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Governo de SP anuncia retomada 
das aulas para 8 de setembro
Cronograma é válido para escolas públicas e privadas, do ensino infantil ao superior, e está atrelado à 
permanência de todas as regiões da fase amarela do Plano SP; no reinício, salas terão ocupação máxima de 35%

O Governador João Do-
ria anunciou nesta quarta-
-feira (24) que a retomada 
de aulas presenciais em 
todos os níveis de ensino 
das redes pública e particular 
está previsto para o dia 8 de 
setembro. Na primeira de três 
etapas, as salas terão ocu-
pação máxima de 35%, com 
revezamento de estudantes 
durante a semana e sob rígi-
dos protocolos de segurança 
definidos no Plano São Paulo 
de indicadores de saúde.

“O Governo de São Paulo 
apresenta um plano conso-
lidado, gradual, cuidadoso 
e seguro de volta às aulas. 
Todas as decisões serão 
compartilhadas com o Co-
mitê de Saúde para garantir 
prevenção e segurança a 
alunos, professores e fun-
cionários das redes pública 
e privada de ensino. Será 
uma volta gradual e respon-
sável que tem como princí-
pio fundamental garantir a 
saúde e a vida dos alunos e 
profissionais de Educação”, 
afirmou Doria.

O cronograma de re-
abertura das escolas está 
diretamente condicionado 
às fases de flexibilização do 
Plano São Paulo. A retoma-
da das aulas presenciais só 
vai acontecer se todas as 
regiões do estado perma-
necerem na etapa amarela 
– a terceira menos restritiva 
segundo critérios de capaci-
dade hospitalar e progressão 
da pandemia – por 28 dias 
consecutivos.

“Vinte e oito dias de fase 
amarela estará indicando 
uma estabilização consoli-
dada, esperamos que vá-
rias regiões já estejam nas 
etapas verde ou azul. Esse 
período é o que vai indicar 
uma situação de segurança. 
Nós teremos os meses de 
julho e agosto para fazer as 
avaliações a cada ciclo de 15 
dias”, explicou o Coordena-
dor do Centro de Contingên-
cia do coronavírus, Carlos 
Carvalho.

O programa para reto-
mada das aulas presenciais 
foi detalhado pelo Secretário 
de Estado da Educação, 
Rossieli Soares. Ele se re-
cupera em casa após ficar 

internado por complicações 
decorrentes da COVID-19 
e fez uma apresentação via 
teleconferência.

“Especialmente após a 
pandemia, a educação será 
ainda mais importante em 
todas as suas dimensões, 
do ensino infantil ao superior 
e complementar. Por isso o 
plano de retorno é tão im-
portante, com segurança e 
dentro do que é estabelecido 
pelas autoridades de saúde”, 
declarou Rossieli.

O Governo do Estado 
estima que o sistema educa-
cional paulista envolva 12,3 
milhões de alunos da educa-
ção infantil, básica, superior 
e profissionalizante, além 
de 1 milhão de professores 
e demais profissionais. A 
partir de 8 de setembro, cada 
escola poderá trabalhar com 
até 35% da capacidade total 
em sala de aula.

Ou seja, em uma unidade 
escolar com mil estudantes, 
somente 350 poderão ter 
aulas presenciais a cada dia, 
enquanto que os demais con-
tinuarão a cumprir atividades 
remotas. Cada escola deverá 
definir o revezamento de alu-
nos, e cada estudante deverá 
ter ao menos um dia de aula 
presencial por semana.  

A definição do reveza-
mento levará em conta a 
capacidade física de cada 
unidade escolar. As institui-
ções de ensino ou rede terão 
autonomia para escolher as 
melhores estratégias junto 
com a comunidade escolar 
ou acadêmica. As prefeituras 
são autônomas para regula-
mentar o plano de retomada a 
partir do dia 2 de julho. 

Evolução de etapas
Na segunda etapa, a pre-

visão é que até 70% dos 
alunos poderão voltar às 
escolas. A meta será cum-
prida se ao menos 10 dos 17 
Departamentos Regionais de 
Saúde do Estado permanece-
rem por 14 dias consecutivos 
na fase verde – quarta etapa 
com restrições mais brandas 
– do Plano São Paulo. 

Para chegar à terceira 
etapa, que vai englobar 100% 
dos alunos, será necessário 
que ao menos 13 dos 17 
Departamentos Regionais de 
Saúde estejam por outros 14 
dias na fase verde. Se uma 

região regredir para as fases 
mais restritivas – vermelha e 
laranja 1 e 2, consideradas 
de alerta máximo e controle 
– a reabertura das escolas 
será suspensa em todas as 
cidades daquela área. 

A educação complemen-
tar, que abrange cursos livres 
e não é regulada pelo Estado, 
seguirá o faseamento regio-
nalizado do Plano São Paulo. 
Assim, o funcionamento de 
escolas de idiomas, música 
e atividades diversas já está 
autorizado nas regiões que 
atingirem os indicadores de 
saúde exigidos para classifi-
cação na fase amarela. 

Protocolos de segurança
As escolas vão obedecer 

a rígidos protocolos de segu-
rança para a reabertura. Entre 
eles, estão o distanciamento 
de 1,5 m entre as pessoas, 
inclusive na sala de aula, com 
exceção da educação infantil; 
recreios e intervalos com 
revezamento das turmas em 
horários alternados; horários 
de entrada e saída escalo-
nados para evitar aglomera-
ções; veto a feiras, palestras, 
seminários e competições 
esportivas.

Medidas específicas de 
higiene pessoal também de-
vem ser adotados nas esco-
las, como distribuição de EPIs 
(Equipamentos de Proteção 
Individual) para professores 
e funcionários, uso obrigatório 
de máscara nas instituições 
de ensino e no transpor-
te escolar, fornecimento de 
água potável em recipientes 
individuais e higienização fre-
quente das mãos com água e 
sabão ou álcool em gel.

Apresentação do plano 
de retomada das aulas pre-
senciais: saopaulo.sp.gov.br/
wp-content/uploads/2020/06/
Apresentacao_plano-retorno-
-educacao.pdf

Protocolos de seguran-
ça para a reabertura das 
escolas em São Paulo: sa-
opaulo.sp.gov.br/wp-content/
uploads/2020/06/protocolo-
-setorial-educacao-etapa-1.
pdf e saopaulo.sp.gov.br/
wp-content/uploads/2020/06/
protocolo-setorial-educacao-
-etapa-2.pdf
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Por: Omar Santos 

    Horóscopo

 ROTINA x MONOTONIA

 PARA O DIA 27/06
ÁRIES - Disposição muito 
boa e o trato com pessoas 
de posição lhe trarão pros-
peridade. Você deverá pas-
sar por uma fase agressiva 
e de impulsos violentos. 
Lute contra a tendência do 
dia de exaltar a melancolia.
TOURO - Pessoas amigas, 
estão propensas a cola-
borar com seus projetos e 
aprimorar suas ideias. Gas-
tos excessivos de dinheiro 
o perturbarão nos próximos 
dias. Ótimo para tratar de 
seu casamento e do traba-
lho. A partir de agora, você 
está se encaminhado para 
um melhor período.
GÊMEOS - Examine com 
atenção suas possibilida-
des de se realizar profis-
sionalmente e descobrirá 
contatos pessoais e amiza-
des, que poderão lhe ser al-
tamente proveitosos. Fase 
excepcionalmente benéfica, 
para solucionar problemas 
familiares, para a vida amo-
rosa e lucrar em negócios.
CÂNCER - Tendência à tris-
teza e ao pessimismo. De-
verá evitar tais coisas para 
que tudo possa correr bem 
para você neste dia. Eleva-
ção mental. O desejo de se 
aventurar está ainda muito 
forte em você, pois os ami-
gos estarão influenciando, 
mais do que deviam, este 
seu lado.
LEÃO - Maior entendimen-
to com as pessoas do seu 
convívio. Possibilidade de 
programar uma linha de 
ações e de interesses mú-
tuos, mesmo que a antiga 
simpatia não esteja plena-
mente restabelecida. Novas 
ideias poderão entusiasmá-

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

José Marcos 
Como diz o Professor 

Mário Sérgio Cortella, “rotina 
não é sinônimo de monoto-
nia”. Explica o próprio que, o 
trabalho se torna enfadonho, 
ou até a vida se arrasta te-
diosamente quando há uma 
monotonia, não uma rotina. A 
rotina pode ser sim, benéfica 
e libertadora, promovendo 
organização de uma ativida-
de ou várias atividades com 
uma utilização mais racional 
do tempo. Uma rotina esta-
belecida de ações e tarefas 
garante maior eficiência e 
consequentemente melho-
res resultados. O risco está 
quando a rotina deixa de 
ser um conjunto de ações 
que objetivam melhores re-
sultados e passa a ser algo 
mecânico em que não há 
envolvimento profundo do 
executor. Nesse momento 
surge a monotonia, que pode 
inclusive, oferecer riscos à 
saúde e à vida. Por exemplo: 
o mecânico que faz a inspe-

ção de um avião seguindo 
rigorosamente a rotina dos 
procedimentos obrigató-
rios, deve estar com toda a 
atenção e envolvimento em 
suas ações. Se em algum 
momento de sua jornada, 
ele não estiver devidamente 
envolvido na rotina do tra-
balho e sua importância, a 
monotonia surge, a repetição 
se torna mecânica, a moti-
vação desaparece e falhas 
acontecem. É a automatiza-
ção do processo. Trazendo 
para o treinamento físico 
sistematizado, quando se 
fala em rotina de treino, pode 
ocorrer uma falsa ideia de 
tédio, enfadonho, etc. Mas 
é justamente o contrário. Ro-
tinas de treinos são práticas 
estabelecidas para alcançar 
um determinado objetivo em 
diferentes momentos. Ou 
seja, cada período de trei-
namento, microciclo, meso-
ciclo e macrociclo, tem suas 
próprias rotinas, que variam 
obviamente de acordo com 
a modalidade, objetivos e 
características em geral do 
praticante, gerando evolução 
física e mental gradativa, 
o que ajuda a sustentar a 
motivação. Nesse sentido, 
a monotonia não acontece 
justamente porque não há 
automatização de tarefas 
a serem cumpridas exaus-

tivamente e tediosamente, 
seja do ponto de vista físico, 
psicológico e mental. Não 
que uma rotina de exercícios 
não possa ser exaustiva e 
cansativa. Pode e deve ser, 
respeitados os devidos limi-
tes individuais. Mas uma ro-
tina sem objetivos definidos, 
mesmo que a curto prazo, 
ou elaborada preguiçosa-
mente pelo treinador apenas 
para cumprir obrigação, é 
candidata potencial a ser 
monótona e desmotivadora. 
Extrapolando um pouco 
mais para nossa realidade 
de mobilidade reduzida pela 
atual situação, uma rotina di-
ária em casa traz benefícios 
mentais e físicos. Exige um 
grau de disciplina perfeita-
mente aceitável envolvendo 
desde o horário limite para 
iniciar o dia, escalonamento 
de tarefas, períodos de lazer 
(sejam quais possíveis), ho-
rários limites para refeições 
e também para ir dormir. 
Estudos já comprovaram 
que rotinas virtuosas tendem 
a proporcionar melhoras na 
saúde, no condicionamento 
físico, no equilíbrio emocio-
nal e nas relações sociais. 
A monotonia pode compro-
meter a saúde e, novamente 
citando o Professor Cortella, 
“a monotonia é o principal 
adversário da motivação”.

-lo bastante.
VIRGEM - Originalidade em 
seus pensamentos e total 
independência mental, está 
previsto para você hoje. 
Sentir-se mais atraído ao 
estudo de ciências e as ex-
periências psíquicas. Bom 
ao trabalho e às novas ex-
periências
LIBRA - Una-se àqueles 
que poderão tornar este dia 
alegre e feliz. Seja pruden-
te com assuntos de dinhei-
ro, principalmente antes do 
meio-dia. A influência astral, 
para aventuras e especu-
lações deve ser razoável 
Amor e paixão favoráveis.
ESCORPIÃO - Dia em que 
estará propenso a atrair a 
simpatia alheia e tirar pro-
veito de tal benefício. Con-
tudo tome cuidado com seu 
orçamento financeiro, gas-
tando somente o que for de 
extrema necessidade. Aja 
sempre com bom humor e 
alegria.
SAGITÁRIO - Você terá 
bons resultados se fizer 
associações. Um pouco de 
desarmonia em sua vida 
conjuga, mas com compre-
ensão, tudo acabará bem. 
Excelente às novas asso-
ciações e aos negócios 
comerciais. Receberá boas 
notícias.
CAPRICÓRNIO - Grande 
entusiasmo com o trabalho. 
Atitudes urgentes e decisi-
vas poderão ser tomadas e, 
desde que as direcione de 
forma construtiva serão fon-
te de bons resultados práti-
cos e financeiros. Um novo 
empreendimento profissio-
nal poderá ser iniciado.
AQUÁRIO - Evite as dis-
cussões precipitadas e seja 
mais inteligente que tudo 
sairá a contento. A fase 

promete ser excelente para 
você, principalmente em re-
lação a trabalhos que envol-
vam criatividade. Grandes 
chances de se destacar na 
vida pública.
PEIXES - Seus projetos 
pessoais continuarão a se 
desenvolver de forma po-
sitiva. Momento importante 
na vida familiar, na qual po-
derá encontrar um equilíbrio 
emocional e interior muito 
profundo. Conte com a aju-
da de pessoas idosas.
I.O.C. - HORÓSCOPOS 
PARA O DIA 28/06/2020
ÁRIES - Pessoas do seu 
círculo social podem livrá-lo 
de embaraços financeiros, 
principalmente se forem 
do sexo oposto. Prenúncio 
de uma viagem para o lu-
gar onde nasceu ou viveu 
durante muito tempo. Bom 
momento para tratar com 
pessoas importantes.
TOURO - As vibrações as-
trais não serão muito fa-
voráveis para você o que 
acabará afetando sua per-
sonalidade e sociabilidade. 
Maiores chances de lucrar 
inesperadamente através 
de jogos e sorteios. Felici-
dade amorosa, conjugal e 
familiar.
GÊMEOS - 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.
CÂNCER - Este é o dia re-
almente ideal para você. Vai 
progredir no campo profis-
sional e financeiro. O amor 
também está em excelente 
aspecto astral. Toda e qual-
quer chance de melhorar 
em sua carreira, seja artísti-
ca, administrativa, ou técni-
ca deverá ser aproveitada.
LEÃO - Se tiver alguma 
viagem de negócio progra-
mada para hoje, faça o pos-
sível para iniciá-lo na parte 
da manhã. Bom dia para o 
amor e as relações fami-
liares. Não se desfaça dos 
sonhos.
VIRGEM - Benéfico para 
amizades. Poderá ainda, 
ser premiado através do 
esporte e sorteios. Boas 
chances para competições, 
recebimento de presentes 
ou qualquer coisa que lhe 
traga alegria. Obterá favor 
de pessoas religiosas ou de 
autoridades.
LIBRA - Excelente disposi-
ção mental para tratar de 
assuntos importantes e de 
negócios, para dar continui-
dade a assuntos relaciona-
dos ao coração. Contudo, 

seja sincero. Batalhe por 
seus sonhos. Esperar que 
eles acontecessem não vai 
resolver seus problemas.
ESCORPIÃO - Dia em que 
terá muita disposição men-
tal e física para trabalhar 
em negócios e para tratar 
de assuntos pessoais. Os 
passeios estarão bastante 
favorecidos bem como o 
amor e as novas amizades. 
Todavia, evite abusos.
SAGITÁRIO - Poupar as 
suas economias, a fim de 
conseguir a casa própria 
que tanto sonha e deseja, 
será o mais importante a 

fazer agora. Por outro lado, 
o fluxo é dos melhores para 
a compra de bens móveis 
e imóveis. Procure ser oti-
mista e os resultados serão 
satisfatórios.
CAPRICÓRNIO - Procure 
levar a paz aos mais ne-
cessitados lhe transmitindo 
mais otimismo e confiança. 
Fase especialmente favorá-
vel para iniciar uma união, 
seja de cunho amoroso ou 
profissional.
AQUÁRIO - Muita atividade 
profissional e êxito nos ne-
gócios e novos empreendi-

mentos sociais e familiares, 
estão previstos para você 
neste dia depois da meia 
noite. Ótimo estado mental 
o que lhe dará mais rapidez 
ao ter que tomar decisões 
importantes.
PEIXES - Problemas en-
volvendo finanças. Seja 
cauteloso em especial, se 
forem conjuntas. Sensua-
lismo exagerado. Cuidado 
com o nervosismo. Uma 
decisão importante deverá 
ser tomada neste período 
em relação ao seu relacio-
namento amoroso.
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Senado aprova proposta que adia 
eleições de outubro para novembro
A realização das Convenções para as escolhas dos candidatos acontece entre o período entre 31 de agosto e 16 de setembro  de 2020

O Plenário do Senado 
aprovou em votação remota 
o adiamento para os dias 
15 e 29 de novembro, do 
primeiro e do segundo tur-
nos, respectivamente, das 
eleições municipais deste 
ano, inicialmente previstas 
para outubro, em decorrência 
da pandemia de coronavírus.

O texto aprovado nesta 
terça-feira (23) foi um subs-
titutivo do senador Wever-
ton (PDT-MA) à Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) 18/2020. A matéria 
segue agora para análise da 
Câmara dos Deputados.

Com a previsão das elei-
ções ainda para este ano, 
fica garantido o período dos 
atuais mandatos. A data da 
posse dos eleitos também per-
manece inalterada. Prefeito, 
vice-prefeito e vereadores têm 
mandato de quatro anos e to-
mam posse em 1º de janeiro.

A proposta torna sem efeito 
— somente para as eleições 
municipais deste ano — o 
artigo 16 da Constituição, se-
gundo o qual qualquer lei que 
alterar o processo eleitoral 
só se aplicará à eleição que 
ocorrer após um ano de sua 
vigência.

Convenções e campanhas
As emissoras podem 

transmitir programas apresen-
tados ou comentados por pré-
-candidatos até 11 de agosto. 
A partir dessa data, esse tipo 
de transmissão fica proibido.

A PEC define também o 
período entre 31 de agosto e 

16 de setembro para a reali-
zação das convenções para 
escolha dos candidatos pelos 
partidos e a deliberação so-
bre coligações.

Até 26 de setembro, par-
tidos e coligações devem 
solicitar à Justiça Eleitoral o 
registro de seus candidatos.

Após esta data, inicia-
-se a propaganda eleitoral, 
inclusive na internet. A Jus-
tiça Eleitoral convocará os 
partidos e a representação 
das emissoras de rádio e de 
televisão para elaborarem 
plano de mídia.

Partidos políticos, coliga-
ções e candidatos devem, 
obrigatoriamente, divulgar 
o relatório discriminando 
as transferências do Fun-
do Partidário e do Fundo 
Especial de Financiamento 
de Campanha, os recursos 
em dinheiro e os estimáveis 
em dinheiro recebidos, bem 
como os gastos realizados 
em 27 de outubro.

Vai até 15 de dezembro 
o prazo para o encaminha-
mento à Justiça Eleitoral do 
conjunto das prestações de 
contas de campanha dos 
candidatos e dos partidos po-
líticos e comitês, relativos ao 
primeiro e, onde houver, ao 
segundo turno das eleições.

A diplomação dos can-
didatos eleitos ocorrerá em 
todo o país até o dia 18 de 
dezembro. 

A proposta de emenda 
à Constituição que muda a 
data das eleições municipais, 

aprovada no Senado na noite 
de terça-feira (23), adiou o 
pleito em 42 dias, mas os 
prazos estabelecidos no 
calendário eleitoral perma-
necem os mesmos. O que 
muda são as datas, informou 
à Agência Senado o senador 
Weverton (PDT-MA), relator 
da PEC 18/2020.

— É importante ficar cla-
ro que as datas mudaram, 
mas todos os prazos foram 
mantidos. A propaganda 
eleitoral de rua e de internet, 
por exemplo, está autorizada 
a partir de 26 de setembro, 
enquanto a propaganda de 
rádio e TV começa 35 dias 
antes da antevéspera do plei-
to, exatamente como antes. 
As datas mudaram na mes-
ma proporção da mudança 
da eleição, para manter a 
harmonia. O objetivo dessa 
PEC foi adiar as eleições, por 
demanda do TSE [Tribunal 
Superior Eleitoral] 

Veja como fica o calen-
dário, de acordo com a PEC 
18/2020

A PARTIR DE 11 DE AGOSTO

Vedação de propaganda 
partidária.

31 DE AGOSTO A 16 DE 
SETEMBRO

Escolha dos candidatos 
pelos partidos e deliberação 
sobre coligações.

ATÉ 26 DE SETEMBRO
Prazo para os partidos 

e coligações solicitarem à 

Justiça Eleitoral o registro de 
seus candidatos.

A PARTIR DE 26 DE 
SETEMBRO

Convocação, pela Jus-
tiça Eleitoral, dos partidos 
e dos representantes das 
emissoras de televisão para 
elaborar plano de mídia.

27 DE SETEMBRO
Início da propaganda 

eleitoral, inclusive na inter-
net.

9 DE OUTUBRO

Início da propaganda elei-
toral gratuita no rádio e na tele-
visão relativa ao primeiro turno.

27 DE OUTUBRO
Divulgação, pelos par-

tidos políticos, coligações 
e candidatos, de relatório 
discriminando as transfe-
rências do Fundo Partidário, 
os recursos recebidos e os 
gastos realizados.

15 DE NOVEMBRO
Eleições: 1º turno 

29 DE NOVEMBRO
Eleições: 2º turno

ATÉ 15 DE DEZEMBRO
Encaminhamento à Jus-

tiça Eleitoral das prestações 
de contas dos candidatos e 
dos partidos políticos.

ATÉ 18 DE DEZEMBRO 
Diplomação dos candidatos 
eleitos.
Fonte: Agência Senado

Sessão virtual do Senado nesta terça-feira (23/06)

Fim das coligações proporcionais é novidade nas Eleições 2020
Nas eleições muni-

cipais deste ano, não 
será mais permitida a 
formação de coliga-
ções para o cargo de 
vereador. As coligações 

consistem na união de 
diferentes partidos para 
disputar o pleito.

A novidade foi trazi-
da pela Emenda Cons-
titucional nº 97, de 4 de 

outubro de 2017, que 
passou a proibir a ce-
lebração de coligações 
nas eleições proporcio-
nais, que abrangem os 
cargos de deputado es-

tadual, federal e distri-
tal, além de vereadores.

Para os cargos ma-
joritários, que são os de 
prefeito, senador, go-
vernador e presidente 

da República, continua 
sendo possível a forma-
ção de coligações.

Com a nova deter-
minação, os candidatos 
aos cargos de vereador, 

na eleição de 2020, 
somente poderão par-
ticipar em chapa única 
dentro do partido.

F o n t e : Tr i b u n a l 
Regional Eleitoral 

Emprega Mogi abre inscrições para 400 vagas em empresa de telemarketing
O Emprega Mogi está 

com inscrições abertas 
para 400 vagas de em-
prego em uma empresa 
de telemarketing instalada 
em Mogi das Cruzes. Os 
interessados deverão ter 
mais de 18 anos, ensino 
médio completo, conhe-
cimento em informática 
e disponibilidade para o 
horário de trabalho.

Quem for selecionado 
passará por um curso 
online de Atendimento 
ao Cliente, com duração 

de 12 horas e certificado 
expedido pelo Crescer, 
programa da Prefeitura 
de Mogi das Cruzes. O 
desempenho no curso 
também será levado em 
consideração pela em-
presa para a escolha dos 
futuros contratados.

De acordo com a admi-
nistração municipal, duas 
turmas do curso já estão 
programadas, com 250 
vagas cada uma. A primei-
ra terá início na terça-feira 
(30), enquanto a segunda 

começará no dia 6 de julho.
As inscrições para as 

oportunidades de trabalho 
devem ser realizadas ex-
clusivamente pela internet.

“Este processo de se-
leção traz várias oportuni-
dades. É importante para 
quem está buscando a 
recolocação no mercado 
de trabalho ou seu primei-
ro emprego. Além disso, 
traz a chance de qualifica-
ção profissional, com um 
curso de qualidade ofe-
recido em uma parceria 

do Emprega Mogi, com o 
Crescer e a empresa que 
está abrindo 400 vagas 
para a cidade”, afirmou 
a diretora do Emprega 
Mogi, Gláucia Coutinho.

Ela disse ainda que, 
dentro das ações para a 
retomada da economia, o 
programa Emprega Mogi 
está atuando na quali-
ficação dos mogianos. 
No início do mês, 1.500 
vagas em 55 cursos online 
gratuitos de capacitação 
foram disponibilizadas 

para a população, em 
parceria com a iniciativa 
privada, e as aulas estão 
em andamento.

“A Prefeitura de Mogi 
das Cruzes vem traba-
lhando para gerar mais 
vagas de emprego para 
a população, nos mais 
diversos níveis. Isso é im-
portante para a economia 
da cidade neste período 
de crise causada pelo 
novo coronavírus e faz 
parte das ações do Plano 

de Retomada Econômi-
ca”, afirmou o secretário 
municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e So-
cial, Simei Baldani.

Mais informações so-
bre as ações do programa 
Emprega Mogi podem ser 
obtidas pelo WhatsApp 
97422-4273 e currículos 
para outras oportunidades 
de emprego podem ser 
enviados para e-mail em-
prega.curriculo@pmmc.
com.br.
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Resumos dos capítulos das novelas
   Malhação 

Globo – 17h35
Segunda – Keyla explica 

para Tato quem é Deco. Ro-
ney se atrapalha ao cuidar de 
Tonico antes de seu show. An-
derson pensa em produzir um 
vídeo da banda de Samantha. 
Roney perde a voz. Dóris 
agradece a todos pela festa. 
Fio anuncia os vencedores do 
concurso de melhor barraca, 
e todos vibram com a vitória 
de Tato. Tato vê Keyla com 
Deco. Jota se incomoda ao 
ver Ellen beijar Fio. Guto pro-
cura Benê. Roney consegue 
se apresentar. Keyla pede 
para conversar com Deco 
depois da festa.

 Terça – Keyla discute 
com Tato por causa de Deco. 
Julinho procura por Josefina. 
Keyla pede a Benê para não 
contar a ninguém que Deco 
é o pai de Tonico. Nena, Das 
Dores e Anderson se espan-
tam ao ver que Fio dormiu 
no quarto de Ellen. Keyla sai 
com Deco para conversar. 
Lica reclama de Marta estar 
namorando Luís. Malu se 
oferece para ajudar Clara a 
reconquistar Felipe. Keyla 
tenta resistir às investidas 
de Deco. Tato conversa com 
Benê sobre seu relaciona-
mento. Keyla decide revelar 
a verdade para Deco.

 
Quarta – Deco se sur-

preende com a revelação de 
Keyla. Tato ofende K2. Roney 
estranha o comportamento de 
Tato. Deco se desculpa com 
Keyla e pede para conhecer 
Tonico. Dóris, Bóris, Roney e 
Josefina comemoram o su-
cesso da festa junina. Ander-
son tenta consolar Tato. Lica 
elogia o discurso de Dóris 
e incentiva Bóris a divulgá-
-lo nas redes sociais. Keyla 
apresenta Deco a Roney. An-
derson estranha o jeito como 
Tina e as amigas reagem ao 
ver Deco e Keyla juntos. Tato 
se emociona quando Keyla 
mostra Tonico para Deco.

 
Quinta – Keyla estimula 

Deco a segurar Tonico, e 
Tato se afasta. Tato confessa 
a Felipe e Anderson que não 
é o pai biológico de Tonico. 
Roney comenta com Josefi-
na sobre sua desconfiança 
com Deco. Benê, Tina, Lica 
e Ellen questionam Deco. 
Julinho convida Telma para ir 
à lanchonete, e Noboru deci-
de acompanhá-los. Felipe e 
Anderson incentivam Tato a 
ir atrás de Keyla. Deco conta 
sobre sua vida para Keyla 
e as amigas. Tato dá um 
ultimato em Deco. K2 deduz 
que Deco é o pai de Tonico. 
Deco vai embora e Keyla se 
entristece.

 
Sexta – Keyla confronta 

Tato sobre Deco, e Roney 
questiona o motivo da bri-
ga. Edgar reclama por ter 
de comparecer à audição 
no conselho tutelar. Ellen 
enfrenta K1 para defender 
Benê. Samantha reage com 

Carta Z Noticias

De 29/06 a 04/07/2020
despeito ao ver Tina ser elo-
giada na escola. Felipe mos-
tra a Lica o esquema montado 
para cadastrar os alunos nas 
catracas do colégio. Malu 
comemora a instalação das 
catracas. Tato avisa a Keyla 
que K2 descobriu sobre Deco. 
K2 procura Roney.  

Resumo: Totalmente De-
mais

Globo – 19h15
Segunda – Florisval apro-

va a atuação de sua falsa mãe 
junto a Maristela. Leila tenta 
consolar Jonatas. Jamaica 
se insinua para Lu. Germano 
abraça Carolina, que chora 
por Arthur. Lili deduz que 
Germano e Carolina estão 
juntos. A atriz contratada por 
Florisval passa mal, e ele 
acaba tendo que hospedá-la 
em sua casa. Dorinha avisa 
a Zé Pedro que planeja unir 
Carolina e Germano. Rafael 
assume para Charles que 
está apaixonado, mas não diz 
por quem. Lili visita Rafael. 
Cassandra flagra Lili e Rafael 
juntos.

 Terça – Cassandra co-
menta com Adele e Débora 
que desconfia da relação de 
Lili e Rafael. Rafael e Lili se 
beijam, e o fotógrafo confessa 
que está apaixonado por ela. 
Maurice conta a Carolina que 
a Excalibur é o único patrimô-
nio da família. Carolina diz a 
Pietro que deseja ganhar a 
aposta para prejudicar Arthur 
e sua família. Germano pro-
cura Rafael. Florisval pede à 
atriz que fique mais tempo em 
sua casa. Jamaica beija Lu. 
Dino descobre que Eliza está 
participando do concurso e 
avisa a Peçanha que vai con-
fiscar o dinheiro da enteada.

 
Quarta – Eliza deduz que 

Jonatas e Leila estejam juntos 
e decide esquecer o rapaz. 
Leila beija Jonatas. Florisval 
pede dinheiro a Carolina 
que compre remédios para 
sua mãe. Maristela desco-
bre que a mãe de Florisval 
é uma atriz e o expulsa de 
casa. Rosângela atende ao 
pedido de Florisval e deixa 
o ex-marido dormir em sua 
casa. Lu e Jamaica ficam 
juntos, e Max comemora. Lili 
acompanha Fabinho até a 
Bastille. Germano pergunta 
à ex-mulher se ela esteve na 
casa de Rafael.

 
 Quinta – Germano elogia 

a apresentação de Fabinho 
e diz que está orgulhoso do 
filho. Cassandra tenta chanta-
gear Rafael para tirar proveito 
do concurso, mas ele não se 
abala com suas ameaças. 
Eliza ouve Leila contar a 
Jamaica que beijou Jonatas. 
Cassandra revela a Germano 
que Lili e Rafael estão tendo 
um caso. Rafael confessa a 
Germano que está apaixo-
nado por Lili e avisa  que não 
desistirá dela. Rafael e Lili se 
beijam. Carolina oferece a 
Leila uma vaga na produção 
de conteúdo da revista. Arthur 
e Eliza se aproximam ainda 

mais. Ele dá um novo pôster 
a ela, e há um clima entre 
os dois.

 
Sexta – Cida nota a apro-

ximação entre Arthur e Eliza 
e alerta o patrão para não 
magoar a modelo. Cida conta 
a Jonatas que Arthur e Eliza 
podem estar se envolvendo. 
Jonatas beija Leila. Peçanha 
descobre onde Eliza está mo-
rando e avisa a Dino. Eliza re-
conhece a risada de Dino ao 
telefone e, com medo, pede 
ajuda a Arthur. Maurice afirma 
a Arthur que ele está apaixo-
nado por Eliza. Eliza tem um 
pesadelo com Dino. Carolina 
fica indignada quando Arthur 
troca seu nome pelo de Eliza. 
Fabinho conta a Germano 
que viu Lili beijando Rafael.

 Sábado – Carolina exige 
que Arthur escolha entre ela 
e Eliza. Gilda observa Dino e 
Peçanha conversando e des-
confia. Arthur diz a Carolina 
que a ama, mas que não pode 
desistir de Eliza. Carolina 
pede aos funcionários que 
criem um editorial desafiador 
para o concurso, afirmando 
que precisa eliminar uma 
candidata. Germano pergunta 
a Lili se ela e Rafael estão 
tendo um caso.

As Aventuras de Poliana
SBT – 20h50
Segunda – João visita 

Poliana e leva feijão para 
distraí-la. Antônio chega e 
conta a eles  que Waldisney 
fez Nanci de refém. Gleyce 
fala para Jeff que Waldisney 
foi preso e diz que ele e o 
Rato. Jeff revela para Gleyce 
que sabia que Waldisney é o 
Rato e conta que ele o amea-
çava. Nanci consegue fugir e 
é acolhida por Mirela e dona 
Branca. Glória vai falar com 
Pendleton e pergunta se ele 
que roubou as joias da família 
da Luísa. Marcelo e Luísa 
recebem uma mensagem no 
celular dizendo que Poliana 
está paraplégica. Falcão fala 
para Lindomar não fazer o 
enredo da escola de samba.  
As crianças do clubinho des-
confiam que Pendleton esteja 
mentindo e acham que Ester 
está envolvida no acidente 
de Poliana. Filipa conversa 
com Guilherme sobre seu 
pai. Sérgio e Joana tentam 
se entender. Arlete conta para 
Verônica que acha que viu 
Roger na comunidade. João 
conversa com Antônio e diz 
que não sabe o que fazer 
para ajudar Poliana e tenta 
encontrar uma forma para 
que ela volte a jogar o Jogo 
do Contente.

Terça – Poliana recebe 
a visita de todos os seus 
amigos e se emociona. João 
organiza uma festa surpresa 
para Poliana. João mostra 
para Poliana vídeos com 
depoimentos de pessoas que 
jogaram o Jogo do Contente. 
Poliana fica muito feliz com 
a festa e agradece. Verônica 
procura Roger na comunida-
de. Poliana resolve ir para a 
escola. Violeta avisa Antônio 
que vai viajar. Durval recebe 

uma ligação de Raquel. Ruth 
conversa com Helô sobre os 
problemas da escola. Antônio 
e Luísa levam Poliana para 
a escola. Marcelo conversa 
com Pendleton sobre Poliana.  

Quarta – Mirela cobra 
de Vinícius os ensaios da 
coreografia. Gael, Benício, 
Mário e Lorena perguntam 
para Poliana se Ester fez algo 
com ela. Felipa pede Débora 
ajudá-la no ensaio. Nanci 
conversa com Antônio sobre 
Violeta. Poliana ouve Felipa 
e Débora falando sobre ela. 
Pendleton fala para Luísa que 
está a procura de um trata-
mento para Poliana e pede 
para cuidar dela enquanto ele 
estiver fora. Filipa fala com 
Ruth e Helô sobre o musical. 
Ruth diz que resolveram 
cancelar o musical de final 
de ano depois do acidente 
de Poliana. Filipa fica furiosa 
com o cancelamento. Poliana 
pede para Ruth não cance-
lar o musical. Luca convida 
Mirela para ensaiar com ele. 
Durante o leilão uma repórter 
pergunta para Verônica sobre 
a acusação de Roger ter des-
viado dinheiro. Poliana fala 
para Luísa que pediu para 
Ruth não cancelar o musical. 
Luísa diz para Poliana que 
Pendleton viajou. Poliana fala 
para Luísa que está feliz pelo 
sucesso do aplicativo do Jogo 
do Contente. Mirela ensaia 
com Luca e Vinicius aparece. 
Pendleton envia uma men-
sagem para Luísa dizendo 
que voltará logo. Mirela pede 
desculpas para Vinicius, mas 
ele não aceita.

Quinta – Vinicius termina 
o namoro com Mirela. Po-
liciais procuram Antônio e 
falam que Violeta será presa. 
Antônio passa mal. Luísa cha-
ma o médico. Falcão quebra 
tudo na padaria de Durval 
porque Mosca não paga o 
que deve a ele. Antônio conta 
para Branca que Violeta é 
uma criminosa. Mirela fala 
para Nanci que Vinicius termi-
nou com ela. Glória se reúne 
com Verônica, Arlete, Gleyce 
e Branca para falar sobre o 
comitê de decidem criar o 
Clube do Laço Lilás. Benício 
fala com Sara para distraí-la, 
enquanto  Gael, Lorena e  
Mário entram no laboratório 
e encontram Ester.  Eles 
tiram Ester do laboratório. 
João conversa com Bento e 
Poliana chega. Vinicius fala 
para Jeff que não foi bem na 
prova por causa de Mirela.

Sexta – Gael, Benício, 
Mário e Lorena tentam ligar 
Ester. Jeff conta para Gleyce 
que passou no vestibular. 
Arlete e Lindomar perguntam 
se Vinícius conferiu o gabarito 
do vestibular. Ele diz que não 
passou. Durval e Claudia 
voltam de viagem. Waldisney 
recebe a visita de sua mãe 
na cadeia. Durval chega na 
padaria e vê tudo quebrado. 
Mosca diz que a culpa não 
foi dele. Jeff conversa com 
Kessya sobre Gleyce estar 
triste. Raquel volta de viagem. 

Henrique vai visitar Gleyce 
e a beija. Verônica divulga 
o Clube do Laço Lilás e en-
contra Roger. Luísa conversa 
com Poliana e diz que sabe 
a verdade sobre o acidente. 
Lorena ouve a conversa e vai 
contar aos meninos. Roger 
conversa com Verônica e diz 
onde estava escondido. Verô-
nica diz que ela o denunciou. 
Raquel encontra com Mirela e 
diz que voltou para ficar. Mi-
rela conta que não está mais 
namorando Vinícius.

 Fina Estampa
Globo – 21h15
Segunda – Antenor mos-

tra para Daniel a foto de 
Patrícia e Alexandre se bei-
jando na faculdade. Patrícia 
ameaça Antenor, que acaba 
se declarando para a jovem. 
Alexandre flagra Antenor com 
Patrícia. Rafael ajuda Amália. 
Crô anuncia a chegada de 
Fred. Teodora conversa com 
Mônica sobre sua viagem. 
Pereirinha leva a miniatura 
que encontrou a outro an-
tiquário. Beatriz ouve Ante-
nor dizer que não consegue 
esquecer Patrícia. Tereza 
Cristina afirma que Fred será 
o chef do Le Velmont e pede 
ajuda para fechar o novo res-
taurante de Renê. Pereirinha 
consegue vender a miniatura 
para um antiquário. Íris afirma 
a Alice que chantageará Te-
reza Cristina, e Álvaro ouve. 
Chiara liga para Juan e diz 
que está a caminho de sua 
casa. Tereza Cristina deduz 
que Griselda financiou o res-
taurante de Renê. 

 
Terça – Tereza Cristina 

entra em contato com um 
detetive particular. Fred che-
ga ao restaurante de Renê e 
lembra da proposta de Tereza 
Cristina. Antenor liga para 
Patrícia. Guaracy questiona 
Esther sobre a proposta de 
Paulo. Pereirinha se encontra 
com Tereza Cristina. Chiara 
chega à casa de Juan Gui-
lherme, e revela que tem 
poucos meses de vida. Renê 
Junior descobre que sua 
mãe procurou um detetive 
particular. Fred avisa a Tereza 
Cristina que já providenciou 
a sabotagem do restauran-
te de Renê. Renê Junior 
vê Pereirinha na cama da 
mãe e desmaia. Crô chama 
Renê para socorrer o filho, e 
Griselda e Antenor pensam 
em acompanhá-lo à casa de 
Tereza Cristina.

 
Quarta – Tereza Cristina 

expulsa Pereirinha de seu 
quarto. Griselda reconhece 
Pereirinha na descrição feita 
por Renê Junior. Rafael avisa 
a Amália que irá procurar um 
emprego. Vanessa se preo-
cupa com a possibilidade de 
Esther voltar a trabalhar na 
Fio Carioca. Renê estranha 
as atitudes de Fred e comen-
ta com Severino. Íris pede 
dinheiro para Tereza Cristina. 
Tereza Cristina denuncia o 
restaurante de Renê à vigi-
lância sanitária. Daniel tenta 
convencer Antenor a esque-
cer Patrícia. Teodora explica 

para Quinzinho que irá viajar. 
Tereza Cristina pede para o 
detetive descobrir quem é o 
verdadeiro investidor do res-
taurante de Renê. Juan Gui-
lherme explica para Letícia 
o motivo da volta de Chiara. 
Renê Junior pede para morar 
com Patrícia. Griselda tende 
a acreditar nos sentimentos 
de Teodora por Quinzinho. 
Fiscais da Vigilância Sanitá-
ria chegam ao restaurante 
de Renê.

 
Quinta – Severino fica 

indignado ao encontrar co-
mida vencida no freezer do 
restaurante. Daniel aconselha 
Rafael a pedir um emprego 
a Juan. Renê convida seus 
filhos para um jantar na casa 
de Griselda. Tereza Cristina 
destrata Fred. Antenor tenta 
se aproximar de Patrícia. Es-
ther propõe retomar a socie-
dade na Fio Carioca, e Paulo 
se enfurece. Barinski descon-
fia  que Pereirinha tenha rou-
bado suas miniaturas. Chiara 
evita falar sobre sua doença 
para Fábio. Renê Junior se 
surpreende ao saber que o 
pai está namorando Griselda. 
Guaracy ouve Fred comentar 
sobre a reabertura do Le 
Velmont. Griselda afirma que 
Renê terá que descobrir qual 
de seus funcionários o traiu.

 
Sexta – Griselda acredita 

que Renê deva punir o res-
ponsável pela sabotagem ao 
Brasileiríssimo. Crô não gosta 
de ver Tereza Cristina dormin-
do com Pereirinha. Solange 
fala com Daniel sobre o lança-
mento do CD. Luana tem um 
pressentimento e repreende 
Íris. Griselda convida Renê e 
o filho para morarem em sua 
casa. Tereza Cristina descon-
fia que o filho se mudará para 
a casa de Griselda e manda 
Crô investigar. Zambeze con-
versa com Luana sobre as 
visões que ela teve de Íris. 

 
Sábado – Álvaro avisa a 

Íris que, se ela não libertar Te-
reza Cristina de seu castigo, 
ele mesmo o fará. Zambeze 
não consegue que Álvaro 
lhe conte o porquê de sua 
preocupação. Ajudada por 
Ferdinand, Tereza Cristina 
coloca uma cobra no carro 
de Amália. Patrícia avisa a 
Antenor que levará Alexandre 
para a festa em sua casa. 
Amália entra em seu carro, 
e Ferdinand a segue. Renê 
avisa à equipe que, caso o 
culpado pela sabotagem não 
se entregue voluntariamente, 
acabará preso. Tereza Cristi-
na sente-se ansiosa, e Crô a 
observa. Ao encontrar a cobra 
em seu carro, Amália sofre 
um grave acidente.

Os resumos dos capítulos 
de todas as novelas são de 
responsabilidade de cada 
emissora – Os capítulos que 
vão ao ar estão sujeitos a 
eventuais reedições.
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ENTREGAMOS EM DOMICÍLIO
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OFERTA VÁLIDA NOS DIAS  27, 28, 29, 30/06 e 01/07/2020 OU ATÉ DURAREM OS ESTOQUES 

OFERTA VÁLIDA NOS DIAS 27 e 28/06/2020

Coxão Mole Bife
ou Peça

Amaciante
Baby So�

2L

 4,59
Und.

 5,98
Und.

Maionese Tradicional 
Hellmann’s
500g

Desodorante Nivea
 Roll On

35

anos

‘’O melhor para sua família"

 84,90
Und.

Sorvete Jundiá 
Fazenda 1,5ml

Sorvete Fascino 
1,5ml

Steak Perdigão
700g

7,39
Und.

 9,98
Und.

 6,98
Und.

 3,18
Und.

 13,99
Und.

 4,25
Und.

Leite Italac
Baixa lactose

Sabonete Dove Original 
e Karité

Desinfetante
Bak Ypê
1L

Lysoform 
Aerossol

 21,90
Und.

Desodorante
Nivea 

Aerossol

 8,99
Und.

Linguiça 
Toscana
Mini Aurora

12,59
Kg

23,98
Kg

11,98
Und.

17,90
Und.

Vigor Margarina Sabor 
Manteiga 500g

 3,59
Und.

 9,50
Kg

Mortadela Perdigão
Trad. 

Kit Coca-Cola
Fanta Laranja

2L

Arroz 
Namorado

5kg

Açúcar União
Demerara
1kg

 3,75
Und.

Feijão Carioca
Saboroso
1kg

 4,98
Und.

Azeitona Rivoli
sem caroço
150g

Gin Seagers 
com Kit 
Drink

Ketchup
Quero

400g

Mostarda 
Quero 

200g

 3,55
Und.

 2,58
Und.

Milho Pipoca
Kisabor

500g

 2,10
Und.

Cerveja Budweiser
269ml

 1,95
Und.

Cerveja Petra
Lata 350ml

 2,28
Und.

Ref. Guaraná
Cruzeiro 2L

 3,19
Und.

 7,98
Und.

 2,89
Und.

Lava Roupas
Ariel 700ml

Água Sanitária
Tay 5L

 6,85
Und.

Creme Tratamento 
Elseve 300g

 17,68
Und.

 1,98
Und.

Batata 2,5kg 
Mccain 
Rúsca 

19,90
Und.

Sicredi Progresso PR/SP 
c r e s c e  3 3 %  e m  2 0 1 9
O resultado é creditado ao modelo de negócio que prioriza o desenvolvimento local e as pessoas

 A Pandemia do covid-19 
exigiu da sociedade uma 
reorganização pa-ra proteger 
a vida e a economia. A Si-
credi Progresso PR/SP, que 
atua também no Alto Tietê, 
precisou encontrar meios de 
manter aquilo que lhe é muito 
precioso, a proximidade com 
seus coopera-dos. E pela 
primeira vez na história, a 
Assembleia Geral de Delega-
-dos foi realizada no modelo 
semipresencial, atendendo a 
todos os dispositivos legais 
e sanitários. Delegados, pre-
senciais ou remotos, aprova-
ram as contas que apontam 
um resultado de mais de R$ 
18 milhões e destes, a dispo-
sição da Assembleia, R$ 3,7 
milhões.

A Sicredi Progresso PR/
SP está presente em cinco 
cidades da região: Mogi das 
Cruzes, Suzano, Itaquaque-
cetuba, Guararema e Ferraz 
de Vasconcelos.

Em março, antes do anún-
cio da Pandemia, a Sicredi 
Progresso PR/SP estava re-
alizando normalmente suas 
Assembleias de Núcleo con-
forme cronograma preesta-
belecido. Até este momento 
81% dos Núcleos apreciaram 

relatórios, prestações de con-
tas, indicadores e discutiram 
a eleição do Conselho de 
Administração.

Atendendo as recomenda-
ções da Organização Mundial 
da Saúde e do Ministério 
da Saúde, as Assembleias 
de oito Núcleos, que repre-
-sentam 19% do total, foram 
suspensas. Diante desta re-
alidade a Cooperativa foi 
orientada pelo Banco Central 
do Brasil a realizar de maneira 
semipresencial, observando 
todas as orientações legais 
e da Vigilância Sanitária. Em 
momento oportuno os Núcle-
os serão convocados para re-
tificar a Assembleia realizada, 
nesta terça-feira (9).

Delegados revisitaram 
relatórios e pareceres, já 
discutidos com suas bases e 
referendados pelo Conselho 
Fiscal e auditorias indepen-
den-tes e os aprovaram por 
unanimidade.

A Sicredi  Progresso 
registrou um resultado de 
R$18.481.873, reser-vado os 
percentuais das obrigações 
legais, R$ 3,7 milhões ficou à 
disposição da Assembleia que 
aprovou a distribuição de 50% 
do va-lor em conta poupança 

e 50% em conta capital.
O presidente da Coopera-

tiva, Cirio Kunzler, comemo-
rou os resulta-dos. “Números 
promissores, apesar da ins-
tabilidade econômica que o 
país atravessa. Saímos de um 
resultado de R$13,9 milhões 
em 2018 para R$ 18,5 milhões 
em 2019, um crescimento de 
33%. Isto referenda a força do 
cooperativismo”, enalteceu o 
presidente.

Ao FATES - Fundo de 
Assistência Técnica Edu-
cacional, foi destinado mais 
de R$ 1,5 milhão de reais, 
utilizado para iniciativas dos 
pro-gramas A União Faz a 
Vida, Crescer e Pertencer, 
além da promoção de cursos 
a associados e familiares, 
capacitações de Conselheiros 
e Coordenadores de Núcleo 
e treinamentos para colabo-
radores.

Foi pauta também da 
Assembleia a eleição do 
Conselho de Adminis-tração, 
com chapa única inscrita e 
aprovada por unanimidade. 
O presidente Cirio Kunzler foi 
reconduzido, assim como o 
vice-presidente, Elton Alceu 
Endler. Também foram eleitos 
para o próxi-mo mandato os 

conselheiros: João Lunkes, 
Silvana Menegotto, Carla 
Rauber, Gilneia Grotto, Ro-
sinei Maraschin. Os nomes 
seguem para homologação 
do Banco Central.

A formação do novo Con-
selho está alinhada aos Ob-
jetivos de De-senvolvimento 
Sustentável da ONU do milê-
nio de equidade feminina nos 
cargos. Na Sicredi Progresso 
elas representam 57% do 
Conselho e todas foram elei-
tas por seus núcleos.

Para o diretor executivo 
da Sicredi Progresso, Inácio 
Cattani, o de-safio do coope-
rativismo, neste momento de 
crise econômica e sani-tária, 
é urgente. “Sabemos que 
vamos encontrar um novo 
normal ali na frente e, mais 
do que nunca, o nosso com-
promisso enquanto coopera-
tiva financeira é olhar para o 
desenvolvimento das nossas 
comunidades e das pessoas. 
Em pesquisa recente, mais de 
1.400 municípios que têm a 
presença do cooperativismo, 
tiveram um im-pacto econô-
mico de R$ 48 bilhões em um 
ano. E estas cooperativas 
foram responsáveis pela cria-
ção de 79 mil novas empresas 

e pela geração de 278 mil 
postos de trabalho. Então 
não temos dúvida, o coope-
rativismo será o propulsor da 
economia”, destaca.

O presidente da Central 
Sicredi PR/SP/RJ e da Sicredi 
Participações S/A, Manfred 
Alfonso Dasenbrock, que 
acompanhou remotamente 
a Assembleia, destacou que 
os direcionadores estratégi-
cos da Coope-rativa estão 
alinhados com os verbos que 
definem a missão do Si-cre-
-di: valorizar relacionamento, 
agregar renda, oferecer solu-
ções e melhorar a qualidade 
de vida das comunidades. 
São a força tra-ção que não 
deixam a Cooperativa parar 
nem voltar para trás. “São 
nossas raízes que nos dão 

segurança e nossos valores, 
neste mo-mento de crise, es-
tão sendo testados e estamos 
resistindo brava-mente. Des-
de a organização das estru-
turas até o alinhamento com 
o Banco Central e isso gera 
confiança na nossa relação. 
O Sicredi olha para frente, 
para o calendário. Temos pla-
nos estratégicos para 2030, 
isso é esperança. Queremos 
construir uma sociedade mais 
próspera e neste momento de 
guerra o que fica é a solidarie-
dade. Este é o pilar do coope-
rativismo”, reforça Manfred.

 Sicredi Progresso PR/
SP – Alto Tietê
Facebook: sicrediprogresso
Instagram: @sicredipro-
gresso
Site: www.sicredi.com.br
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Colunista Social

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano de vida bem vivido. Fazer aniversário 
é receber o carinho e afeto dos amigos e familiares. Fazer aniversário é uma dádiva, é simplesmente dizer que a vida é 
bela e vale muito a pena ser vivida... Aos aniversariantes, desejamos que o seu interior alcance a perfeição, que sua fé 
nunca se abale, que sua esperança não se esmoreça, que nunca lhe falte inspiração, e sobretudo que Deus continue 
ao seu lado iluminando sua vida, mostrando o melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. 
Parabéns e muitas felicidades.

Dra. Alessandra Torres do Prado (05/06). Fernanda Aparecida Lopes Turri Cogo (22/06).
Camila de Souza Alves(20/06).

Jéssica Pereira (04/06).Sandra Helena Leite de Campos (17/06).
Thaísa Carolina Martins Silva de Brito (18/06).
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Depu tado  Es tadua l  André  do  P rado  (07 /06 ) 
e  Depu tado  Federa l  Marc io  A lv ino  (14 /06 )

Pietro Tomás Campos (03/06).

Pastor Geraldo Donizete de Moraes (03/06).

Artur Luminati (26/06).

Aparecido Messias (12/06)

Anna Luíza Brito (06/06).
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Vende-se Loja

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

Motivo mudança

Vereador Zézão do Porto indica
Pavimentação asfáltica no Bairro Salto

O vereador Zezão do 
Porto em sua indicação de 
nº88/2020, indica ao Exmo. 
Sr. Prefeito Adriano Leite,  
nos termos regimentais ,que 
adote ele as providências 
necessárias no sentido ser 
realizada a pavimentação 
asfáltica em toda a extensão 
da Rua Carlos Backy Neto, 
no Bairro Salto, que tem o 
seu leito carroçável de terra.

Em Sua Justificativa o no-
bre edil  Zézão do Porto, alega 
que a referida Rua é sem 
saída e tem início na Estrada 
Municipal Antonio Bernardino, 
com aproximadamente  830 
metros de extensão, e por não 
ter recebido o benefício da pa-
vimentação, encontra—se ain-

da com o seu leito  carroçável 
de terra, o que gera grandes 
transtornos aos seus inúmeros 
moradores e usuários, princi-
palmente na época de chuvas 
que acabam causando muitas 
irregularidades no solo.

Assim, visando melhorar 
as condições de trafegabi-
lidade, necessária se faz a 
sua pavimentação asfáltica, 
objetivando principalmente 
a segurança e tranquilidade 
dos seus usuários .

Por ser justa a presente 
reivindicação, espero que 
possa o Executivo Municipal 
atendê—la, tão breve seja 
possível.  Autor:
 Vereador Zézão do Porto 

Perigo na Estrada João Pacífico, Vereador André Costa indica melhorias
O vereador André Costa 

da Silva, em sua indicação 
de nº 132/2020, Indica ao 
Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
Adriano Leite, nos termos 
regimentais, providências 
urgentes no sentido de viabi-
lizar os estudos necessários 
para que seja feita uma obra 
de contenção, o mais breve 
possível, em dois trechos 
da Estrada Municipal João 
Pacífico, mais precisamente 
próximo ao “Haras Severa” 
uma vez que, pela ação do 
tempo e das chuvas que 
voltaram a atingir o nosso 
Município, as margens se 
encontram cedendo cada 
dia mais. 

Em sua justificativa  o 
vereador André da Costa,  
alega que a referida via pú-
blica recebe diariamente um 
grande fluxo de pedestres e 
veículos, uma vez que é aces-
so para o município de Jaca-
reí, sendo alguns de grande 
porte, como os coletivos, 
haja vista que lá também tem 
muitas residências, portanto, 
há a necessidade de estar 
sempre em boas condições 

de trafegabilidade.
Infelizmente, já há algum 

tempo dois trechos da referi-
da via pública estão com as 
margens cedendo, fato que 
prejudica o tráfego de veícu-
los e pedestres e coloca em 
risco diariamente a integrida-
de física dos munícipes.

Cabe ressaltar que este 
Vereador já fez um ofício 
solicitando a sinalização de 
tais pontos, uma forma de 
garantir que não ocorram 
acidentes enquanto a obra de 
contenção não for realizada.

Portanto, necessário se 
faz um estudo o mais breve 
possível para que a seja 
feita uma obra de contenção 
nesses dois pontos da men-
cionada via, a fim de que o 
problema relatado, o qual 
persiste por um longo tempo, 
seja sanado o mais breve 
possível, antes que ocorram 
acidentes de proporções 
graves naqueles locais.

Autor: vereador André 
Costa da Silva 

O vereador André Costa da Silva, 
Vereador Zezão do Porto
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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 28/06 A 04/07/2020

Por: Caroline Borges 

Produção Carta Z Noticias 

       Clima junino
            (GLOBO, DOM, DIA 28, ÀS 12H30)

Aproveitando o clima das festas de São João, 
o “Tamanho Família” relembra as participações de 
Naiara Azevedo e Belutti. A cantora participou do 
programa ao lado dos pais e da irmã. Belutti formou 
o time com a esposa, a mãe e a irmã. A produção é 
comandada por Marcio Garcia.

      Memória infantil
                 (SBT, SEG, DIA 29, ÀS 21H15)

Sucesso do final da década de 1990, “Chiquititas” 
ganhou uma nova versão em 2013. A novela escrita por 
Íris Abravanel volta ao ar nesta segunda. A produção 
irá substituir a primeira temporada de “As Aventuras de 
Poliana”. O elenco conta com Giovanna Grigio, Manuela 
do Monte e Guilherme Boury. É a segunda vez que o fol-
hetim é reprisado. Com 545 capítulos, a novela foi exibida 
originalmente entre os anos de 2013 e 2015.

           Mais humor
                      (MULTISHOW, TER, 30, ÀS 21H15)

O dia a dia dos presidiários de “Xilindró” volta ao ar 
no Multishow. A nova temporada apresentará uma série 
de confusões e reviravoltas. Na produção, Lázara Cam-
burão, papel de Gustavo Mendes, assume o cargo de 
diretora do presídio, substituindo Sandra, interpretada 
por Luciana Fregolente. Ela se diverte às custas do 
sofrimento dos presos, provocando intrigas entre eles. 
Enquanto isso, Amadeus - também interpretado por 
Gustavo - perde 50 quilos após passar um ano na cela 
solitária. A série também contará com as participações 
especiais de Marcio Kieling e Ary França.

     No fundo do mar
              (CANAL OFF, TER, DIA 30, ÀS 22H)

A bióloga e mergulhadora Sofia Graça Aranha está à 
frente da estreia do programa “Ameaçados”. Com uma 
narrativa dinâmica, muita aventura, lugares paradisíacos 
e uma boa dose de disposição, Sofia apresenta de uma 
forma simples e apaixonante os animais mais ameaça-
dos dos oceanos. A produção mostra grandes tubarões, 
baleias, peixes e outros predadores que estão em sérios 
riscos de extinção, diminuindo a distância entre o espec-
tador e estas espécies.

      Panela de pressão
               (BAND, TER, DIA 30, ÀS 22H30)

É de suma importância se destacar na reta final do “Mas-
terchef Profissionais”. Nesta terça, o programa relembra os três 
semifinalistas da competição. Na primeira tarefa do episódio, 
os “chefs” têm de escolher um elemento da cozinha brasileira e 
desenvolver um prato com três técnicas diferentes do produto. 
O resultado será servido para o historiador e professor de 
gastronomia Ricardo Maranhão e mais dez historiadores da 
área. Na prova de eliminação, os participantes terão de criar 
um prato com elementos da terra e do mar.

      Fim de um ciclo
                (GLOBO, TER, DIA 30, ÀS 22H30)

As emoções serão intensas no último episódio de “Aruanas”. 
A equipe Aruana planeja uma ação ativista em um jantar com 
Miguel e senadores. Elas denunciam com imagens, informações 
do dossiê, ação com inundação de lama no local e peixe con-
taminado no jantar. A série conta com Taís Araújo, Leandra Leal, 
Camila Pitanga e Débora Falabella no elenco. A produção tem 
uma segunda temporada confirmada. Os trabalhos, no entanto, 
foram paralisados devido ao isolamento social em virtude da 
pandemia do novo coronavírus.

Humor no confinamento
                 (GLOBO, SAB, DIA 4, ÀS 22H30)

O humor gera uma série de reflexões sobre a sociedade. 
Por isso mesmo, Bruno Mazzeo não perdeu tempo em retratar 
as peculiaridades do isolamento social imposto pela pandemia 
do novo coronavírus. Na série “Diário de Um Confinado”, ele 
mostra o dia a dia na vida de um homem durante a quarentena. 
O projeto foi idealizado para ser produzido durante a quarentena, 
de forma remota, com todas as limitações que o isolamento 
social requer, seguindo todas as normas de segurança. Joana 
Jabace, esposa do ator, é quem faz a direção artística da série, 
gravada no apartamento onde o casal vive com os filhos, no 
Rio de Janeiro. Arlete Salles, Debora Bloch, Fernanda Torres, 
Lázaro Ramos, Lúcio Mauro Filho e Renata Sorrah também 
integram o elenco.

           Grande dia
                          (SBT, SAB, DIA 4, ÀS 22H30)  

O SBT exibe o segundo episódio inédito da quarta tempora-
da de “Fábrica de Casamentos”. Nesta edição, a novidade fica 
com Carlos Bertolazzi que, além de ser apresentador ao lado 
de Chris Flores e desempenhar a função de padrinho do noivo, 
assina o cardápio da festa junto ao buffet que leva seu nome. A 
equipe de especialistas segue composta pela decoradora Mari 
Dedivitis, o maquiador Junior Mendes, o cabeleireiro Robson 
Jassa, o estilista Lucas Anderi e a chef confeiteira Beca Milano. 
Bertolazzi e Chris comandam os esforços dos profissionais 
enquanto envolvem os noivos e suas famílias nos preparativos, 
zelando para que tudo seja perfeito no evento.
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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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