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Governo de SP garante fornecimento 
de gás e água durante pandemia
População carente continuará sem cortes no fornecimento de gás e terá isenção do pagamento das tarifas sociais de água. Estado negocia extensão da não interrupção de energia.

O Governador João Do-
ria anunciou no dia 06/06 a 
prorrogação no abasteci-
mento ininterrupto de água 
e gás natural, em caso de 
inadimplência, até o mês 
de julho. O Estado está 
em tratativas também para 
extensão da medida no 
fornecimento de energia 
elétrica. As ações garan-
tem serviços essenciais, 
especialmente à popula-
ção de baixa renda, e são 
fundamentais no enfren-
tamento à pandemia do 
coronavírus.

“O Governo de São 
Paulo garante a não inter-
rupção do fornecimento 
dos serviços essenciais 
para as pessoas de baixa 
renda. Elas estarão pro-
tegidas pela negociação 
do Governo de Estado de 
São Paulo com os conces-
sionários desses serviços. 
Não há imposição. Há 
entendimento, razão, com-
paixão e compreensão. 
Essa é a forma que o Gover-

no de São Paulo tem adotado 
como um dos princípios da 
sua conduta nesta pandemia. 
A suspensão dos cortes destes 
serviços beneficia mais de dois 
milhões de pessoas em todo o 
estado”, ressaltou o Governa-
dor João Doria.

O acordo foi selado 
após diálogo entre a Agên-
cia Reguladora de Sanea-
mento e Energia do Estado 
de São Paulo (Arsesp) e 
a Secretaria de Infraes-
trutura e Meio Ambiente 
(SIMA) com as empresas 
Companhia de Gás de 
São Paulo (Comgás), Gás 
Natural São Paulo Sul 
(Naturgy), Gás Brasiliano 
Distribuidora e a Sabesp. 

A interrupção de gás 
poderá ocorrer apenas 
em casos de emergência, 
e não por inadimplência. 
Além disso, as famílias 
com benefício das tari-
fas Residencial Social e 
Residencial Favela terão 
isenção do pagamento 
das contas de água. As 

medidas, que eram váli-
das até o mês de junho, 
foram estendidas até o 
dia 30 de julho. Continua 
na página - 08
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Por: Omar Santos 

    Horóscopo

CURIOSIDADES SOBRE ORIENTAÇÕES 
E  C O M U N I C A D O S  O F I C I A I S

       DIA 06 de junho   
ÁRIES - Mente sempre 
alerta e voltada ao progres-
so de um modo geral, muita 
disposição para o trabalho 
e negócios ou empreendi-
mentos imobiliários e bas-
tante tranquilidade na vida 
familiar e amorosa está 
prevista para hoje.
TOURO - Uma visita ines-
perada poderá modificar os 
seus planos, na parte da tar-
de. Boa influência aos seus 
interesses econômicos e 
também no que se refere ao 
trabalho e a vida sentimen-
tal e amorosa. Muita ativi-
dade pode aguardá-lo no 
transcorrer do período.
GÊMEOS - Favorável para 
receber benefícios de pa-
rentes e do cônjuge, e para 
progredir no trabalho e no 
plano material. A disposi-
ção mental será muito boa 
e o trato com pessoas de 
boa projeção lhe trará pros-
peridade.
CÂNCER - Você agora terá 
maiores chances de lucrar 
inesperadamente através de 
jogos, sorteios e da loteria. 
Felicidade amorosa, conju-
gal e familiar. Este será um 
período muito favorável nos 
assuntos profissionais.
LEÃO - Possibilidade de 
tornar o ambiente em que 
você vive em algo mais de 
acordo com o seu gosto e 
necessidade. Florescimen-
to das relações familiares 
e maior contato com suas 
origens e com emoções im-
portantes do seu passado.
VIRGEM - Você estará in-
clinado a mostrar projetos 
ousados em seu ambiente 
de trabalho. Seu relacio-
namento com os compa-
nheiros de serviço também 
estará favorecido. A sua 
disposição será considerá-

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

José Marcos 
É Acompanho diariamen-

te, ao longo do dia, diversos 
noticiários, informativos e en-
trevistas coletivas de autorida-
des e pessoas ligadas à saúde 
ou trabalhando diretamente 
com a pandemia do coronavi-
rus, como por exemplo aque-
les que encabeçam as estra-
tégias hospitalares, logística 
de estrutura e a economia. E 
faço isso não por prazer ou por 
excesso de tempo ocioso, mas 
para manter-me informado so-
bre as providências tomadas 
por responsáveis pela saúde 
pública, pela quarentena, pe-
las políticas públicas de apoio 
à população e prevenção à 
peste. É cansativo, mas julgo 
essencial me atualizar cons-
tantemente sobre tudo isso e 
filtrar minhas conclusões não 
para criticar ou me posicionar 
politicamente a favor desse 
ou daquele, muito menos 
levantar bandeira ideológica 
em discussões que não aju-
darão a resolver ou melhorar 
a situação atual geral do país. 
Meu objetivo é tentar clarear 
minhas ideias usando também 

informações ou afirmações 
com as quais eu não concor-
do plenamente, pois vão me 
estimular a ler, pesquisar e 
entender sob outro ponto de 
vista determinada situação. 
Além de tudo isso, talvez 
como a maior parte das pes-
soas, busco uma luz no fim do 
túnel de esperança para sair-
mos dessa complicação toda. 
Uma pesquisa inovadora, uma 
atitude de conciliação sincera 
entre nossos governantes, 
uma política pública de saúde 
homogênea e harmônica no 
país todo. Enfim, sonhar não 
é proibido. E óbvio, em meio 
a isso tudo, invariavelmente 
pinço umas pérolas de nossos 
ilustres mandatários e seus 
subordinados diretos, que não 
tem como ignorar. Colocações 
como “vírus superdimensiona-
do”, “fantasia da mídia”, “clima 
quente do Brasil não favorece 
o vírus”, ou então como foi 
divulgado no ultimo dia 02 de 
junho pelo governo do Estado 
de São Paulo, uma verdadeira 
equação matemática para 
definir a fase de flexibilização 
de cada região do Estado. Na 
oportunidade, a dirigente ain-
da informou que o crescimento 
de casos é esperado para os 
próximos dias, semanas tal-
vez, mas a taxa de internação 
deve cair e óbitos também...
vidente? Como pode afirmar 
categoricamente que tudo isso 
ocorrerá exatamente assim? 
No mínimo confusa e curiosa 
tal informação. E para finalizar 

a ilustre passagem “o número 
de casos está aumentando 
porque estamos aumentando 
a testagem”. Mas ainda assim 
segundo a mesma, tudo isso 
é uma tendência. Enquanto 
isso na esfera federal, conti-
nuamos sem um Ministro da 
Saúde, não há acordo entre 
Estados, União e Municípios 
e tão pouco, como disse ante-
riormente, uma política pública 
linear. É interessante, apesar 
de triste, a constatação que 
até dentro da mesma equipe, 
seja no âmbito estadual ou fe-
deral há grandes divergências 
sobre qual direção tomar ou 
como agir diante do momento 
crítico atual e deixam isso 
público. Existe uma bateção 
de cabeça generalizada em 
cada coletiva que, se não 
fosse assustadora, seria até 
engraçada. Diante de todo 
esse pandemônio, acho ex-
tremamente importante man-
termos a serenidade e termos 
algumas certezas: todos nós 
vamos morrer um dia, é o des-
tino sim, mas não precisamos 
abreviar nossa hora; ações 
práticas de entendimento en-
tre diferentes visões governa-
mentais sobre a pandemia não 
existem e, importantíssimo, os 
grandes heróis lutadores dire-
tos e diários agindo com todo 
empenho nessa pandemia 
são os enfermeiros, médicos, 
fisioterapeutas e todo o pesso-
al de retaguarda dos hospitais 
e centros de atendimento.

vel para acertos financeiros 
antes relegados a um se-
gundo plano.
LIBRA - Os negócios que 
tem em vista poderão ser 
realizados com vantajosos 
lucros. Depois do dia as 
transações estarão em evi-
dência. Agora evite receios 
infundados ou preocupa-
ções negativas. Excelente 
para assuntos familiares e 
o romance.
ESCORPIÃO - Notícias e 
novidades com maior in-
teresse podem surgir no 
final deste dia. Ao tratar de 
negócios com outras pes-
soas, saiba avaliar suas 
possibilidades e as dos 
outros. Até depois de ama-
nhã, algo poderá dar muito 
lucro. Quanto ao amor, ex-
celente.
SAGITÁRIO - Fase pro-
pícia com oportunidades 
de aprimoramento mental. 
Suas ideias serão analisa-
das por pessoas amigas e 
alcançarão êxito. Alguém 
poderá procurar se acon-
selhar com você. Cuidado 
com as suas atitudes críti-
cas.
CAPRICÓRNIO - Seu êxito 
será total, neste dia, prin-
cipalmente no trabalho e 
na vida social. Dia feliz ao 
casamento e ao noivado e 
para tratar de seus interes-
ses financeiros. Aproveite 
as suas ideias de recrea-
ção que possam lhe ocor-
rer, e se resolva logo a um 
descanso merecido.
AQUÁRIO - Favorável aos 
assuntos profissionais. 
Existe a possibilidade de 
você ganhar uma quantia 
razoável de dinheiro em um 
negócio bem feito. Porém, 
você terá que economizar. 
O ritmo que você estará 
empregando na sua vida 
deverá contribuir para a 
sua ascensão social.

PEIXES - Empreenda uma 
coisa de cada vez. Não 
tente fazer tudo ao mesmo 
tempo, pois muito poderá 
ser prejudicado. Cuide da 
saúde, evite acidentes e a 
precipitação e não discuta 
com pessoas estranhas. 
Aumento da necessidade 
de segurança emocional.
HORÓSCOPOS PARA O 
DIA 07 de junho 
ÁRIES - Muito boa influên-
cia para você. Aproveite o 
bom fluxo para tratar dos 
assuntos familiares pen-
dentes, para obter melho-
res resultados profissionais 
possíveis, e para tratar com 
pessoas nascidas amigas. 
Você deve aproveitar o cli-
ma tranquilo de hoje para 
se programar com mais li-
berdade.
TOURO - Hoje poderá re-
ceber correspondência do 
seu interesse. Saiba incen-
tivar o seu otimismo. Aja de 
maneira mais prática. Pra-
tique algum esporte, man-
tenha-se em movimento. 
Isto ajuda a revitalizar suas 
forças.
GÊMEOS - Melhoria da si-
tuação financeira, trazendo 
tranquilidade e favorecen-
do as boas aquisições. Pe-
quenas mudanças no seu 
cotidiano. Necessidade de 
momentos de descanso na 
privacidade do lar. Deixe 
de lado o seu ciúme, o seu 
espírito de vingança.
CÂNCER - Dia negativo, 
principalmente com a pes-
soa amada e os assuntos 
domésticos. Procure com-
preender as pessoas de 
mente elevada e se apri-
more. Período dos mais 
difíceis, que acabará supe-
rando. Nesta noite, as influ-
ências são neutras.
LEÃO - Sentimentos mais 
fortes e estáveis na vida 
amorosa, fortalecendo o 
casamento e as relações 
duradouras. Apesar disso, 
poderá se sentir um tanto 
inseguro quanto a si pró-
prio. Reponha as energias 
fazendo apenas o que lhe 
dá prazer. Namorar, cozi-
nhar e o contato com a ter-
ra estão favorecidos.
VIRGEM - Sucesso em 
assuntos profissionais, 
comerciais e financeiros. 
Procure cuidar também de 
suas questões familiares, 
de sua paz espiritual e de 
sua tranquilidade geral. 
Está fase é negativa para 
você, mas passará dentro 
de poucos dias.
LIBRA - Dificuldades de 
ordem prática poderão per-
turbar seus planos em lon-
go prazo. Os estudos ele-
vados também terão seus 
impedimentos. Perdas em 
negócios feitos de forma 
descuidada ou impulsiva. 
Possibilidade de enganos 

e mesmo de roubos com 
relação ao seu patrimônio.
ESCORPIÃO - Excelente 
dia para tratar com agri-
cultores, agropecuários, 
feirantes e agrônomos. 
Terá sucesso nos negócios 
imobiliários e muito pode-
rá progredir, profissional-
mente. Hoje, a energia da 
lua favorece as transfor-
mações. Os desencontros 
podem lhe causar muita 
irritação.
SAGITÁRIO - Propícia in-
fluência para cultivar os 
dons de seu intelecto, seu 
espírito filosófico e otimis-

ta e seu desenvolvimento 
mental. Fará ótimas rela-
ções sociais e propícias 
amizades. Uma relação an-
tiga pode estar se tornando 
um peso.
CAPRICÓRNIO - Estímulo 
positivo para a vida social e 
para o relacionamento com 
os amigos. Eles o ajuda-
rão no campo profissional 
e aumentarão sua alegria 
de viver. Maior harmonia 
no trabalho. Decisões e 
mudanças importantes 
sempre tem um preço. Não 
tenha medo de seguir seu 
próprio destino.

AQUÁRIO - Bom dia para 
tratar de assuntos finan-
ceiros e questões relacio-
nadas com a justiça. Seja 
mais amável e procure 
medir bem as palavras, ao 
tratar com desconhecidos. 
Favorável ao amor.
PEIXES - Indícios de êxito 
nas questões que deman-
dem sigilo, loteria, jogos, 
esportes e casamento. Dia 
excelente para resolver um 
problema financeiro. Impo-
nha sua personalidade ao 
tratar com terceiros para 
que seu crédito e reputa-
ção aumentem.
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TSE decide que convenções partidárias poderão ser feitas virtualmente
Em razão da medida, as convenções devem ocorrer entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, prazo que já estava estipulado no calendário eleitoral, já a data do pleito continua indefinida

O plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
decidiu, por unanimida-
de, que as convenções 
partidárias deste ano po-
dem ser realizadas por 
meio virtual. Os encon-
tros são realizados entre 
as legendas para decidir 
quais candidatos vão 
disputar as eleições mu-
nicipais, que escolherão 
prefeitos e vereadores. A 
decisão foi tomada pela 
Corte durante análise de 
uma consulta formulada 
pelo deputado federal 
Hiram Manuel (PP-RR). 
O parlamentar questio-
nou como ficaria o pleito 
em meio à pandemia do 
novo coronavírus.

Em razão da medida, 
as convenções devem 
ocorrer entre os dias 20 
de julho e 5 de agosto, 
prazo que já estava es-
tipulado no calendário 
eleitoral –– já a data do 
pleito continua indefini-
da. O relator da ação, 
ministro Luís Felipe Sa-
lomão, destacou que as 
convenções devem se-
guir as regras previstas 
legalmente e garantir a 
participação democráti-
ca. “As convenções par-
tidárias constituem etapa 
das mais relevantes do 
macroprocesso eleitoral, 
porquanto objetivam a 
escolha, no âmbito inter-
no dos partidos políticos, 

dos pré-candidatos que 
virão a representar os 
ideais, as aspirações e 
os programas das legen-
das nas campanhas”, 
afirmou em seu voto, 
destacando que a lei não 
restringe o formato das 
convenções.

Os ministros decidi-
ram ainda que os ritos 
relativos às convenções 
partidárias físicas deve-
rão ser seguidos virtual-
mente, caso a legenda 
opte por este ambiente.

Continua depois da 
publicidade

De acordo com o re-
lator, cabe aos partidos 
definir o melhor formato 
para a realização dos 
eventos. Um grupo de 
trabalho será criado para 
criar regras específicas 
para convenções virtu-
ais. O especialista Re-
nato ibeiro, professor de 
direito eleitoral e doutor 
em direito do Estado 
pela Universidade de 
São Paulo (USP), afirma 
que as convenções a 
distância encontraram 
apoio das siglas, que 
veem como a alternativa 
em meio a infecção des-
controlada da covid-19.

“Tem sido um pleito 
em comum de todos 
os partidos, pois eles 
concordam que é mais 
seguro para todos. Até 
mesmo porque se a 
data não for alterada, 

via Congresso Nacional, 
as convenções ocorrem 
no mês de julho. E, neste 
momento, os especialis-
tas apontam que o pico 
da pandemia será em 
junho e julho. Não faria 
sentido o partido não 
suspender as atividades 
presenciais”, destacou.

No entanto, o espe-
cialista destaca que exis-
te demora por parte da 
Câmara e do Senado 
para decidir como fica o 
período eleitoral diante 
da crise sanitária. “A 
Justiça Eleitoral regu-
lamenta o que já está 
previsto em lei. Qualquer 
alteração tem que ser 
feita no Congresso. Com 
toda certeza, existe uma 
demora por parte do Po-
der Legislativo em tomar 
uma decisão quanto à re-
alização das eleições em 
outubro, ou pelo adia-
mento. É provável que 
as eleições sejam em 6 
de dezembro, mas isso 
ainda não está concreti-
zado”, completou Renato 
Ribeiro.

Ao tomar posse na 
presidência do TSE, em 
25 de maio, o ministro 
Luís Roberto Barroso dis-
se que somente haveria 
adiamento das eleições 
–– com a consequente 
prorrogação dos manda-
tos dos atuais ocupantes 
dos cargos –– em caráter 
especialíssimo.

  Presidência do TSE, Ministro Luís Roberto Barroso
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Resumos dos capítulos das novelas
   Malhação 

Segunda – Globo – 17h35
Segunda – Keyla 

tenta despistar Dóris. 
Anderson fica frustrado 
com a imposição de 
Tina. Tato avisa a Keyla 
que Deco lhe mandou 
um e-mail. Julinho ame-
aça acabar com o ro-
mance de Josefina e 
Roney. Fio sugere que 
Tato compre um celular 
para Keyla. Benê ques-
tiona Ellen sobre Jota. 
Bóris critica Edgar por 
ceder às exigências 
de Mitsuko. Os alunos 
testam o aplicativo de 
Ellen e Jota. Moqueca 
incentiva Anderson a 
proibir Tina de fazer seu 
vídeo. Lica discute com 
Edgar, que ameaça tirá-
-la do colégio. Keyla 
escreve um e-mail con-
tando toda a verdade 
para Deco.

Terça – Keyla de-
siste de se correspon-
der com Deco. Lica 
organiza um protesto 
de alunos contra as 
mudanças no colégio. 
Josefina avisa a Dóris 
que o telhado do colé-
gio precisa ser conser-
tado. Benê sugere que 
Keyla envie uma foto 
para Deco. Bóris pro-
põe que Edgar dê uma 
bolsa de estudos para 
Ellen. Ellen conta para 
as amigas como foi seu 
encontro com Fio. Juli-
nho passa um trote para 
a lanchonete de Roney. 
Keyla envia sua foto para 
Deco, mas se arrepende 
quando Tato lhe entrega 
seu novo celular.

 Quarta – Julinho vai 
à lanchonete, e Benê 
estranha sua felicidade. 
Lica pede para MB aju-
dá-la a criar um evento 
para o protesto no co-
légio. Josefina repre-
ende Julinho por fazer 
barulho perto de Benê. 
Mitsuko descobre sobre 
a manifestação organi-
zada por Lica. Clara fil- Carta Z Noticias

De 08/06 a 13/06/2020
ma a manifestação feita 
por Lica, e Malu mos-
tra para Edgar. Benê 
afirma às amigas que 
desistiu de tocar piano.

 Quinta – Keyla, 
Tina, Lica e Ellen ten-
tam aconselhar Benê, e 
Josefina acalma a filha. 
Dóris não consegue fi-
nanciamento para con-
sertar o telhado do co-
légio. Bóris avisa sobre 
um possível manifesto 
dos estudantes, e Ed-
gar o ironiza. Malu tenta 
convencer Edgar a pa-
rar de contribuir finan-
ceiramente com Marta 
e Lica. Roney fala para 
Josefina que Julinho 
passou um trote para 
a lanchonete, e os dois 
discutem. Tina decide 
cantar com Keyla em 
seu clipe. Luís e Marta 
reclamam das decisões 
de Edgar. Começa a 
chover forte, e Dóris 
teme que o telhado da 
escola desabe.

 Sexta – Roney che-
ga com Tato e Bóris 
para ajudar Dóris e Jo-
sefina. Lica atrapalha o 
clima romântico entre 
Luís e Marta. Benê tem 
medo de dormir fora de 
sua casa, e Keyla tenta 
acalmar a amiga. Dóris 
e Josefina marcam uma 
reunião com pais e alu-
nos para recuperar a 
escola. Lica, Tina e ou-
tros alunos organizam 
uma manifestação con-
tra a implementação das 
catracas e da cerca elé-
trica. Josefina convence 
os alunos a ajudar na 
limpeza da escola. Clara 
encontra Lica, Saman-
tha e MB com os apitos 
escondidos. Dóris pede 
demissão.  

Totalmente Demais
Globo – 19h15
Segunda – Eliza 

afirma a Jonatas que 
o relacionamento dos 
dois prejudica seu de-
sempenho no concurso. 
Débora se encanta por 

Fabinho. Fabinho pede 
desculpas a Jonatas na 
frente dos executivos 
da empresa. Eliza in-
centiva Arthur a recon-
quistar Carolina. Arthur 
marca a reversão de 
sua vasectomia para 
tentar impressionar Ca-
rolina. Jacaré conta a 
Lili que se tornou um 
bandido por causa de 
Sofia. Leila aceita as 
desculpas de Fabinho, 
mas garante que não 
quer mais vê-lo. Apare-
cida coloca Eliza frente 
a frente com Jonatas.

 Terça – Eliza não 
cede às tentativas de 
Jonatas e termina de-
finitivamente o namoro 
com o rapaz. Germano 
pede a Lili que fique de 
olho em Fabinho. Adele 
avisa a Cassandra que 
o próximo ensaio do 
concurso será inspirado 
nas Olimpíadas. Jojô 
tenta juntar Eliza e Ar-
thur. Stelinha promete 
a Carolina que ela se 
casa com Arthur, com 
a condição de que a 
jornalista desconsidere 
a aposta feita com o 
empresário.

 Quarta – Carolina 
aceita participar do pla-
no de Stelinha, mas es-
tranha seu interesse em 
desfazer a aposta dos 
dois. Cida acredita que 
Stelinha está traman-
do contra Arthur. Jojô 
tranca Arthur e Eliza no 
quarto e confisca seus 
celulares. Carolina en-
contra Arthur no quarto 
com Eliza e desconfia 
de que os dois estão 
tendo um caso. Jojô 
avisa a Stelinha que 
fará de tudo para o pai 
e Eliza ficarem juntos.

 Quinta – Eliza afirma 
a Jojô que não tem in-
teresse em namorar Ar-
thur. Maristela fotografa 
Jonatas dançando com 
Leila e ameaça divulgar 
na internet. Jonatas diz 
a Leila que adorou o 
documentário. Carolina 
revela a Arthur que Stelinha 

tentou convencê-la a desis-
tir da aposta entre os dois. 
Arthur e Carolina fazem as 
pazes. Eliza recebe em seu 
celular a foto de Jonatas 
dançando com Leila.

 Sexta – Eliza co-
menta com Stelinha 
que está com raiva de 
Jonatas. Eliza discute 
com Leila e acusa a 
estagiária de estar in-
teressada em Jonatas. 
Eliza usa a raiva que 
sente de Leila e tem um 
ótimo desempenho em 
seu ensaio fotográfico. 
Carolina se incomoda 
com o sucesso de Eliza. 
Zé Pedro avisa a Fabi-
nho que seu julgamento 
está próximo. Arthur 
descobre que Jojô si-
mulou uma doença.

 Sábado – Lili sugere 
que Germano não vá ao 
julgamento de Fabinho. 
Yasmin avisa a Lorena 
que Carolina se encon-
trará com Germano. 
Arthur conta a Eliza que 
a doença de Jojô era 
uma farsa. Jojô afirma 
a Eliza que a modelo 
é a única pessoa que 
sente carinho por ela. 
Eliza alerta Arthur que 
Jojô precisa de sua pro-
teção. Mirthes descon-
fia de que Leila possa 
estar interessada em 
Jonatas. Carolina su-
gere que Germano dê 
um anel a Lili, e Lorena 
fotografa os dois juntos.

Fina Estampa
Globo – 21h15
Segunda – Quinze 

convida Deborah para 
sair, e Dagmar sente 
ciúmes. Amália con-
versa com Rafael na 
delegacia. Griselda pro-
põe comprar um novo 
restaurante para Renê. 
Antenor se matricula 
nas aulas de Alexan-
dre, e Patrícia estra-
nha. Celina pede para 
Danielle continuar cui-
dando de Pedro Jorge. 
Tereza Cristina manda 
Crô dispensar os em-
pregados para receber 
Pereirinha. Pereirinha 

e Enzo descobrem que 
o tesouro do chinês foi 
encontrado. Teodora se 
desespera ao ver que a 
caixa com as miniaturas 
não está mais em seu 
armário. Renê procura 
Tereza Cristina.

 Terça – Tereza Cris-
tina confronta Renê. 
Renê afirma a Griselda 
que não entrará na jus-
tiça contra Tereza Cris-
tina. Teodora se enfu-
rece por não conseguir 
nenhuma pista sobre 
o tesouro. Alexandre 
pede Patrícia em na-
moro. Silveira oferece 
um emprego a Renê em 
troca de sua estadia no 
hotel. Teodora garante 
para Pereirinha e Enzo 
que não sabe nada so-
bre o tesouro. Rafael 
enfrenta problemas na 
prisão. Crô revela a 
Tereza Cristina que ela 
está sendo procurada 
pela polícia.

 Quarta – Tereza 
Cristina revela a Crô 
o que aconteceu com 
Marcela. Teodora en-
contra uma das miniatu-
ras embrulhada em seu 
uniforme. Paulo não 
gosta dos desenhos de 
Vanessa. Juan e Letícia 
decidem marcar a data 
do casamento. Amália 
visita Rafael. Tereza 
Cristina e Crô se livram 
dos cartazes da polí-
cia. Danielle pensa em 
Enzo. Zuleika fica inte-
ressada em Wallace. 
Antenor ouve Patrícia 
aceitar o pedido de na-
moro de Alexandre. Íris 
e Alice ouvem Tereza 
Cristina e Crô falando 
sobre os cartazes da 
polícia. Amália é levada 
ao encontro de Rafael.

 Quinta – Rafael 
pede para Amália não o 
visitar na penitenciária. 
Íris exige que Tereza 
Cristina lhe conte sobre 
os cartazes da polícia. 
Severino ajuda Renê 
no restaurante do hotel. 
Deborah mente para 
se aproximar de Quin-

zé. Teodora consegue 
o direito de passear 
com Quinzinho. Patrí-
cia cobra explicações 
de Antenor, e Tereza 
Cristina flagra os dois. 
Tereza Cristina convida 
Alexandre para jantar 
em sua casa. Grisel-
da revela a Vilma que 
está namorando Renê. 
Wallace chama Zuleika 
para sair. Quinzé acon-
selha Teodora a desistir 
de Quinzinho.

 Sexta – Quinzé 
ameaça fugir com Quin-
zinho para afastar Teo-
dora do menino. Tereza 
Cristina avisa a Renê 
que o jantar oferecido 
para Alexandre será no 
mesmo dia da festa de 
Griselda. Letícia pede 
para Juan adiar o casa-
mento. Pereirinha pega 
dinheiro com Tereza 
Cristina. Zuleika mar-
ca uma consulta para 
Wallace. Teodora busca 
Quinzinho na casa de 
Griselda.

 Sábado – Paulo 
reprova os desenhos 
de Vanessa, que pede 
ajuda a Esther. Patrí-
cia ouve Antenor dizer 
que irá ao seu jantar 
e fica irritada. Quinzé 
observa Teodora levar 
Quinzinho ao colégio. 
Quinzé vai atrás de 
Teodora, e Mônica o re-
preende. Vanessa pede 
para Esther deixá-la 
assumir a autoria dos 
desenhos para a nova 
coleção da Fio Carioca. 
Danielle pede autoriza-
ção à Celina para levar 
Pedro Jorge à festa de 
Griselda. Tereza Cris-
tina se irrita quando 
Patrícia avisa que vai 
com Alexandre à festa 
de Griselda antes de 
comparecer ao jantar 
em sua casa.

Os resumos dos 
capítulos de todas as 
novelas são de res-
ponsabilidade de cada 
emissora
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Dorival Biasia Morre aos 84 anos
 É com pesar que 

informamos o faleci-
mento do Sr. Dorival 
Biasia.
Ele tinha 84 anos e 
faleceu no dia 30 de maio. 

Dorival Biasia  era 
empresário e fundador 
da indústria de Antenas 
Biasia  por muitos anos, 
e empregava morado-
res de Guararema, e 
integrou a nossa socie-
dade participava das 
atividades  do Guara-
rema Futebol Clube, 
da Santa Casa e foi um 
dos fundadores da 
Associação Comercial 
de Guararema, e mais 
que isso, ao lado da 
esposa Maria Philomena 
Biasia. Constituiu uma 
Grande Família que é 
um exemplo para todos 
nós!

 Dorival Biasia ladeado com a espoda  Maria Philomena Biasia e com as filhas 
Gislaine, Iara e Sonia Biasia 

Dorival Biasia foi Diretor Presidente do grupo Biasia

                          Nestes tempos de crise cuide de quem você ama!!  
De um vale presente da UNNA estética, com 10% DE DESCONTO em todos os procedimentos!!! 
▪️Massagem relaxante ▪️Massagem com pedras quentes ▪️Massagem com bambus 
▪️Drenagem linfática corporal ▪️Limpeza de pele facial ▪️Massagem lift facial + Peeling de diamante 
▪️Esfoliação e hidratação corporal ▪️Higienização + Peeling de diamante + Mascara de ouro
Rua 23 de Maio 398 - Guararema/SP telefones: (11) 2626.0606 / (11) 99910.7781

TRE regulamenta convocação de mesários por e-mail e WhatsApp
Resolução foi aprovada em sessão judiciária nesta quinta-feira (28)

Pela primeira vez, 
o Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP) regulamen-
tou a convocação de 
mesários por e-mail e 
pelo aplicativo de men-
sagens instantâneas 
WhatsApp. A novidade 
consta da Resolução 
TRE-SP nº 493/2020, 
aprovada em sessão 
judiciária nesta quinta-
-feira (28), e será imple-
mentada nas eleições 
municipais deste ano.

Para ser válida a 
convocação on-line, o 
destinatário deve confir-
mar de forma expressa 
o recebimento da men-
sagem em até três dias 
úteis. O procedimento 
será realizado por cada 
cartório eleitoral, por 

meio de perfis institucio-
nais criados conforme 
orientações da Secre-
taria de Tecnologia da 
Informação (STI) do 
Tribunal.

A convocação de 
eleitores é cabível para 
atuar como membros 
de mesa receptora de 
votos e/ou justificati-
vas, auxiliares do juízo, 
escrutinadores e ou-
tras funções de apoio. 
Segundo a resolução, 
a prioridade é que o 
procedimento seja feito 
on-line, sendo possível 
o envio de correspon-
dência simples e o cum-
primento de mandado 
por oficial de justiça, 
quando frustradas as 
tentativas por mensa-
gem eletrônica ou ins-

tantânea.
Conforme a resolu-

ção, as novas medidas 
contribuem para a efe-
tivação dos princípios 
legais da eficiência, ce-
leridade e economicida-
de. Trabalham, ainda, 
em prol da sustentabili-
dade, em consonância 
com a Agenda Global 
2030 definida pela Or-
ganização das Nações 
Unidas (ONU) e adota-
da pelo Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), 
e do aperfeiçoamento 
da gestão de custos, 
de acordo com o Plano 
Estratégico 2016-2021 
do TRE-SP.

A norma também 
prevê benefícios na 
prestação do serviço e 
na satisfação do públi-
co em geral, visto que, 
com o uso de ferramen-
tas eletrônicas na con-
vocação de eleitores, 
estes estarão dispensa-
dos de comparecer ao 
cartório para formalizar 
a nomeação.
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Visite o site: www.gazetadeguararema.com.brSILENE  OLIVEIRA
  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br
Colunista Social

O cabeleireiro Marcos Prado apreciando um delicioso vinho com a amiga Many, no 
restaurante Varandas (02/2020).

N a d i r  l a d e a d a  p e l a  i r m ã  L ú c i a  e  a  c u n h a d a  C l e u s a ,  n o  c a s a m e n t o  d a  s o b r i n h a  R o s e l i  ( 2 0 1 9 ) .

Look do dia: a modelo Tatiane de Oliveira Rodrigues, optou pelo short- saia, uma peça 
bem versátil e confortável que permite compor vários looks estilosos. Combinado com o 
suéter de lã e bota cano curto, ficou um encanto.
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SILENE  OLIVEIRA
  Fone: (11)  4693.4771 -  Cel: (11) 97217.0673 

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Acompanhado da elegante esposa Léo, o conceituado médico Dr Carlos Gustavo Mantilla Vargas  recebeu do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 
o Diploma de 50 anos de Exercício Ético da Medicina. A homenagem aconteceu em grande estilo no Auditório  Simón Bolívar, Memorial da América Latina (19/11/2019). 
Parabéns pela competência, dedicação e principalmente pelo amor a profissão.
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                                          RESUMO DO EDITAL DE LEILÃO
01/2020 – Superintendência Regional de Trânsito de Metropolitana de São Paulo.
                                           299ª Ciretran de Guararema
O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Planejamento e Gestão, 
e este pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo – DETRAN-SP, em 
conformidade com o disposto na Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 e 
alterações, Decreto Federal nº 1.305 de 09 de novembro de 1994 e Portaria DETRAN 
nº 1.215 de 24 de junho de 2014, torna público que será realizado o leilão de veículos 
apreendidos por infração de trânsito no Município de Guararema, sendo o evento 
regido pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações e Portaria 
DETRAN nº 938 de 24 de maio de 2006 e alterações, o qual se realizará no dia 24 de 
junho de 2.020, às 09:00min. Cópias deste Edital poderão ser acessadas e copiadas 
pelos interessados por meio do Portal eletrônico do DETRAN

Governo de SP garante fornecimento 
de gás e água durante pandemia
População carente continuará sem cortes no fornecimento de gás e terá isenção do pagamento das tarifas sociais de água. Estado negocia extensão da não interrupção de energia.

... Continuação da 1ª 
página. Também houve 
redução nas tarifas do 
gás canalizado das três 
concessionárias em to-
dos os segmentos. Na 
Região Metropolitana de 
São Paulo, a diminuição 
será de até 14,6%. No 
interior, pode chegar a 
28%. A decisão beneficia 
hospitais, casas de saúde 
e demais usuários dedica-
dos às atividades médico-
-hospitalares envolvidos 
no esforço de combate à 
crise sanitária, além dos 
segmentos residencial e 
comercial, de acordo com 
a taxa de consumo. Serão 
beneficiados 2,1 milhões 
de clientes paulistas.

Regras e benefícios
Para os clientes da 

Comgás no segmento resi-
dencial, a suspensão é para 
quem tem consumo médio 
de até 17 m³/mês, conside-
rando a média observada 
em 2020. Já no segmento 
comercial, o benefício vale 
para quem tem consumo 
médio de até 150 m³/mês, 
considerando a média 
observada no segundo 
semestre de 2019. 

Já para os clientes da 
Naturgy e Gás Brasiliano, 
a medida será destinada a 
quem tem com consumo 
médio de até 500 m³/mês 
em 2020 no segmento re-

sidencial e de até 500 m³/
mês no segundo semestre 
de 2019 para o segmento 
comercial. 

Os encargos e multas 
das contas de consumo 
emitidas serão cobrados 
somente depois de 30 de 
julho de 2020, mas con-
tinuarão a incidir desde 
eventual inadimplência.

Take-or-pay
As três companhias 

também estão autoriza-
das a suspender até 31 
de julho a cobrança de 
valores devidos pelos 
usuários industriais a tí-
tulo de volume mínimo 
contratado e não retirado 
(take-or-pay). A Arsesp 
acompanhará os impactos 
técnicos e econômico-
-financeiros da pandemia 
da Covid-19 e, se ne-
cessário, poderá adotar 
medidas adicionais.

Água
A Sabesp prorrogou 

a isenção do pagamento 
das contas de mais de 2 
milhões de pessoas em 
todo o estado que têm o 
benefício das tarifas Resi-
dencial Social e Residen-
cial Favela. A medida está 
vigente desde abril e, de 
lá para cá, também estão 
interrompidos os cortes 
no fornecimento de água 
para esses beneficiários 

da tarifa social. 

Para todos os consu-
midores, a companhia 
ampliou prazo para me-
didas de cobrança e tem 
disponibilizado negocia-
ções especiais e amplia-
ção da regra de negocia-
ção de débitos em aberto 
para pagamento em dez 
parcelas mensais.

Energia elétrica
Visando proteger as 

pessoas em situação de 
vulnerabilidade social dos 
efeitos da pandemia e 
garantir retomada sus-
tentada das atividades 
econômicas, a Secre-
taria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente solicitou à 
Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica) a 
suspensão do corte do 
fornecimento de energia 
elétrica – também até 31 
de julho – para residên-
cias e serviços essen-
ciais, tais como médico-
-hospitalares, de sane-
amento, postos policiais 
e unidades operacionais 
de transporte coletivo. A 
Aneel analisa o pedido.

Trabalho contínuo
Desde o início da pan-

demia, o Governo de São 
Paulo vem adotando uma 
série de medidas para 
reduzir os impactos so-
cioeconômicos sobre a 

população. Além de ne-
gociações com empresas 
e agências reguladoras 
para garantir o abasteci-
mento de água, energia 

elétrica e gás natural, a 
gestão viabilizou também 
doações de 8 mil cargas 
de gás de cozinha na zona 
leste de São Paulo, cerca 

de 5 mil caixas d’água, 
lavagens nas ruas e ins-
talação de lavatórios em 
parceria com as prefeitu-
ras, entre outras.

Campanha de vacinação 
contra a Gripe é prorrogada

 O Ministério da Saúde 
anunciou a prorrogação 
da Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe 
(Influenza) até o dia 30 de 
junho. As aplicações se-
guem nas Unidades Bási-
cas de Saúde, de segunda 
a sexta, das 8h às 16h.

Podem se vacinar ido-
sos acima de 60 anos, 
adultos de 55 a 59 anos, 
professores de escolas 
públicas e privadas (apre-

sentar comprovante de 
trabalho), crianças (6 
meses a 6 anos), ges-
tantes, puérperas e de-
ficientes, entre outros 
grupos de risco.

A campanha é rea-
lizada conforme a dis-
ponibilidade das doses 
fornecidas pelo Governo 
Estadual de Saúde.

Locais:
• Centro de Especiali-

dades de Saúde e Apoio 

à População (CESAP)Rua 
Vicente de Paula, 110 – 
Centro • Unidade Básica 
de Saúde do Lambari

   Av. Francisca Lerário, 
955 - Lambari

• Unidade Básica de 
Saúde Jardim Dulce

Rua Padre Manoel da 
Nóbrega, 35 - Jd. Dulce

Lembre-se de levar:
• Documento pessoal;
• Carteirinha de vacinação 

da criança;

• Comprovante de tra-
balho (professor);

• Comprovante de 

residência;
• Quando possível, 

evitar levar acompanhan-

te, para que não haja 
aglomerações.
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Q u i n z i n h o :  E d i t o r  d e  I m a g e n s

Artistas em destaque no Gazeta de 07/06 A 13/06/2020

Lembranças vivas

Por: Caroline Borges 

(GLOBO, DOM, DIA 7, ÀS 12H30)

Camila Queiroz e Luan Santana vão lembrar do iní-
cio de suas carreiras no palco do “Tamanho Família”. O 
programa vai promover ainda uma dobradinha dos dois 
cantando juntos. Ao longo da disputa, a atriz lembra o que 
mais estranhou ao sair da casa da família, em Ribeirão 
Preto. Já Luan fala sobre quando volta para casa após 
as maratonas de shows pelo país.

     Vinho no tapete
(MULTISHOW, DOM, DIA 7, ÀS 19H)

Ainda compreendendo o mundo real após o “Big 
Brother Brasil”, Manu Gavassi também está mergulhada 
no universo das “lives”. O Multishow exibe o “Festa em 
Casa com Manu Gavassi”. A cantora e atriz estará ao 
vivo na tevê e no canal Música Multishow, no YouTube. 
Diretamente de São Paulo, Manu apresenta uma perfor-
mance intimista de sucessos que marcaram sua carreira 
musical, como “Planos Impossíveis”, “Garoto Errado”, 
além do lançamento mais recente “Áudio de Desculpas”.

        Conversa solta
                     (GNT, SEG, DIA 8, ÀS 22H30)

Com o Brasil e o mundo fervilhando de acontecimen-
tos, o “Papo de Segunda” segue ao vivo. Fábio Porchat 
comanda a produção diretamente dos estúdios do GNT. 
Enquanto isso, Chico Bosco, Emicida e João Vicente 
participam de suas casas. Eles conversam sobre os 
principais temas da semana, sempre com um convidado 
especial.

Maratona gastronômica
               (BAND, TER, DIA 9, ÀS 22H30

 Os participantes do “Masterchef Profissionais” terão de en-
frentar uma maratona na cozinha. Os candidatos precisarão 
preparar uma escultura feita com fios finos de caramelo. O pior 
avaliado na prova segue direto para a eliminação. Para o se-
gundo desafio, os participantes restantes se dividirão em dois 
trios e terão de apresentar um serviço de restaurante completo 
com um menu que combine as cozinhas brasileira e portugue-
sa. O episódio contará com a participação especial do “chef” 
português Vitor Sobral. Já na terceira e última prova, a equi-
pe perdedora fará uma releitura de uma sobremesa clássica.

Luta pela terra
(GLOBO, TER, DIA 9, ÀS 22H40)

As pautas ambientais são cada vez mais urgentes. Por 
isso mesmo, “Aruanas” busca ampliar o debate sobre a 
importância da Amazônia. No próximo episódio da série, 
Felipe devolve dinheiro a Natalie e ela se junta com Ve-
rônica, Amir e Gregory para traçar o plano de fuga dele. 
Porém, o rapaz é atingido por tiros. A produção conta 
com Leandra Leal, Taís Araújo, Camila Pitanga e Débora 
Falabella no elenco.

História do skate
(CANAL OFF, QUI, 11, ÀS 21H)

O programa “Manual do Skate com Christian Hosoi” faz 
uma crônica da evolução do skate através do olhar da lenda 
Christian Hosoi e seus amigos ícones mundiais. O episódio 
inédito faz uma viagem no tempo narrada por aqueles que 
foram peças-chave desde o começo. A produção conta com a 
participação de grandes nomes da modalidade, como Rodney 
Mullen, Duane Peters, Steve Alba, Tony Hawk, Pedro Barros e 
Tom Shaar, entre outros.

(MULTISHOW, SEX, DIA 12, ÀS 21H30

               Clima romântico

Por conta do avanço da pandemia do novo coronavírus, 
o Dia dos Namorados será diferente este ano. Ainda assim, o 
clima de romance estará garantido e terá uma trilha especial. 
Para embalar a noite especial e apaixonante, o Multishow exibe 
a “live” do cantor Fábio Jr.. O músico é conhecido pelos sucessos 
“Alma Gêmea”, “Senta Aqui” e “Enrosca”.

   No conforto do lar
(GLOBO E MULTISHOW, SAB, DIA 13, ÀS 22H40)

Luan Santana também aproveitará o clima de romance. 
O cantor é o novo destaque do projeto “Em Casa”. Dire-
tamente de sua residência, em São Paulo, o sertanejo 
irá embalar a noite de muitos casais. A previsão é que o 
público possa curtir até três horas de muita música e sur-
presas. A Globo irá exibir a primeira hora do show, ao vivo, 
logo após “Fina Estampa”. A apresentação completa será 
transmitida pelo Multishow, no canal de TV por assinatura 
e em suas plataformas digitais, pelo Globoplay, aberto para 
não assinantes, e pelas redes sociais de Luan Santana.

Profução Carta Z Noticias 
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A evolução dos sistemas de pagamento: dos talões
de cheque ao QR Code em menos de uma década
 Dificilmente haverá mo-
mento tão oportuno para 
reflexão sobre a importân-
cia da tecnologia na nos-
sa vida financeira como o 
período imposto pela crise 
do novo coronavírus. As 
medidas que fazem parte 
do distanciamento social 
deixaram ainda mais 
evidente a transformação 
que estamos vivendo, es-
pecialmente no segmento 
de sistemas de pagamen-
to. Fomos do velho talão 
de cheques ao QR Code 
em menos de uma déca-
da e a tendência é que, 
em um futuro próximo, o 
dinheiro físico seja defi-
nitivamente substituído 
pelos meios eletrônicos 
de pagamento.

No Brasil, os cheques, 
muito comuns nos anos 
2000, foram aos poucos 
dando lugar aos cartões 
de crédito e débito nas 
carteiras e nos hábitos de 
consumos das famílias. 
Junto a isso, o desenvolvi-
mento da telefonia móvel 
contribuiu muito para a 
modernização das má-
quinas de cartão e criou 
dispositivos que se conec-
tam com smartphones e 
são capazes de capturar 
transações em quase todos 
os lugares, reduzindo, com 
isso, a necessidade de 
usar moeda em espécie. 
E agora, a transformação 
digital das instituições fi-
nanceiras está ainda mais 
visível e nos apresentando 
um universo ainda maior de 
possibilidades, onde o ato 

de pagar torna-se quase 
que invisível e tem um úni-
co objetivo: a praticidade 
no dia a dia.

Os principais motiva-
dores destas mudanças 
são a flexibilidade para os 
consumidores, a eficiência 
na operação e, principal-
mente, a segurança na 
transação de dados e va-
lores. Essas são questões 
que inclusive motivam as 
cooperativas de crédito 
e os bancos a colocarem 
tecnologias como inteli-
gência artificial, big data 
e analytics no topo dos 
investimentos. A última 
pesquisa da Federação 
Brasileira dos Bancos (Fe-
braban) mostrou que as 
20 maiores instituições 
financeiras do país inves-
tiram, em 2018, quase R$ 
20 bilhões em ferramentas 
digitais como estas para 
melhorar o relacionamento 
com seus clientes e estar 
presente em suas rotinas 
através do fornecimento de 
soluções que possibilitem 
transações via aplicativos, 
pagamentos por link, redes 
sociais, QR Code, carteiras 
digitais e muitas outras que 
ainda virão.

O Sicredi é uma institui-
ção financeira cooperativa 
que busca estar sempre 
atenta à inovação digital. 
Tem se beneficiado da 
tecnologia para fortalecer 
negócios locais adminis-
trados pelos associados e, 
também, para acelerar a 
digitalização do cooperati-
vismo de crédito no Brasil. 

O próximo passo, que já 
está em pleno andamento, 
é se integrar ao sistema de 
pagamentos instantâneos 
anunciado recentemente 
pelo Banco Central e pre-
visto para ser lançado no 
fim deste ano. Chamado 
de PIX, o sistema vai per-
mitir pagamentos imediatos 
entre instituições através 
de QR Codes. O objetivo, 
segundo o BC, é criar um 
ecossistema de pagamen-
tos instantâneos eficiente, 
competitivo, seguro e in-
clusivo.

O Sicredi tem partici-
pado de fóruns do BC e 
de grupos técnicos para 
testes de ferramentas e, 
recentemente, no mês de 
maio, com o objetivo de 
fomentar ainda mais o 
comércio local entre seus 
associados durante o pe-
ríodo de pandemia, dispo-
nibilizou a experiência de 
transferência por QR Code, 
sem qualquer tarifa para 
pagador ou recebedor.

Outras soluções já dis-
poníveis e que se torna-
ram especialmente con-
venientes agora são os 
cartões com tecnologia 
contactless, que permitem 
pagamento por aproxi-
mação sem senha e com 
segurança, ou seja, basta 
o associado aproximar o 
cartão da máquina para 
pagar uma conta. Para 
os estabelecimentos cre-
denciados à nossa rede, 
intensificamos a disponi-
bilização da solução de 
captura de pagamentos 

por meio de um link, que 
pode ser enviado por uma 
rede social ou SMS. As par-
cerias também são parte 
importante dessa evolução. 
Desde o ano passado, 
contamos com apoio do 
Samsung Pay, um serviço 
de pagamentos móveis e 
carteira digital que permite 
aos associados efetuarem 
pagamentos nas funções 
débito e crédito sem a 
necessidade de utilizar car-
tão, bastando apenas auto-

rização por senha (PIN) ou 
impressão digital.

Todas essas possibili-
dades apontam para um 
horizonte com ainda mais 
segurança e, paralelamen-
te, criam um ambiente 
muito mais competitivo e 
vantajoso para os consu-
midores. Além disso, vale 
ressaltar a importância des-
se movimento para o meio 
ambiente, uma vez que o 
mundo virtual dispensa o 
uso de matérias-primas 

como o plástico para con-
fecção dos cartões, o papel 
para fabricação das notas 
e o aço para a produção 
de moedas. A era digital 
nos apresenta alternativas 
que neste momento se 
mostram fundamentais e 
comprovam a importância 
estar atento às tendências 
e trabalhar no presente as 
inovações.

 *Gisele Rodrigues é su-
perintendente de Soluções 
de Meios de Pagamento do 
Sicredi

*Gisele Rodrigues 

ECO-Sexta tem vídeo-palestra sobre ensinamentos da natureza
A Secre ta r ia  de 

Obras, Meio Ambiente, 
Planejamento e Serviços 
Públicos (SEOBRAS-
MAP) programou um 
novo encontro virtual. A 
ECO-Sexta com o tema 
“Aprendendo com a na-
tureza em momentos de 
crise”, acontece dia 12 
de junho, às 14h, nas re-
des sociais da Prefeitura.

A vídeo-palestra é 
uma parceria com o Ins-
tituto Vó Chiquinha Con-
cept, com Rita Ferreira, 
formada em Serviço So-
cial, com especializa-
ção em Recursos Hu-
manos e em Geografia 
com especialização em 
Sustentabilidade e al-
fabetização ecológica. 
Educadora, orquidófila 

e ambientalista.
Rita trabalha há mais 

de 20 anos com ecologia 
interior e alfabetização 
ecológica. Seguidora de 
Humberto Maturana e 
Krishnamurti encontrou 
na observação do mun-
do vegetal, no cultivo 
de orquídeas a funda-
mentação para a fun-
damentação para uma 
proposta educativa rica 
em significados.

O vídeo estará dispo-
nível no horário no you-
tube, facebook e what-
sapp da Prefeitura. A 
medida é uma forma de 
pessoas interessadas, 
receberem conteúdo de 
qualidade sobre o meio 
ambiente, sem sair de 
casa, mantendo-se em 

segurança.
Para a obtenção de 

Certificado, deverá ser 
preenchido um formu-
lário simples, requerido 
pelo e-mail meioambien-
te@guararema.sp.gov.
br ou pelo telefone (11) 
4693-8000 ramal 8071.

Palestra “Aprenden-
do com a natureza em 
momentos de crise”

Dia 12 de junho, às 14h
Gratuito
www.youtube.com/

PMGuararema
www.facebook.com/

PrefeituraGuararema
W h a t s a p p  ( 11 ) 

95610-7345 (adicione 
este número, mande o 
seu nome e bairro para 
receber a vídeo-palestra 
e outras informações im-
portantes de Guararema)
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Acesse,
saiba mais
e participe! 

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

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

Poupe pelo
aplicativo
sem sair da
sua casa.

Poupe pensando
em cuidar do
seu futuro.
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Visite o site: www.gazetadeguararema.com.br


