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Deputado Federal Marcio Alvino anuncia novos
projetos para a Estação de Luís Carlos em Guararema

Locomotiva Maria Fumaça (353)
Deputado Federal Marcio Alvino (PL)

O ex – prefeito e atual Deputado Federal Marcio Alvino, presidente da Frente
Parlamentar de Preservação
da Memória e do Patrimônio
Ferroviário em conjuto com
o Deputado Estadual André
do Prado, sempre trabalhando para trazer recursos para
Guararema e Região do Alto
Tietê, anunciou novos projetos para a Estação de Luis

Carlos em Guararema durante
a reunião na MRS Logística,
na companhia do Bruno Crivelari Sanches, o presidente
nacional da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária – ABPF, com o diretor
de Relações Institucionais do
órgão, Gustavo Bambini, e da
secretária executiva da Frente, Sandra Olivieri, onde foi
apresentado o estudo prelimi-

nar do projeto que pretende
implantar um caminho seguro
na via férrea, trecho entre a
Estação Central e a Estação
Luís Carlos para melhorar a
segurança e tráfego dos ciclistas e dos pedestres.
Entre as melhorias estão:
- Ampliação de espaços
públicos na Vila de Luís
Carlos com novo espaço de
eventos, estacionamento,

parque linear, revitalização;
- Implantação da maquete do passeio da Maria
Fumaça e Museu Interativo na Estação Criança.
“Como presidente da Frente
Parlamentar de Preservação
da Memória e do Patrimônio
Ferroviário, juntamente com
o Deputado Estadual André
do Prado, fico muito feliz em
poder intermediar melhorias

nesse importante ponto turístico, projeto idealizado quando fui prefeito de Guararema”.
Inaugurado em 2014, desde

então é exemplo e referência
atraindo turistas da região e
de todo o estado de São Paulo.

Prefeito Zé Luiz libera ao público a pista de atletismo no Estádio Municipal para a prática de atividades físicas

Espaço

estava

fechado

por

conta

da

pandemia

da

Covid -19

foto: Divulgação/Prefeitura de Guararema

A pista de atletismo do Estádio Municipal José Luiz
Gonçalves da Silva foi aberta
ao público para a prática de
atividades físicas.
O Prefeito José Luis Eroles
(Zé) esclarece a população,
que o espaço estava fechado
por conta da pandemia da Covid-19 e agora é disponibilizado para atividades livres de
caminhada ou corrida.
A pista está aberta de segun-

da a sexta-feira, das 7h00 às
17h30, e o acesso ocorre pelo
portão principal do estádio
municipal.
“Este é o nosso compromisso
com a população de Guararema, proporcionar opções de
estruturas para promover a
saúde e a qualidade de vida
de todos”, pontua o secretário municipal de Cultura,
Esportes e Lazer, Odvane
Rodrigues. “Esta ação é um

exemplo desse suporte oferecido pela Administração
Municipal para que a população possa praticar atividades
esportivas com qualidade e
segurança.
O Estádio Municipal José
Luiz Gonçalves da Silva
está localizado na Rua José
Ramires, nº 270, no bairro
Ipiranga, ao lado do Ginásio
de Esportes Lázaro Germano.
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EDITORIAL & OPINIÃO > S a ú d e e F i t n e s s > > >

RECUPERAÇÃO DO CONDICIONAMENTO FISICO

José Marcos - Educador

De maneira geral o condicionamento físico regride quando há
uma interrupção na rotina de
exercícios. Mas a rapidez com
que isso acontece depende de
vários fatores, incluindo idade,
forma física, tempo de treinamento e período de inatividade.
Perder o condicionamento físico,
também é chamado de descondicionamento, destreinamento
e há perda de força e condicionamento aeróbico. Entretanto, a

maioria dos atletas e praticantes
regulares de exercícios físicos, às
vezes precisa parar de se exercitar por uma série de razões, como
doenças, lesões, férias, trabalho,
viagens e compromissos sociais,
interferindo muito nas rotinas de
treinamento. Quando isso acontece, um declínio natural do nível
de condicionamento é notado e
o descondicionamento chega
tanto em atletas em boa forma
física quanto nos iniciantes. Para
manter o condicionamento físico num patamar razoável, mesmo frente aos compromissos e
obstáculos diários, é necessário
manter algum exercício de alta

intensidade semanalmente mesmo que os treinos regulares não
possam ser realizados. Para isso
é indicado se exercitar a cerca
de 70% do VO2 máximo pelo
menos 1 vez por semana. Caso
haja uma parada completa de
treinos por vários meses, é difícil
prever exatamente quanto tempo
levará para retornar ao nível de
condicionamento anterior. Depois de uma pausa longa total, é
improvável que qualquer atleta
volte às suas melhores condições
dentro de uma semana. O tempo
que leva para recuperar a forma
física depende do nível original,

de quanto tempo foi a ausência
de exercícios e o motivo que levou à essa parada, já que lesões e
doenças podem necessitar de um
cuidado especial para o retorno
aos treinamentos e a recuperação
física consequentemente levará
mais tempo. Algumas dicas: é
importante não desistir completamente das atividades físicas,
mesmo que não seja possível

manter uma sequencia regular;
atletas lesionados devem treinar
somente com orientação profissional; em viagens o treino de
peso corporal pode ser uma boa
opção para manter o condicionamento; os exercícios rápidos
são alternativa para manter a
forma em caso de tempo limitado; o descanso e a recuperação podem ser tão importantes

quanto o treinamento, ou seja,
é necessário recuperar; sprints
de 30 segundos podem melhorar
muito o condicionamento físico
de forma rápida e precisa; exercícios curtos e de alta intensidade
queimam mais calorias e também
são alternativa se o tempo estiver
limitado; agora é só treinar e não
perder o condicionamento físico
e a saúde.

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

Vacinação contra a Covid-19: Guararema libera cadastro para pessoas de 18 a 20 anos

Além do lote recebido no início da semana, município recebeu no dia 12/08 mais 606 doses da vacina
foto:s Vitoria Mikaelli

Os moradores de Guararema
com mais de 18 anos já podem
se cadastrar para a vacinação
contra a Covid-19. Nesta quinta-feira (12/08), a Secretaria
Municipal de Saúde liberou o
cadastramento para o público
de 18 a 20 anos.
Além do lote encaminhado
ao município no início desta
semana, a Pasta recebeu nesta
quinta mais 606 novas doses
da vacina Pfizer.

Com a abertura do cadastro,
toda a população adulta de
Guararema já pode se cadastrar para receber o imunizante. Idosos que também
não tomaram a primeira dose
da vacina contra o coronavírus também podem realizar o
cadastro e aguardar o agendamento.
O cadastro está disponível
no Vacina.Digital, no site
da Prefeitura de Guararema

(guararema.sp.gov.br), no
banner da página inicial ou
no link “Cadastramento Para
Vacinação da Covid-19”. Vale
ressaltar que também é obrigatório que seja realizado o
cadastro no vacinaja.sp.gov.br,
do governo do Estado.
“Todas as pessoas adultas
de Guararema já podem se
cadastrar para tomar a vacina, assim como os idosos.
Isso representa que estamos

alinhados com o calendário
de vacinação estipulado pelo
governo estadual e federal”,
explica a secretária municipal
de Saúde, Adriana Martins.
“É muito importante que as
pessoas destes grupos realizem o cadastro com atenção
e, quando agendados, compareçam na data correta, com
os documentos necessários”,
completa.
Para se vacinar, é preciso le-

var um documento com foto
contendo o número do CPF
(original e cópia), o Cartão
Nacional de Saúde (original
e cópia) e comprovante de residência atualizado (original
e cópia).
Acompanhamento Vacina.
Digital
A Prefeitura de Guararema,
por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça que
os cadastrados no Vacina.

EXPEDIENTE
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Endereço: Rua 23 de Maio nº 337 - Guararema/SP Telefones: (11) 4693-4771 - (11) 4693- 5600 - Cel. (11) 97217- 0673

Digital, podem acompanhar
o agendamento da vacinação
e outras informações importantes acessando o site da
Prefeitura.
Mesmo com o novo sistema,
em que o munícipe recebe
uma mensagem via Whatsapp após a confirmação do
agendamento, é fundamental
verificar constantemente pelo
site se há atualizações sobre
o cadastro realizado.
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Guararema libera cadastro da vacinação contra a Covid-19 para pessoas de 21 a 24 anos
O município recebeu no dia 09/08 lote com mais de 2,2 mil vacinas em que parte será utilizada para imunização do novo grupo

A Secretaria Municipal de Saúde
liberou nesta segunda-feira (09/08)
o cadastramento para imunização
contra a Covid-19 para pessoas de 21
a 24 anos, moradores de Guararema.
A Pasta recebe nesta segunda-feira
2.205 mil novas doses das vacinas
Astrazeneca, Coronavac e Pfizer
em que parte será utilizada no novo
grupo. O Governo do Estado desti-

nou doses para o grupo de 18 a 24
anos e a Prefeitura irá segmentar o
cadastro para dar mais celeridade
ao processo.
Além da imunização dos jovens de
21 a 24 anos, o lote será destinado
para segunda dose de motoristas e
cobradores, BPC com comorbidade
e transporte.
“Inicialmente abriremos cadastro

para pessoas de 21 a 24 anos, mas o
intuito é avançar nas faixas etárias
de 18 a 20 anos de acordo com a
disponibilidade de vacinas”, afirma
a secretária de Saúde de Guararema,
Adriana Martins. “É muito importante que as pessoas do novo grupo
realizem o cadastro com atenção
e não deixem de comparecer na
data agendada, com os documen-

tos necessários”, completa a chefe
da Pasta.
O cadastro está disponível no Vacina.Digital, no site da Prefeitura
de Guararema (guararema.sp.gov.
br), no banner da página inicial ou
no link “Cadastramento Para Vacinação da Covid-19”. Vale ressaltar
que também é obrigatório que seja
realizado o cadastro no vacinaja.

sp.gov.br, do governo do Estado.
Para se vacinar, é preciso levar um
documento com foto contendo o número do CPF (original e cópia), o
Cartão Nacional de Saúde (original
e cópia) e comprovante de residência
atualizado (original e cópia).
Acompanhamento Vacina.Digital
A Prefeitura de Guararema, por
meio da Secretaria Municipal de

Saúde, reforça que os cadastrados
no Vacina.Digital, podem acompanhar o agendamento da vacinação
e outras informações importantes
acessando o site da Prefeitura.
Mesmo com o novo sistema, em que
o munícipe recebe um SMS após a
realização a confirmação do agendamento, é fundamental verificar
constantemente pelo site se há atualizações sobre o cadastro realizado.

Fundo Social de Guararema abre inscrições para curso de Conservação dos Alimentos

Capacitação ocorrerá de 23 a 27 e 30 de agosto, no horário das 18 às 22 horas de forma “on line”
O Fundo Social de Guararema, em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o
Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), abre as inscrições para o curso online
Conservação dos Alimentos.
Com vagas limitadas, a capacitação ocorrerá de 23 a
27 e 30 de agosto, no horário
das 18 às 22 horas. As inscrições devem ser feitas até
as 16 horas de 20 de agosto pelo link (https://forms.
gle/d9tZKjsejYykva5n8
Conservação dos alimentos Cadastro reserva - em espera
Inscrições por ordem de chegada, a partir de agora o cadastro é para fila de espera.
forms.gle) disponível no
site e nas redes sociais da
Administração Municipal.
O curso tem o objetivo capacitar o aluno a reconhe-

foto: Divulgação

cer as alterações que os
alimentos podem sofrer e
as tecnologias de conservação aplicadas aos alimentos.
O conteúdo programático
é dividido em: Classificação dos alimentos segundo características nutricionais, origem e grau de
processamento; Causas
das alterações nos alimentos; Métodos de conservação; Conceito de shelf
life; Produtos perecíveis
e não perecíveis; e Métodos de armazenamento.
Dúvidas podem ser tiradas
na sede do Fundo Social,
na r ua Dona Laurinda,
193, no Centro, das 8 às
11h30 e das 13 às 16h30.
A s vaga s s ã o l i m it adas e serão preenchidas
por ordem de inscrição.
Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone
4693-1286.

Campanha “Eu freio para animais. Inclusive os silvestres” promove ação de troca de recicláveis por adesivos para sensibilização

Ação tem por objetivo chamar a atenção dos motoristas para a circulação de animais
A Secretaria de Meio Ambiente
de Guararema promove nas duas
próximas sextas-feiras (13/08 e
20/08) a troca de recicláveis por
adesivos da campanha “Eu freio
para animais. Inclusive os silvestres”. O projeto, lançado nesta
semana pela Administração Municipal tem por objetivo sensibilizar os motoristas de Guararema
– e os visitantes que passam pelo
município – da importância de
ter atenção ao dirigir pela cidade.
Na Feira Livre do Nogueira,
nesta sexta-feira (13/08) e na
próxima (20/8), os cidadãos

poderão trocar 2 quilos de recicláveis pelo adesivo exclusivo
da campanha, no intuito de que
as pessoas colem esses adesivos
em seus carros e multipliquem a
campanha. Após a ação realizada
nestas semanas, os adesivos estarão disponíveis na Loja Pérola
do Bem, no Fundo Social de Solidariedade, sendo que, na loja,
a troca ocorrerá por 5 quilos de
recicláveis.
“Guararema é cercada por
inúmeras áreas de floresta e é
cortado pelo Rio Paraíba do Sul,
o que faz com que sua biodiver-

sidade seja mais presente nas
áreas centrais. Alguns animais
silvestres acabam vindo para
próximo de ruas e avenidas
da cidade, podendo até causar
acidentes. Sabemos da importância desses animais, como as
seriemas, capivaras e outros, por
isso pensamos nesta campanha
de sensibilização”, explica o
assessor da Prefeitura, Ricardo
Moscatelli. Juntamente com a
ação realizada na Feira Livre do
Nogueira, uma ação está sendo
desenvolvida nas redes sociais da
Administração Municipal (Fa-

cebook e Instagram). O intuito
é potencializar a campanha “Eu
freio para animais. Inclusive os
silvestres” para toda a população
de Guararema e para os visitantes, por meio das mídias digitais.
“Esses animais são um atrativo
da cidade. A população já está
acostumada a andar pela região
central, por exemplo, e se deparar com seriemas”, completa
Moscatelli.
Em caso de dúvidas ou informações sobre os animais, o telefone
da Secretaria de Meio Ambiente
é o 4693-8000, ramal 8070.
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LIBRA - Procure agir de forma dinâmica e com mais tato, sem impor sua autoridade.
A pessoa amada está merecendo maior atenção da sua parte. No trabalho, aja com
mais vontade. Aguarde notícias inesperadas e benefícios.
ESCORPIÃO - As pessoas do seu signo são, realmente, mais favorecidas nesta
fase astrológica. Aproveite os próximos dias para se dedicar a vida sentimental e
intelectual e terá resultado nas relações humanas.

1. Gerson comeu

um brigadeiro.
um doce
delicioso como
sobremesa
num
restaurante.
colegas
comeu um
quindim num
aniversário.

Gisele
Marli
Rosane

2. Robson comeu

3. Uma dos
SAGITÁRIO - Aproveite a influência astral deste dia para conhecer o maior número
possível de pessoas. Dia promissor para tudo em geral. Os astros estarão regendo
hoje as atividades artísticas e aguçando a sua sensibilidade.

Aniversário
Casamento
Restaurante

S
N
N
N
N
S
N

N
N
N
S
N
N
N
S

N N N
S N
N N
S N N
S
N N N N
S
S
N
N
N

Nome

Doce

Evento

Gisele

Brigadeiro

Casamento

Marli

Quindim

Aniversário

Rosane

Pudim de leite

Restaurante

Restaurante

ILUSTRAÇÃO: CANDI

Evento

Casamento

VIRGEM - Com tato e inteligência, seu êxito será total, neste período, principalmente
no trabalho e na vida social. Período feliz ao casamento e ao noivado e para tratar de
seus interesses financeiros. Amizades bem sucedidas.

Doce

Aniversário

CÂNCER - - Esmero e capricho demasiados poderão resultar em perda de tempo.
Cuidado com o período de escândalo e até de sedução que terá de passar. Faça
o que tem a fazer com brevidade. Cuidado com acidentes, assaltos ou roubos nas
vias públicas.
LEÃO - O planeta Vênus deve favorecer você agora. Procure desenvolver seus
projetos com mais ordem. Bom período para se sobressair nas coisas que você acha
que têm dificuldade.

Marli e dois
colegas
saborearam
doces deliciosos
em eventos
diferentes. Cada
mulher provou
um doce distinto.
Considerando as
dicas, descubra
o nome de cada
mulher, o doce
que provou e em
qual evento.

Quindim

GÊMEOS - Um forte magnetismo pessoal deve atrair a simpatia alheia, o que lhe
trará benefícios. Novas e duradouras amizades também estão previstas. Êxito em
trabalhos manuais e viagens. Neutro no amor.

Pudim de leite

TOURO - Saiba o momento certo para expressar sua opinião e tenha especial
cuidado para não ofender ninguém. A fase se apresentará tranquilo ao trabalho e
no trato com o sexo oposto. Dê mais atenção à família.

Doces
deliciosos

Brigadeiro

ÁRIES - Indícios de bons contatos com pessoas idosas e de bom nível financeiro e
material. Aproveite tal oportunidade para tirar algum proveito comercial. Inteligência
clara e forte magnetismo pessoal.

© Revistas COQUETEL

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.

Nome

Para o dia 14 de agosto de 2021

PROBLEMAS DE LÓGICA

www.coquetel.com.br

Evento

Horóscopo
Por: Omar Cardoso

6

CAPRICÓRNIO - Período que lhe promete muito êxito material, social e profissional, devido ao bom aspecto astral em seu horóscopo. Todavia, para que tudo
saia conforme sua pretensão aja com otimismo, confiança em si e mais entusiasmo.

Solução
Robson

Pudim de leite
Quindim

Marli

Brigadeiro

Gerson

Doce

Nome
Restaurante
Casamento
Aniversário
Robson
Nome

Marli
Gerson

Restaurante
Aniversário
Casamento
Evento

N N N
S N
N N
S N N
S
N N N N
S
S
N
N
N

N
N
N
S
N
N
N
S

N
S
N
N
N
N
S
N
Brigadeiro

Evento

Pudim de leite

Doce

Quindim

Aniversário

Casamento

PEIXES - Boas notícias estão previstas para você. O fluxo é dos melhores às associações, ao casamento, a vida conjugal e para unir se a outra pessoa. Bom na saúde.
A cor da sorte é a vermelha.

Restaurante

AQUÁRIO - Alguma coisa importante, alguma notícia inesperada poderá deixá-lo
aborrecido e irritado. Procure superar sua emotividade colocando-se acima dos
acontecimentos. Novas oportunidades de sucesso no plano social.

Evento

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, 627 Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200
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Guararema divulga 30 vagas para qualificação
profissional com bolsa auxílio de R$ 210
Inscrições para capacitação de Recepção e Atendimento, do Governo do Estado, já estão abertas
A Prefeitura de Guararema, por meio
da Secretaria Municipal de Emprego
e Desenvolvimento Econômico está
intermediando 30 vagas para qualificação profissional com bolsa auxílio
de R$ 210. Com início em 25 de
agosto, a capacitação em Recepção
e Atendimento, do Governo do Estado, já está com inscrições abertas.
As inscrições deverão ser efetuadas
por meio do site www.viarapida.
sp.gov.br com data de término em
17 de agosto de 2021.
O curso Recepção e Atendimento,
que está alocado na área de qualificação “Atendimento, Gestão e Vendas”, tem carga horária de 60 horas,
totalmente gratuito, disponíveis no
formato remoto com aulas ao vivo,
no modelo de Ensino à Distância
(EAD).
Podem se inscrever jovens e adultos alfabetizados com idade a partir
de 16 anos. Caso o número de inscritos seja superior ao número de
vagas, serão priorizadas as pessoas
desempregadas, com baixa renda e
com deficiência. A convocação dos
candidatos selecionados ocorrerá
por e-mail.
“A Prefeitura de Guararema, por
meio da Secretaria Municipal de
Emprego e Desenvolvimento Eco-

nômico, está ofertando todo suporte
para que a população de Guararema
tenha acesso a este importante curso
de capacitação oferecido pelo governo do Estado”, explica o secretário
municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico, Marlon Rodrigues. “A qualificação Recepção
e Atendimento vai ao encontro de
uma demanda forte no município,
vinculada ao turismo, por isso, se
torna tão importante para os munícipes”, completa o titular da Pasta.

foto: Divulgação/Prefeitura de Guararema

Bolsa-auxílio
Os estudantes matriculados nos cursos de qualificação do programa Via
Rápida receberão uma bolsa única de
R$ 210 para ajuda em suas despesas
durante a realização do curso. O auxílio será disponibilizado aos alunos
que, além de estar desempregado e
frequente no curso, não estiverem
recebendo seguro-desemprego ou
outros auxílios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Para mais informações, entre em
contato com a Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico pelos telefones (11)
4693-1717; (11) 4693-1432; e (11)
4693-5478, ou pelo e-mail escolaprofissionalizante@guararema.
sp.gov.br

Saúde, sorriso e bem-estar!
A combinação perfeita para sua vida saudável.

Medicina
Cardiologia
Cirurgia Plástica
Cirurgia Vascular
Clínico Geral
Dermatologia
Endocrinologia
Fisioterapia/
Acupuntura
Fisiote
Fonoaudiologia
Ginecologia e Obstetrícia
Nutricionista
Ortopedia e Traumologia
Otorrinolaringologia
Pediatria
Psicologia
Psiquiatria
Urologia

Odontologia

O melhor da Odontologia em
Guararema, contando com:
Clínica Geral
Pediatria
Estética Dental
Odontologia Preventiva
Ortondontia
Implantes
Prótese
Clínica Credenciada

Unna Estética
Tratamentos exclusivos e modernos,
com tecnologias avançadas como
Solon, FotoAge, e muito mais.

Exames de Imagem
Ultrassom de Mama, de Próstata, Abdomên
Total, Transvaginal, Obstetrico Simples,
Obstetrico com Doppler, Morfologico e Pelvico.

Conheça o Clube da Estética:
Um compromisso semanal com
seu corpo.

Rua 23 de Maio, 398 - Guararema-SP | (11)2626-0606 | (11) 99910-7781 |

@unnaexcelenciaemsaude
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Colunista Social

Colunista Social

SILENE
Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

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

Cristina Tininha Prado Ramos (02/08)
Padre Ubirajara Gonçalves (02/08)
Bernadete Alves Cardoso (01/08)

Irma Santos Pieri (04/08)

Luciana Vidal (07/08)

Rafael de Souza Moraes (08/08)

O
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OLIVEIRA
Cel: (11) 99607.8329 - Fone: (11) 4 6 9 3 . 4 7 7 1

Wagner Gabriel (10/08)

Cleber Nogueira (10/08)

Juliana Castilho (11/08)

Lilian Gisele Chagas (11/08)

Beatriz Braga (13/08)

Guilherme Ribeiro (14/08)
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Câmara aprova volta das coligações na eleição proporcional e rejeita o “distritão”
Plenário encerra votação da proposta em primeiro turno; segundo turno será votado na semana que vem
A Câmara dos Deputados concluiu
nesta quinta-feira (12) a votação,
em primeiro turno, da reforma
eleitoral. Na próxima terça-feira
(17), o Plenário votará a matéria
em segundo turno. Se for aprovada, será enviada para o Senado,
onde precisará ser votada também
em dois turnos pelo Plenário.
O texto aprovado é um substitutivo da deputada Renata Abreu
(Pode-SP) à Proposta de Emenda
à Constituição 125/11.
O texto aprovado na comissão
especial determinava o uso do
“distritão” nas eleições de 2022,
mas o Plenário retirou esse trecho
na quarta-feira (11). O “distritão”
é um apelido para o sistema de
eleição majoritário, segundo o
qual apenas os mais votados são
eleitos nos seus distritos. O sistema majoritário é usado atualmente
na escolha de cargos do Executivo
(presidente da República, governador e prefeito) e também para
senador, mas a proposta o estendia
para deputados federais, estaduais
e distritais (do DF).
Coligações
Como parte do acordo para derrubar o “distritão”, o Plenário aprovou a volta das coligações partidárias para as eleições proporcionais
(deputados e vereadores) a partir
de 2022. Para que isso ocorra, a
PEC precisa ser aprovada no Senado e virar emenda constitucional
antes do começo de outubro (um
ano antes do pleito).
Votos em mulheres
A proposta prevê ainda a contagem em dobro dos votos dados
a candidatas e a negros para a
Câmara dos Deputados, nas eleições de 2022 a 2030, para fins
de distribuição entre os partidos
políticos dos recursos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanhas
(Fundo Eleitoral). Entretanto, essa
contagem em dobro será aplicada
apenas uma vez, ou seja, os votos para uma candidata negra, por
exemplo, não poderão ser contados
em dobro duas vezes.
Um dos critérios para a distribuição dos recursos desses fundos
é exatamente o número de votos
obtidos, assim a ideia é estimular
candidaturas desses grupos.
Eleição presidencial
A eleição presidencial permanece
como é atualmente. Nesta quinta-feira, os deputados retiraram do
texto o item que previa o fim do
segundo turno para eleições de
presidente da República e o uso
de votos em cinco candidatos e
reposicionamento de votos, caso o
mais votado não obtivesse a maioria absoluta dos votos.
Também foi mantido na Constituição o caráter nacional dos partidos, que o texto propunha retirar.
Desempenho
O texto aprovado faz mudanças
ainda na Emenda Constitucional

97, de 2017, que trata da cláusula
de desempenho e permite acesso
aos recursos do Fundo Partidário
e à propaganda no rádio e na televisão apenas aos partidos que
tenham obtido um número mínimo
de deputados federais ou uma percentagem mínima de votos válidos
distribuídos em 1/3 dos estados.
A proposta prevê acesso ao fundo
e à propaganda eleitoral por parte
dos partidos que tenham ao menos
cinco senadores. A intenção é ser
uma alternativa à regra atual, que
exige 11 deputados eleitos em 2022
e 13 em 2026.
Nessa conta dos cinco senadores
entram, além dos eleitos, aqueles
que o partido já tem no Senado e
cuja vaga não esteja em disputa.
A mesma regra valerá para as eleições de 2030 em diante, quando
acaba a transição da cláusula de
desempenho e ficam valendo regras definitivas.
Fidelidade partidária
Sobre a fidelidade partidária,
o substitutivo prevê a perda do
mandato dos deputados (federais,
estaduais ou distritais) e vereadores que se desfiliarem da legenda,
exceto quando o partido concordar
ou em hipóteses de justa causa estipuladas em lei.
Em nenhum dos casos, a mudança de partido será contada para
fins de distribuição de recursos
do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de
Campanha e de acesso gratuito
ao rádio e à televisão.
Atualmente, a Lei 9.096/95 considera como justa causa o desligamento feito por mudança
substancial ou desvio reiterado
do programa partidário; grave
discriminação política pessoal; e
durante o período de 30 dias que
antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição
(seis meses antes do pleito).
Incorporação de partidos
Regras transitórias são criadas
pelo substitutivo para três temas.
Um deles, a incorporação de partidos, prevê que as sanções eventualmente recebidas pelos órgãos
partidários regionais e municipais
da legenda incorporada, inclusive
as decorrentes de prestações de
contas e de responsabilização de
seus antigos dirigentes, não serão
aplicadas ao partido incorporador
nem aos seus novos dirigentes,
exceto aos que já integravam o
partido incorporado.
Quanto às anotações que devem
ser enviadas ao TSE sobre mudanças no estatuto do partido, o
texto determina que serão objeto
de análise apenas os dispositivos
alterados.
O terceiro ponto permite às fundações partidárias de estudo e
pesquisa, doutrinação e educação
política desenvolverem atividades amplas de ensino e formação,
tais como cursos de formação e

preparação em geral, incentivo
à participação feminina na política, capacitação em estratégias
de campanha eleitoral e cursos
livres, inclusive os de formação
profissional, desde que gratuitos.
Regulamentos eleitorais
Outro ponto tratado pelo substitutivo à PEC 125/11 é a regra da
anterioridade, segundo a qual a
lei que mudar o processo eleitoral
entrará em vigor na data de sua
publicação, mas não será aplicada
à eleição seguinte se ela acontecer
em menos de um ano da vigência
da lei.
Nesse sentido, o texto determina
a aplicação dessa regra também
para as decisões interpretativas
ou administrativas do Supremo
Tribunal Federal (STF) ou do TSE.
Iniciativa popular
O texto aprovado muda ainda os
critérios para a apresentação de
projetos de iniciativa popular, que
são aqueles oriundos da sociedade civil por meio de apoio com a
coleta de assinaturas.
Atualmente, a Constituição permite a apresentação desse tipo de
projeto quando ele for apoiado por,
no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por
cinco estados, e em cada um deles
deve haver um mínimo de 0,3% de
eleitores que subscrevem o projeto.
Com a PEC, essa iniciativa passa a
depender apenas do apoio de 100
mil eleitores, independentemente
da distribuição pelos estados, e
podendo ser de forma eletrônica.
Quanto às consultas populares
sobre questões locais a serem realizadas juntamente com o pleito,
elas dependerão de aprovação pela
câmara municipal, devendo ser
encaminhadas à Justiça Eleitoral
até 90 dias antes das eleições. Para
defender ou contrariar a proposta
em análise, não poderá ser usado
o tempo de propaganda gratuita
de rádio e televisão.
Data da posse
Quanto à posse de presidente da
República e de governadores, o
substitutivo muda a data de 1º de
janeiro para 5 e 6 do mesmo mês,
respectivamente.
No entanto, as novas datas valem
apenas para as posses dos eleitos a
partir das eleições gerais de 2026.
Dessa forma, os mandatos dos
eleitos em 2022 serão estendidos
por mais alguns dias (até dia 5
para presidente e até dia 6 para
governadores).
Pleito e feriado
De autoria do deputado Carlos
Sampaio (PSDB-SP), a PEC 125/11
originalmente apenas adiava, para
a semana seguinte, as eleições que

caíssem em domingos próximos
a feriados. Esse trecho foi retirado da proposta.
Reportagem - Eduardo Piovesan
Edição - Wilson Silveira
Fonte: Câmara dos deputados

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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SAT atualiza vagas de emprego em Guararema

Serviço de Atendimento ao Trabalhador está mediando 17 vagas com diferentes graus de escolaridade
A Secretaria de Emprego e
Desenvolvimento Econômico
de Guararema, por meio do
Serviço de Atendimento ao
Trabalhador (SAT), atualizou
a lista de vagas de trabalho na
cidade. Nesta semana, o SAT
está mediando 17 oportunidades profissionais com diferentes graus de escolaridade.
As vagas que exigem apenas o Ensino Fundamental
completo são para casal de
caseiros, pintor, lavador de
veículos, auxiliar de produção, porteiro, auxiliar de limpeza, operador de maquina de
bordado e costureira.
Já as vagas com exigência
de Ensino Médio completo
são para vendedor, auxiliar
de produção e ajudante geral.
Para quem possui Ensino
Superior completo, existem
vagas para: auxiliar admi-

nistrativo, professor de inglês, assistente administrativo (duas vagas, sendo uma
delas para quem ainda está
cursando a faculdade), ainda
para estudantes o SAT também oferece oportunidades
para desenhista mecânico e
estágio em engenharia
Em razão da pandemia da
Covid-19, os candidatos podem se candidatar às vagas
pelos telefones 4693-1717 e
4693-1432 e para quem ainda
não possui cadastro ou está
desatualizado basta acessar
o link disponível no site da
Prefeitura de Guararema
(guararema.sp.gov.br) ou
comparecer na Secretaria de
Emprego e Desenvolvimento
Econômico de segunda a sexta-feira das 8 horas às 11h30
e das 13 horas às 16h30.

foto: Divulgação/Prefeitura de Guararema

Crédito Consignado
Servidores Públicos da Prefeitura e da
Câmara de Vereadores de Guararema.
Somos o Sicredi e temos as melhores soluções
financeiras para tirar seus planos do papel. Conte
com o nosso Crédito Consignado.

Taxas a
partir de

0,86%

ao mês

Fale com um de nossos gerentes:
Andressa (11) 94288-2573 | Francisco (11) 97199-4883

sicrediprogresso.com.br
SAC 0800 724 7220

Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.
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Guararema apresenta queda de mais
de 43% nas internações de Covid-19
Saúde reforça que, mesmo com a melhora nos indicadores, ainda é necessário todo o cuidado preventivo contra a doença
De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde,
Guararema apresentou em julho
queda de 43,3% nas internações
de Covid-19 na comparação com
o mês anterior. Além do índice
positivo referente às internações,
o município também conta com
queda de 42% na quantidade
de casos diagnosticados para a
doença e redução de 60% nos
óbitos, também na comparação
entre os meses.
Em junho, Guararema registrou
seis internações diárias, em média, ao passo que em julho, quando a vacina contra a Covid-19 já
havia chego a 19,1 mil moradores, a média foi de 3,4.
A queda nos indicadores referentes à pandemia do coronavírus
está diretamente relacionada
com o avanço massivo da va-

cinação contra a doença. No
município, até esta quinta-feira
(12/08), 21.360 pessoas haviam
sido vacinadas com a primeira
dose ou dose única (representando 70% da população total
do município) e 7.401 já haviam
tomado as duas doses da vacina.
Também como consequência
direta da imunização, julho foi
o mês com menos casos (303) e
mortes (quatro) para a doença
– no mês anterior o município
registrou 524 casos e dez óbitos.
De acordo com a Secretaria
Municipal de Saúde, apesar dos
índices satisfatórios no último
mês, ainda não é momento de
baixar a guarda, visto que a imunização ainda não atingiu toda
a população e o contágio pode
acontecer mesmo com o ciclo
completo da vacina.

“Os indicadores estão dentro do
esperado à medida que a vacina
contra a Covid-19 chega a cada
vez mais pessoas”, explica a
secretária municipal de Saúde,
Adriana Martins. “A tendência
é que a vacinação continue reduzindo estes indicadores, mas,
mesmo assim, precisamos que
todos continuem fazendo sua
parte e respeitando as medidas
de contenção da doença”, completa a titular da Pasta.
Os dados citados na matéria
estão disponíveis Boletim Epidemiológico disponibilizado
diariamente nas redes sociais
(Facebook e Instagram) e no
site da Prefeitura de Guararema
(guararema.sp.gov.br), no link
Informações Coronavírus.

Foto : Quinzinho

fotos: Divulgação/Prefeitura de Guararema
fotos: Divulgação/Prefeitura de Guararema
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PROGRAMA VALE GÁS
Você sabia que Guararema
faz parte do Vale Gás? Por
meio do programa de proteção social do Governo
do Estado de São Paulo,
famílias com renda per capita de até R$ 178 reais

e inscritas no CadÚnico
(sem Bolsa Família), poderão receber três parcelas de R$ 100 a cada dois
meses, para a compra de
botijão de gás de cozinha.
Para saber se tem direito

ao benefício, basta entrar
no site bolsadopovo.sp.
gov.br e digitar o número
do NIS (Número de Inscrição Social) para ter acesso
às informações.
Em caso de dúvidas, a cen-

tral do programa atende
pelo telefone 0800-7979800 de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas,
ou via central eletrônica
24 horas no WhastApp
(11) 98714-2645.

Além disso, a Secretaria
Municipal de Assistência Social está disponível
para orientar e esclarecer
possíveis dúvidas dos munícipes pelo telefone (11)
4693-2213 ou presencial-

mente na sede localizada
na Rua Dr. Pedro de Tolêdo, n° 89 - Centro.
fonte:Prefeitura de Guararema

Suzano vende 2,8 milhões de toneladas de
celulose e papéis no segundo trimestre de 2021
Forte ritmo de vendas contribui para contínua queda do endividamento da companhia
A Suzano, referência global na
fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, comercializou 2,8 milhões
de toneladas de celulose e diferentes
tipos de papéis ao longo do segundo
trimestre de 2021. Os dados constam
no balanço trimestral da companhia,
a maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores
fabricantes de papéis da América
Latina.
As vendas de celulose alcançaram
2,5 milhões de toneladas entre
abril e junho. A celulose é a matéria-prima utilizada na fabricação
de papéis sanitários, embalagens,
fraldas, máscaras e papéis de imprimir e escrever em geral, entre
outros produtos essenciais para o
dia a dia das pessoas. No segmento
de papéis, as vendas atingiram 296
mil toneladas.
A receita líquida da empresa totalizou R$ 9,8 bilhões, o maior resultado trimestral desde a constituição da

Suzano S.A., em janeiro de 2019. A
companhia opera 11 fábricas no Brasil, incluindo as unidades de Jacareí
(SP), Limeira (SP), Rio Verde (SP) e
Suzano (SP), onde são produzidos
celulose, papel, eucafluff e lignina.
Outro destaque positivo do trimestre
foi a retração no nível de endividamento da empresa. A alavancagem
medida pela relação entre dívida
líquida e EBITDA ajustado caiu de
3,8 vezes em dólar ao final de março
para 3,3 vezes ao final de junho.
“Os números alcançados no segundo trimestre evidenciam, mais uma
vez, a robustez financeira da Suzano
e mostram que a companhia tem
construído, ao longo dos últimos
trimestres, as condições necessárias
para viabilizar a instalação de uma
nova fábrica de celulose no Mato
Grosso do Sul”, afirma o presidente da Suzano, Walter Schalka. O
andamento do projeto, anunciado
em maio deste ano, ainda está sujeito ao cumprimento de condições

precedentes. A desalavancagem da
Suzano ocorre mesmo diante do
maior volume de investimentos da
empresa. Apenas no segundo trimestre, os desembolsos em projetos
de manutenção, expansão e outros
totalizaram R$ 1,3 bilhão. Ao lon-

go do período, a Suzano realizou
paradas programadas nas Unidades Aracruz (ES) e Limeira (SP).
A partir dessas unidades, além das
outras nove fábricas da companhia,
a Suzano abastece cerca de 2 bilhões
de pessoas em todo o mundo. A pre-

visão da empresa é investir R$ 6,2
bilhões em 2021, montante 48%
superior ao total desembolsado no
ano passado.
Sobre a Suzano
A Suzano é referência global no

desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem
renovável, e tem como propósito
renovar a vida a partir da árvore.
Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores
produtoras de papéis da América
Latina, atende mais de 2 bilhões de
pessoas a partir de 11 fábricas em
operação no Brasil, além da joint
operation Veracel. Com 97 anos de
história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de
celulose de mercado e 1,4 milhão de
toneladas de papéis por ano, exporta
para mais de 100 países. Tem sua
atuação pautada na Inovabilidade
– Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e
de Governança Corporativa, com
ações negociadas nas bolsas do
Brasil e dos Estados Unidos. Para
mais informações, acesse: www.
suzano.com.br
Fonte:Performa Comunicação
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