpinista industrial 
e tem 39 anos  é pastor já há 
13 anos e também conhece 
muito bem as necessidades 
do Povo bem de perto .Saiba 
Um Novo Olhar pode mudar 
tudo é tempo de mudança 
conto com você .Vem pro time

Zé  quer manter Guararema nos trilhos 
e ampliar as conquistas da cidade

José Luiz Eroles Freire, 
(PL), 59 anos filho de José 
Fonseca Freire e de Apare-
cida Eroles Freire, Profissão  

Arquiteto e Urbanista, res-
pondendo a pergunta do Jor-
nal Gazeta de Guararema, 
tema: Porque você quer ser 
pré- canditato a prefeito de 
Guararema  “porque cresci 
aqui e acompanhei o de-
senvolvimento do município, 
principalmente dos bairros.    

Vivenciei a fase ruim e 
a fase boa de Guararema.  

Há anos o município 
vem colecionamento inúme-
ras conquistas em todas as 
áreas e não podemos parar 
este desenvolvimento.

É hora de manter as nos-
sas conquistas, ampliá-las 

e manter Guararema nos 
trilhos!”.
O pré- canditato a prefeito 
Zé Luiz (PL) tem como  Vice- 
Odvane Rodrigues da Silva

Figueiredo quer administrar Guarare-
ma, tornando-a mais justa e solidária

João Augusto da Silva  
(Figueredo),52 anos, par-
tido PTB,  filho de Maria 
Aparecida da Silva e João 
Batista da Silva, profissão,  
Empresário, memorialista, 
respondendo a pergunta do 
Jornal Gazeta de Guarare-
ma com o tema: 

Por que você é pré-
-candidato a prefeito de 
Guararema, gentilmente 
ele nos responde: Moro 
em Guararema há quase 
50 anos, eu e minha família 
fomos muito bem acolhidos 
pela cidade e os guara-
remenses nos ajudaram 
muito, daí nasceu o meu 
amor, carinho e respeito 
por Guararema. Me dedico 
há 40 anos à cidade e hoje 
me vejo preparado para 
assumir um compromisso 
ainda maior que é adminis-
trar Guararema, tornando-a 
mais justa e solidária.

Trabalhar pelo povo e 
junto com o povo, assim 
como tenho vivido todos es-
ses anos, participando, re-
alizando e estando sempre 
presente no seu dia-a-dia.

Trabalho desde os 
meus 7 anos de idade, cor-
távamos eucaliptos nas fa-

zendas do Banco, Putim e 
Chiquito Franco. Na cidade 
trabalhei no Saci Burguer´s 
do Valmir, Na Padaria Bar-
ros, No Chico City, Sid’s 
Bar e ainda engraxando 
sapatos e trabalhando no 
lixão de Guararema. Todas 
as oportunidades que tive 
abracei e na Escola Ivan 
Brasil tive professores e di-
retores “anjos” que me en-
sinaram o que é Cidadania. 
No Rotary, fui membro ativo 
do Interact e depois do 
Rotaract, onde ajudou na 
formação de meu caráter, 
pois fui presidente e repre-
sentante distrital. Trabalhei 

já na juventude na Oficina 
do Cabeludo, fazendo biju-
terias e ali fizemos amigos 
para toda a vida (Galera 
da Rampa), Na Biasia, 
Rockfibras do Brasil e na 
Bols do Brasil o trabalho 
era mais pesado, mas era 
a grande oportunidade de 
ser alguém, estudei e con-
segui ser contratado pelo 
Banco Bradesco. Sempre 
trabalhando e ajudando a 
comunidade e escrevendo 
a história de Guararema.

O nome do meu vice é  
Paulo Marcelino, arquiteto

Filho do ex prefeito 
Gerbásio Marcelino.

Somente a pré-candidata a prefeita  Natália Americano 
(PSD), não respondeu a pergunta com o tema: Por que 
você é pré-candidata a prefeita de Guararema. Ela alegou 
que a resposta ao questionamento está na “live”: https://
www.facebook.com/natalia.americano.39/vid

Região do Pontilhão recebe calçamento
Nesta semana 

a equipe da Pre-
feitura de Guara-
rema iniciou obras 
de calçamento na 
região conhecida 
como Pontilhão. A 
obra é uma par-
ceria entre poder 
público e a empre-
sa MRS Logística, 
responsável pelo 
transporte de carga 
na via ferroviária.

Em atendimento 
à solicitação dos 
moradores, o local 
recebe esta nova 
melhoria, garantin-
do a acessibilidade 
e segurança dos 
pedestres e ciclis-
tas que utilizam o 
caminho que liga o 
bairro Itapema e a 
região central.

O Prefeito Adria-
no Leite ressaltou a 
importância da me-

lhoria: “Há algum 
tempo os morado-
res reivindicavam 
por isso. Tivemos 
algumas tratativas 
com a MRS e agora 

pudemos atender 
esse pedido, com 
a união das duas 
frentes, pensando 
no melhor à popu-
lação”.
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Resumos dos capítulos das novelas de 27/07 a 01/08/2020
Totalmente 
Demais 
Globo – 19h15
Segunda – Peçanha avi-

sa a Duarte que eles deverão 
aguardar Eliza ganhar o 
concurso para então mandar 
prendê-la. Eliza admira a voz 
de Jonatas, que canta em um 
karaokê. Jeniffer se preocu-
pa quando Cascudo diz que 
usará o dinheiro da bolsa de 
esportes para se livrar do tio. 
Carolina programa um jantar 
entre Germano e as finalistas 
do concurso, e Arthur des-
confia. Carolina confidencia 
a Pietro que, se Eliza for filha 
de Germano, terá sua última 
chance de desclassificar a 
modelo do concurso.

Terça – Cascudo avisa a 
Jeniffer que usará o dinheiro 
que ganhou de Edgar para 
fugir. Durão agride Cascudo 
novamente e Montanha o 
denuncia para a polícia. Zé 
Pedro diz a Carolina que 
nenhuma cláusula no con-
trato do concurso fala que 
a vencedora não pode ser 
parente do patrocinador. O 
exame de DNA comprova 
que Eliza é filha de Germano. 
Arthur manda para Carolina 
um uniforme da Excalibur, já 
se considerando o vencedor 

da aposta. Chega o dia da 
final do concurso. Montanha 
conta a Jeniffer que levou 
Cascudo ao médico. Come-
ça a votação dos jurados.

Quarta – Eliza vence o 
concurso Garota Totalmente 
Demais. Germano e Lili pa-
rabenizam Eliza. Germano 
confessa a Carolina que não 
conseguiu contar a Lili que é 
pai de Eliza, e decide procu-
rar Gilda. Carolina pede para 
conversar com Lili. Carolina 
comenta com Pietro que fala-
rá com Lili antes que Eliza as-
sine o contrato com a revista. 
Gilda se surpreende quando 
Germano lhe diz que já sabe 
que é pai de Eliza. Gilda ga-
rante a Eliza que não irá se 
separar de Dino. Débora se 
entristece ao perceber que 
Fabinho está interessado em 
Cassandra. Carolina revela 
a Lili que Germano e Gilda 
tiveram uma filha.

Quinta – Natasha comen-
ta com Jojô que Arthur está 
fascinado por Eliza, e torce 
para ele não decepcionar a 
modelo. Lili agride Carolina 
ao perceber que a jornalista 
pensa em se aproveitar do 
fato de Eliza ser filha de 
Germano. Jeniffer conta a 
Wesley que viu Durão. Fabi-

nho convida Cassandra para 
sair, e Débora se entristece. 
Arthur e Eliza se beijam. Eliza 
diz a Arthur que deixará sua 
casa. Germano se surpreen-
de ao ouvir de Lili que ele é 
pai de Eliza.

Sexta – Lili discute com 
Germano e avisa ao ex-mari-
do que não prejudicará Eliza. 
Eliza assina o contrato e se 
torna a Garota Totalmente 
Demais. Jonatas sugere que 
Débora também atue como 
modelo para a divulgação 
interna dos produtos de-
senvolvidos para a Bastille. 
Germano ameaça a carreira 
de Carolina. Eliza comunica 
a Cida que irá para um hotel. 
Pressionada, Carolina redige 
sua carta de demissão da 
revista Totalmente Demais. 
Dino e Peçanha surgem no 
apartamento de Arthur com 
a intenção de prender Eliza.

Sábado – Germano con-
ta a Fabinho que Eliza é sua 
irmã. Dino chantageia Eliza 
e exige o dinheiro que a 
modelo ganhou no concurso 
em troca de sua liberdade. 
Duarte prende Eliza, e Dino e 
Peçanha comemoram. Ger-
mano procura Eliza, mas Ar-
thur avisa que ela não mora 
mais em sua casa. Wesley 

defende Montanha e acaba 
sendo atropelado por Durão 
e Machado. Na prisão, Eliza 
afirma que é inocente.

Fina Estampa
Globo – 21h15
Segunda – Todos se as-

sustam ao ver Joana, a irmã 
gêmea de Marcela, mas Íris 
desconfia da moça. Teodo-
ra cuida de Quinzé. Joana 
descobre que o computador 
de Marcela está vazio. Esther 
repreende Beatriz por tentar 
se aproximar de Vitória. Juan 
Guilherme volta de viagem e 
surpreende Letícia. Danielle 
procura Beatriz. Wallace anun-
cia que Leandro já está pronto 
para lutar, e Dagmar se orgu-
lha. Antenor fica impaciente à 
espera da reportagem sobre 
Tereza Cristina. O repórter liga 
para Tereza Cristina.

Terça – Tereza Cristina 
manda o repórter ir à sua 
casa e dispensa seus em-
pregados. Vilma conta para 
Juan Guilherme que Chiara 
convidou Letícia para jantar. 
Luana avisa a Joana que 
ela não encontrará o que 
procura no hospital onde 
Marcela morreu. Patrícia dá 
um ultimato em Antenor, que 
revela a história de Tereza 
Cristina. Alexandre flagra 

Patrícia e Antenor se beijan-
do. Celeste avisa a Griselda 
que Tereza Cristina pediu 
para ficar sozinha em casa. 
O repórter chega à casa de 
Tereza Cristina.

Quarta – Griselda obser-
va a casa de Tereza Cris-
tina e vê Renê Junior se 
aproximar. Paulo percebe 
a preocupação de Esther 
com Vitória. Tereza Cristina 
conta sua história para Renê 
Junior, e Griselda e Crô ou-
vem. Antenor fica satisfeito 
ao ver a notícia sobre Tereza 
Cristina na internet. Renê 
consola os filhos. Crô cuida 
de Tereza Cristina. Enzo 
conta para Pereirinha que 
Tereza Cristina possui um 
segredo ainda maior do que 
o que foi revelado. Patrícia 
decide voltar a morar com a 
mãe. Renê Junior pede que 
Renê volte para casa.

 Quinta – Renê promete 
que pensará no pedido de 
Renê Junior. Griselda ex-
pulsa Teodora de sua casa. 
Joana pede para falar com 
o diretor do hospital onde 
Marcela morreu. Renê avisa 
a Griselda que voltará para 
sua antiga casa. Tereza Cris-
tina manda Crô comunicar 
aos jornalistas que fará uma 
declaração. Antenor pede 
Patrícia em casamento. Pa-
trícia marca um encontro 
com Alexandre. Louzada avi-
sa a Joana que a enfermeira 
que viu a última pessoa que 
esteve com Marcela desa-
pareceu. Beto deixa Tereza 
Cristina furiosa ao chamá-la 

pelo sobrenome de sua mãe.
Sexta – Tereza Cristina 

acusa Beto de perseguição. 
Paulo afirma que nada mu-
dará a relação que tem com 
a irmã. Tereza Cristina exige 
que Ferdinand coloque seu 
plano contra Antenor em 
ação. Antenor é fotografado 
pelos comparsas de Fer-
dinand. Deborah confessa 
estar apaixonada por Quinzé. 
Vilma apoia Juan Guilherme 
para levar Chiara ao médico. 
Joana mostra a foto de Tereza 
Cristina em seu disfarce para 
Álvaro. Patrícia termina o na-
moro com Alexandre. Tereza 
Cristina procura Griselda.

Sábado – Griselda imo-
biliza Tereza Cristina. Celina 
avisa a Danielle que quer 
Pedro Jorge de volta. Dagmar 
agradece Wallace por ajudar 
Leandro. Tereza Cristina pede 
socorro a Antenor. Daniel 
ouve Álvaro e Íris falando 
sobre um outro segredo de 
Tereza Cristina, e conta para 
Antenor. Tereza Cristina mar-
ca um encontro com Pe-
reirinha. Os comparsas de 
Ferdinand seguem Antenor. 
Pedro Jorge ouve Danielle e 
Beatriz conversando sobre Vi-
tória. Antenor é sequestrado, 
e Daniel alerta Griselda.

Os resumos dos capítulos 
de todas as novelas são de res-
ponsabilidade de cada emissora 

 Produção : 
Carta Z Notícias 

Horóscopo para  os dias 25 e 26/07
DIA 25/07/2020

ÁRIES - I.O.C. - HORÓSCO-
PO PARA O DIA 25/07/2020

ÁRIES - Notícias, aparente-
mente exageradas ou formuladas 
com o intuito de pressioná-lo, 
deverão ser pura e simplesmente 
desacreditadas. Esteja alerta para 
o que vier. Bom momento para o 
que disser respeito ao interesse 
pessoal e romântico.

TOURO - Dia em que conse-
guirá realizar boa parte de seus 
anseios e desejos, principalmente 
os que estão ligados ao campo 
profissional. Fluxo propício, tam-
bém, ao amor, às diversões e às 
reuniões sociais. Você está sob a 
influência benéfica da atual fase 
da lua.

GÊMEOS - Por mais difíceis 
que sejam as circunstâncias deste 
dia, você será vencedor, devido ao 
bom aspecto astral reinante em 
seu horóscopo. Todavia, evite ten-
sões, entendendo-se da melhor 
maneira possível com todos. Haja 
com bastante meticulosidade que 
tudo tenderá a ir cada vez melhor.

CÂNCER - As primeiras ho-
ras do dia poderão trazer conhe-
cimentos que ajudarão você a 
superar qualquer obstáculo que 
possa surgir. Estará predispos-
to, alegre e otimista. Surpresas 
agradáveis à tarde. Procure evitar 
atritos com pessoas de tempera-
mento forte.

LEÃO - Oposição de terceiros 
não afetará neste dia pois tudo 
indica que terá muito sucesso no 
trabalho, na vida social e elevará 
suas finanças através de negó-
cios bem entabulados. Boa saúde 
e êxito amoroso. Sucesso nas 
questões financeiras, nos jogos 
e na loteria.

VIRGEM - Propício para ir a 
festividades, reuniões sociais e 
para obter conselhos de pessoas 
dotadas de grandes conheci-
mentos. Boas chances no setor 
amoroso e na amizade. Excelente 

intuição e disposição. Sucesso 
profissional.

LIBRA - Propícia influência 
para cultivar os dons de seu inte-
lecto, seu espírito filosófico e oti-
mista e para seu desenvolvimento 
mental. Fará ótimas relações 
sociais e propícias amizades. 
Procure conversar mais com a 
pessoa amada.

ESCORPIÃO - Dê impor-
tância às conveniências sem se 
esquecer da utilidade prática das 
coisas. A construção, sem estabi-
lidade de qualquer assunto, pode 
trazer aborrecimentos imediatos. 
Pense, haja e fale de modo mais 
agressivo para conseguir o que 
pretende. Seja objetivo.

SAGITÁRIO - Bom dia para 
fazer novas experiências científi-
cas ou psíquicas, para a assina-
tura de contratos e para as diver-
sões, prazer e a vida sentimental 
e amorosa. Loteria favorecida. 
Cuide da sua saúde e da moral. 
Tendência à depressão psíquica.

CAPRICÓRNIO - Indícios 
de excelentes contatos com pes-
soas mais idosas que você e de 
bom nível financeiro e material. 
Aproveite tal oportunidade para 
tirar algum proveito. Inteligência 
clara e forte magnetismo pessoal. 
Ótima intuição e bastante gosto 
para as coisas novas.

AQUÁRIO - Se agir corre-
tamente, terá grande expansão 
em todos os sentidos quer nos 
negócios, quer na vida social e 
profissional. Bom às investiga-
ções e as novas descobertas. 
Notícias negativas. Cuidado neste 
dia, para não perder a confiança 
nas pessoas.

PEIXES - Influência astral 
que inclinará às mudanças em 
negócios, de emprego ou até 
mesmo de residência. O aumento 
de sua popularidade será evi-
dente, apesar de alguns reveses 
ou queda. Excelente ao amor. 
Cuidado com notícias falsas, com 
pessoas que se dizem amigas.

DIA 26/07/2020

ÁRIES - Período que lhe 
promete muito êxito material, 
social e profissional, devido ao 
bom aspecto astral em seu ho-
róscopo. Para que tudo saia 
conforme suas pretensões. Haja 
com otimismo, confiança em si e 
mais entusiasmo. Feliz resultado 
em associações.

TOURO - A partir de hoje, 
você entra em uma das melhores 
fases para lucrar através de escri-
tos, propaganda e em tudo que 
está relacionado com a imprensa 
e com a comunicação. Favorável 
para mudanças de residência. 
Evite discussões com rivais e 
inimigos.

GÊMEOS - As novas amiza-
des que tem feito ultimamente, 
hoje, se apresentarão de forma 
agradável e benéfica para você. 
Por outro lado, você deve dar 
mais atenção aos familiares, e a 
pessoa amada. Haverá melhoria 
no campo amoroso e familiar, se 
for mais atencioso.

CÂNCER - Boas relações 
com parentes, vizinhos e amigos, 
poderão ser esperadas para hoje. 
Pode solicitar favores e necessitar 
e colocar em prática novas ideias. 
Êxito profissional e financeiro. 
Grandes chances de jogar na 
loteria e nos sorteios. Dia de muita 
tranquilidade na vida familiar e 
profissional.

LEÃO - Com otimismo e 
entusiasmo, você conseguirá 
ótimos resultados. Procure evitar 
os compromissos arriscados. 
Não trate com pessoas desco-
nhecidas. Os obstáculos tendem 
a desaparecer diante do período 
que se inicia. Ótimo prenúncio no 
amor e família.

VIRGEM - Cuidado com a 
vida conjugal. Benéfica influência 
astral para tratar de questões 
sociais pendentes, para lucrar em 
negócios iniciados anteriormente 
e a sua prosperidade profissional. 
Boa disposição para o trabalho e 
melhora total de saúde.

LIBRA - Novos planos para 
sua elevação de cargo e de co-
nhecimentos profissionais deve-
rão ser estudados agora. De resto, 
a influência será ótima para a vida 
amorosa e familiar e para tratar 
com amigos e personalidades. 
Muitas possibilidades de resolver 
seus problemas.

ESCORPIÃO - Indícios favo-
ráveis nos seus assuntos pesso-
ais e profissionais. Obtenção de 
segredos importantes. Continue 
tendo confiança em si mesmo. 
A partir de hoje você estará se 
encaminhando para um melhor 
período no setor profissional.

SAGITÁRIO - Dia em que se 
não precaver, facilmente poderá 
envolver-se em escândalos e 
discussões. Procure cuidar de 
seus afazeres e não se envolva 
em questões que não lhe digam 
respeito. Êxito social e tranqui-
lidade na vida romântica. Tudo 
estará bem neste dia e até depois 
de amanhã.

CAPRICÓRNIO - Muito bom 
momento para fazer novas expe-
riências científicas ou psíquicas, 
para assinatura de contratos e 
diversões e para a vida sentimen-
tal. Pode iniciar longas viagens, o 
fluxo favorece. Ótimo aos estudos 
e para pesquisas.

AQUÁRIO - Talvez não con-
siga hoje ou nestes próximos 
dias, a inteira liberdade que quer 
e precisa. Mas é provável que se 
meditar sobre a opinião dos ou-
tros, terá maior recompensa num 
futuro próximo. Sucesso cultural 
e público. Algumas dificuldades 
na vida social e familiar estão 
previstas para hoje.

PEIXES - Trate de seus in-
teresses sociais. Estude suas 
possibilidades de êxito e ponha-as 
em prática. Boas oportunidades fi-
nanceiras e profissionais, também 
deverão se apresentar. Boa saúde 
e sucesso amoroso. Esteja atento 
para uma novidade ou uma visita.

Solução

Acesse

e divirta-se com diversos
www.coquetel.com.br
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Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e 
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica.
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Vida de artista
Ricardo, Sérgio e Tarcísio sonham em 
ser artistas, mas cada um deseja atuar 
em uma profissão artística diferente. 
Considerando as dicas, descubra o nome 
e a idade de cada rapaz, assim como a pro-
fissão artística que deseja seguir.
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Tarcísio
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1.  Sérgio quer ser 
ator e viver entre o 
Teatro, a Televisão 
e o Cinema.

2.  O rapaz de 18 anos 
acha que tem boa 
voz e quer ser 
cantor.

3.  Tarcísio tem 20 
anos e sonha 
com uma vida de 
artista.
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AGRADECIMENTO DO INTERACT
O Interact Club de Guararema agradece à comunidade 
guararemense, ao comercio local, aos supermercados 
Monteiro e Mago, pais, rotarianos pelo apoio aos projetos 
desenvolvidos pelo clube no ano rotário 2019-2020. 
O incentivo recebido muito estimula o Interact a continuar 
com seus projetos de cunho social. 

Realizações do Interact – Projetos desenvolvidos 
1- Festival de Caldos 
2- Carrinho amigo – arrecadação de alimentos para 
ces tas  bás icas  en t regues a  famí l ias  caren tes 
3- Plantio de árvores (Projeto do Meio Ambiente) 
4- Dia do abraço, Dia da Mulher, Dia do Laço Azul, 
Dia das Mães (comemoração virtual) com entrega pelos 
jovens de cartões, mensagens relativas às datas. 
5- Tarde festiva em comemoração ao Dia da Criança 
6- Ajuda ao Rotary e Casa da Amizade em campanhas de 
saúde,  vac inação,  mut i rão de const rução,  e tc . 
7- Projeto Jovens em Ação – na Pandemia a) Colocação, 
no Carrinho Amigo e nas cestas básicas entregues de um 
folder sobre o uso do álcool em gel. 
b) Cartilha online Uso do álcool – O que é preciso saber 
sobre o álcool, encaminhado aos Interacts do Distrito 
4571 (cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Rotary Club) 
8- Palestras para os jovens interactianos feitas por pes-
soas da comunidade e rotarianos: - Ana Lucia Vasques - 
O interactiano na sociedade: postura e posicionamento 
- Bruno Moralles – O que é Rotary: seus objetivos 
- Vereador Odvano – Projeto Jovem em Focjov 
- José Freire Nunes – Ensinamentos aos jovens através o 
filme Rei Leão 
9- Projeto Cabelegria – em conjunto com profissionais da 
cidade. Doação de cabelos para confecção de perucas 
para crianças com câncer 
10- Dia do Convidado – reunião especial com jovens, convida-
dos a conhecer o Interact e participarem da reunião ordinária 
11- Encontro com pais para conhecerem melhor o Rotary 
e Interact 
12- Encontro da Juventude em Volta Redonda (RJ) – par-
ticipação do Interact Club de Guararema no encontro de 
jovens interactianos do Distrito 4571 (cidades do Vale do 
Paraíba – Estados de São Paulo e Rio de Janeiro)

Feira Livre tem novo formato

Visando a redu-
ção de aglomera-
ção na Feira Livre 
Municipal do bairro 
Nogueira, a Prefei-
tura de Guarare-
ma adotou novas 
medidas com a 
divisão de barra-
cas com produtos 
essenciais.

Já nesta sexta 
(dia 24/07), os fei-
rantes se dividiram 
em dois setores: 
hortaliças, legu-
mes, frutas, espe-
ciarias e alimentos 
ficam disponíveis 
na Área de Lazer 

Profª Luana Ber-
nardo José dos 
Santos. Enquanto 
roupas e calça-
dos e demais itens 
permanecem no 
Estacionamento 
Público na Rua Dr. 
Armindo.

A medida foi 
necessária para 
reduzir o fluxo de 
pessoas, assim 
como todos os ou-
tros cuidados, ga-
rantindo o distan-
ciamento devido a 
pandemia do novo 
coronavírus.
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SILENE  OLIVEIRA
  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Colunista Social

Adolfina Francisca Rafael (Dona Dorfina) fisicamente não está mais entre nós, mas certamente permanecerá nos corações daqueles que 
conheceram e conviveram com ela. Era uma pessoa muito carismática e encantava a todos com seu jeito simples e alegre de viver. Durante 
toda uma vida de luta, perseverança e muita fé construiu uma linda família, conquistou grandes amigos e o respeito de todos. O amor e dedi-
cação ao próximo, principalmente às crianças, foi um dos ensinamentos praticados por ela, que não media esforços para contribuir com os 
mais necessitados e também participar ativamente das ações da igreja e da comunidade. Dona Dorfina foi uma pessoa muito especial e con-
tinuará sendo lembrada e amada, pois aqueles que partem nunca abandonam nosso coração e sempre deixam uma saudade sem dimensão. 
Que Deus na sua infinita misericórdia a receba e dê conforto aos seus familiares neste momento tão difícil !
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Quinzinho: Editor de Imagens

Artistas em destaque no Gazeta de 26/07 A 01/08/2020

Por: Caroline Borges 

        Disputa acirrada
                GLOBO, DOM, DIA 26, ÀS 12H45)

Tadeu Schmidt e Ingrid Guimarães se enfrentam no “Taman-
ho Família” deste domingo. Na reapresentação do programa, 
eles contam com a ajuda das famílias para revelar seus seg-
redos e brincar junto no palco. O jornalista contou com a ajuda 
do sobrinho Bruno, o irmão Felipe e a mulher, Ana. Já Ingrid 
levou a mãe e as duas irmãs, Sigfrid e Astrid. A apresentação 
é de Marcio Garcia.

        Time médico
         (SONY CHANNEL, SEG, DIA 27, ÀS 21H55)

A série “The Night Shift” estreia no Sony Channel. A 
produção médica mostra a adrenalina na vida dos profis-
sionais responsáveis pelo plantão noturno do Hospital San 
Memorial Center. A trama acompanha o doutor TC Callahan, 
um médico comprometido com seu trabalho e de tempera-
mento impetuoso, do tipo que burla regras para salvar uma 
vida. No episódio de estreia, o doutor Callahan ajuda um 
paciente que foi atravessado pelo galho de uma árvore de-
pois de um acidente de carro. A história também apresenta 
a jovem e talentosa doutora Alexander, que foi promovida 
a chefe do turno da noite recentemente. Organizada e par-
ceira de seus pacientes, ela será uma aliada para médicos 
e residentes.

       Conversa profunda
                  (TV CULTURA, SEG, DIA 27, ÀS 22H)    

O cantor Emicida é o entrevistado do “Roda Vida”, da 
TV Cultura. Referência no “hip hop” brasileiro, ele já se 
apresentou em eventos internacionais, como o Festival 
Coachella, nos Estados Unidos, e Back2Black Festival, 
em Londres. Atualmente, Emicida é dos integrantes do 
programa “Papo de Segunda”, do GNT. A entrevista será 
comandada pela jornalista Vera Magalhães.

Concorrência de novela
                   (GLOBO, TER, DIA 28, ÀS 22H30)

As novelas são uma paixão nacional. Por isso mesmo, 
Francis vê os folhetins como um corrente de sua pequena 
sala de cinema. No novo episódio de “Cine Holliúdy”, o 
cinemista decide fazer um filme de amor, mas que não 
tenha beijo. Assim, ele evita que Marylin tenha de beijar o 
galã Armando Fagundes em cena. Padre Raimundo acusa 
Francis de deturpar a história bíblica original, mas recua 
quando é convidado para atuar em um papel muito especial 
na obra. Com seu novo filme, Francis consegue um verda-
deiro milagre em Pitombas: deixar a praça vazia e lotar o 
Cine Holliúdy.

  Adrenalina na cozinha
                   (BAND, TER, DIA 28, ÀS 22H45)

 A cozinha do “Masterchef Brasil” está cada vez mais movi-
mentada nesta temporada. Os oito novos participantes terão 
de encarar as severas críticas de Paola Carosella, Henrique 
Fogaça e Erick Jacquin. Logo no início do programa, Ana 
Paula Padrão comanda o leilão “Masterchef”. Os candidatos 
irão disputar diferentes cortes de carnes. Na prova final, eles 
irão relembrar os sabores da culinária italiana e cozinharão 
massas. Além de levar para casa o cobiçado troféu “Mas-
terChef Brasil 2020”, o vencedor ganhar R$ 5 mil do PicPay 
e uma bolsa de estudos integral para graduação ou pós-
graduação da Universidade Estácio. 

    Misto de opiniões
                      (GLOBO, QUI, 30, ÀS 22H30)

No novo episódio de “The Good Doctor: O Bom Doutor”, 
Shaun e Morgan discordam da gravidade de um paciente. 
Claire faz amizade com uma adolescente cujos pais acre-
ditam que ela esteja sofrendo com o estresse do divórcio.

   O melhor do melhor
                     (SBT, SEX, DIA 31, ÀS 22H15)

O “Programa do Ratinho” apresentará uma edição especial. 
Com o comando do apresentador Ratinho, a produção ex-
ibe um encontro especial entre o cantor Leonardo e o grupo 
Raça Negra. Eles irão apresentar os seus grandes suces-
sos em um cenário diferenciado. Momentos surpreendentes 
são esperados. 

       Doce obsessão
                (GLOBO, SAB, DIA 1º, ÀS 13H50)

A série “Toma Lá Dá Cá” volta ao ar na Globo. A produção, 
que começou como um especial de fim de ano da Globo 
em 2005, mostra o relacionamento tumultuado entre duas 
famílias vizinhas de classe média do Rio de Janeiro. A série 
foi exibida entre 2007 e 2009, com três temporadas ao todo. 
Criada e protagonizada por Miguel Falabella, a obra também 
conta com Adriana Esteves, Marisa Orth, Diogo Vilela, Ales-
sandra Maestrini, Arlete Salles e Fernanda Souza no elenco. Produção: Carta Z Notícias
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Vende-se loja

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

Motivo mudança

Estudo mostra capacidade do cooperativismo 
de  c réd i to  pa ra  pequenos  mun ic íp ios
Segmento é um dos mecanismos mais eficazes para alavancar a inclusão financeira no país e levar desenvolvimento econômico às regiões mais remotas

O cooperativismo de cré-
dito, segmento que já conta 
com mais de 12 milhões de 
adeptos no Brasil é um dos 
mecanismos mais eficazes 
para promover acesso aos 
serviços financeiros às pes-
soas em municípios menores, 
mais distantes e rurais do 
Brasil. A afirmação é resultado 
do estudo “Benefícios do Co-
operativismo de Crédito: im-
pacto sobre a bancarização”, 
que cruzou dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), Banco Central 
do Brasil, Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA) e 
do próprio Sicredi.

Só na região do Alto Tie-
tê, o Sicredi Progresso PR/
SP está presente em cinco 
municípios: Mogi das Cruzes, 
Suzano, Itaquaquecetuba, 
Guararema e Ferraz de Vas-
concelos, mas com planos 
de expansão para outras 
cidades.

O trabalho foi conduzido 
pelo especialista em Microe-
conomia Aplicada e Desenvol-
vimento Econômico, Juliano 
Assunção, pesquisador do 
Departamento de Economia 
da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio). A pesquisa anali-
sou dados de todos os municí-
pios brasileiros, no período de 
2007 a 2018, e traçou o perfil 
de atuação das instituições 
financeiras nos municípios. 
A partir da comparação da 
atuação de bancos e coo-
perativas de crédito no que 
tange a distância da capital e 
urbanização, foi revelado que 
as cooperativas de crédito têm 
a capacidade de prover ser-
viços financeiros em regiões 
mais isoladas e rurais, quando 
comparadas aos bancos.

Entre as principais conclu-
sões do estudo, está a relação 
de fatores limitantes para a 
abertura de uma agência de 
uma instituição financeira 
cooperativa em comparação 

a de um banco. Enquanto os 
bancos têm, em média, um 
limite mínimo de 8 mil habitan-
tes para o estabelecimento de 
uma agência em um municí-
pio, uma instituição financeira 
cooperativa como o Sicredi 
tem capacidade de abertura 
de agências em municípios 
a partir de 2,3 mil habitantes.

De acordo com o trabalho, 
existem hoje cerca de 1,9 mil 
cidades e nove milhões de 
pessoas somente no espaço 
de diferença entre o limite 
de entrada dos bancos em 
relação às instituições co-
operativas, evidenciando a 
característica de bancarização 
das instituições financeiras 
cooperativas. Além disso, em 
termos de renda, foi apontado 
que as cooperativas conse-
guem operar em municípios 
com PIB de pelo menos R$ 
79 milhões, enquanto para os 
bancos é necessário um PIB 
mínimo de R$ 112 milhões.

“Os dados demonstram 
que as cooperativas podem 
ser um excelente veículo para 
levar crédito e outros serviços 
financeiros para a população 
de municípios rurais menores, 
mais afastados das capitais e 
com menos renda por habitan-
te. Considerando as cidades 
com o perfil traçado, que 
ainda não contam com aten-
dimento bancário, o estudo 
também confirma um mercado 
bastante promissor para o 
cooperativismo de crédito no 
Brasil, com potencial de ainda 
bancarizar quase dois mil mu-
nicípios, beneficiando cerca 
de nove milhões de pessoas”, 
afirma Assunção.

Para o Sicredi, institui-
ção financeira cooperativa 
com mais de 4,5 milhões 
de associados e presença 
em 22 estados e no Distrito 
Federal, o estudo torna ainda 
mais importante o papel do 
segmento para alavancar o 
desenvolvimento econômico 

do país e promover a inclu-
são financeira. “Atualmente, 
em mais de 200 municípios 
somos a única instituição 
financeira e percebemos, na 
prática, as oportunidades cria-
das para essas regiões com a 
chegada de uma cooperativa 
de crédito, gerando renda 
e inclusão financeira para 
essas comunidades”, explica 
Manfred Alfonso Dasenbrock, 
presidente da SicrediPar, da 
Central Sicredi PR/SP/RJ 
e conselheiro do Conselho 
Mundial das Cooperativas de 
Crédito (WOCCU).

Outro estudo, encomen-
dado pelo Sicredi à Fundação 
Instituto de Pesquisas Econô-
micas (Fipe) e publicado em 
fevereiro deste ano, avaliou 
dados econômicos de todas 
as cidades brasileiras com e 
sem cooperativas de crédito 
entre 1994 e 2017 e cruzou 
informações do IBGE. Con-
cluiu-se que o cooperativismo 
de crédito incrementa o PIB 
per capita dos municípios 
em 5,6%, cria 6,2% mais 
vagas de trabalho formal e 
aumenta o número de esta-
belecimentos comerciais em 
15,7%, estimulando, portanto, 
o empreendedorismo local. O 
impacto agregado em 1,4 mil 
municípios que passaram a 
contar com uma ou mais co-
operativas durante o período 
do estudo foi de mais de R$ 
48 bilhões em um ano. As 
cooperativas também foram 
responsáveis pela criação de 
79 mil novas empresas e pela 
geração de 278 mil empregos.

“Quando cruzamos os 
resultados deste estudo e do 
trabalho desenvolvido pela 
Fipe, enxergamos em dados 
estatísticos como se dão os 
benefícios gerados pelo coo-
perativismo de crédito, estan-
do presente onde as pessoas 
precisam e gerando valor por 
meio da sua atuação. Mesmo 
com as opções de soluções di-
gitais para a vida financeira, os 
dados comprovam a importân-
cia de presença física como 
propulsor de desenvolvimento 
local e é isso que realizamos 
há mais de um século”, conclui 
Dasenbrock.

Outros resultados do es-
tudo “Benefícios do Coope-
rativismo de Crédito: impacto 
sobre a bancarização”:

• 50% das agências 
de bancos privados estão em 

municípios com população 
de 21 mil habitantes. Entre as 
cooperativas, esse indicador 
cai para 12 mil habitantes e 
no Sicredi 50% das agências 
estão em municípios com até 
11 mil moradores.

• Metade dos municí-
pios com agências do Sicredi 
estão a mais de 285 km de 
distância das capitais. Já nos 
bancos, 50% das cidades com 
agências estão a mais de 230 
km das capitais.
• Quando olhamos 
para os municípios com 
baixa urbanização (até 30% 
de população residindo 
em área urbana), 17% das 
agências do Sicredi estão 
nessas cidades. Nos bancos 
esse indicador cai para 
10%.
•Em relação aos municípios 
sem atendimento bancário, 
de 2012 a 2018, os ban-
cos deixaram de atuar em 
301 (3.650 em 2012 para 
3.349 em 2018). No mesmo 
período, o Sicredi passou 
a estar presente em 383 
novos municípios que não 
contavam com agências 
(896 em 2012 para 1.279 
em 2018).
 Sobre o Sicredi
A cooperativa Sicredi Pro-
gresso PR/SP, que em São 
Paulo atua no Alto Tietê, 
conta atualmente com qua-
tro agências na região. Em 
Mogi das Cruzes, a unidade 
está localizada 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 cresci-
mento dos seus associados 
e com o desenvolvimento 
das regiões onde atua. O 
modelo de gestão 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 agên-
cias, e oferece mais de 300 
produtos e serviços financei-
ros. 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: sicrediprogresso
Instagram: @sicredipro-
gresso
Site: www.sicredi.com.br

Gracieli Medin. Gerente da Sicredi Agência Guararena
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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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