Ano 10
A informação ao alcance de todos
Jornal Gazeta de Guararema, Sábado, 07 de Novembro de 2020 <> ano 10 - nº 477- <> Distribuição gratuita

Edição de Imagens - Editor Quinzinho - Tiragem: 5 mil exemplares

Tribunal Superior Eleitoral defere a candidatura d o s

s e i s c a n d i d at o s a p r e fe i t o d e G u a r a r e m a

Fonte: TSE

Lembrando que ainda faltam recursos
para serem julgados

Todos os candidatos deferidos estão aptos para concorrer as Eleições de 2020

Bairro da Ponte Alta (Dozinho Leite) e Guanabara ganham pavimentação

... Continua na página 09
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EDITORIAL & OPINIÃO S a ú d e e F i t n e s s > > >
MITOS DA SAÚDE

José Marcos - Educador Físico

Pode parecer que estou falando mais do mesmo, mas em um mundo
de desinformação, onde
há pregação diária de
recursos e técnicas mirabolantes para emagrecer, melhorar a saúde ou
aumentar a performance,
repetir a verdade nunca
será mais do mesmo,
embora grande parte das

pessoas prefira acreditar
em algo extravagante e
miraculoso: o caminho
sempre mais fácil inclusive com aplicação de substâncias duvidosas por
pessoas ditas profissionais da saúde, onde o real
interesse é exclusivamente financeiro. A saúde vira
mero detalhe. O professor
John Hawley, diretor do
Instituto Mary Mackillop
para Pesquisa em Saúde
(traduzido diretamente),
nos evidencia através
da ciência verdades que
muita gente ainda resiste
a aceitar, simplesmente
porque é o caminho mais
difícil e é mais simples
seguir supostos “heróis”
e “profissionais atualizados”. Vamos lá: ( / dietas
com restrição severa ou
programas de saúde/alimentação de celebridades
talvez ajudem a perder

peso em curto prazo, mas
a longo prazo há ganho
de peso novamente; /
exercícios ajudam a perder peso, mas emagrecer
depende muito mais de
comer menos. As pesquisas estendidas com
grupos por 12/24 meses
mostram que todo peso
perdido somente com realização de exercícios foi
recuperado; / dos ossos
aos músculos, do cérebro
ao coração e pulmões,
NÃO HÁ UM ÓRGÃO
QUE FIQUE INTOCADO
AO EXERCÍCIO. / cortar
carbo promove perda de
peso rápido por eliminar
glicogênio e água, mas
não é perda de tecido
adiposo (gordura). “Carbo
é energia, especialmente
para pessoas muito ativas”; / keto diet (cetogenica) e exercícios, segundo
o professor Hawley: “nós
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pesquisamos...tentamos
fazer high fat diets (rica
em gorduras) funcionarem... elas não funcionam”; / suplementos:
“tenha uma dieta nutricionalmente balanceada, determine seu estilo de vida
e seu nível de atividade
física e, então, considere
a necessidade de usar
algum tipo de suplemento”. Suplementos são a
cereja da cereja do bolo.
Resumo de entrevista do
professor Hawley). Diariamente busco informações
com pessoas qualificadas

sobre tudo o que acho
necessário para melhorar
meu conhecimento e assim subir o nível do atendimento que presto aos
meus clientes e a todos
que me procuram. Minha
base é ciência, estudos
concretos e fidedignos, e
com todo respeito, não me
deixo levar pelo modismo,
blogueiros e cientistas do
achismo, que acabam
desenvolvendo lendas
urbanas com evidência
científica zero. Como salientei anteriormente, busco informações relevantes

diariamente porque tanto
a Educação Física como
a Ciência são dinâmicas,
há pesquisas sendo desenvolvidas no mundo
todo constantemente e
atualizar-se hoje é muito
mais fácil com a internet.
E por falar em cereja do
bolo, uma última: suplementos, aliados a treino
perfeito, alimentação e
descanso perfeitos, etc,
são responsáveis por melhora de resultado final
entre 2% a 5%. Será que
o custo e risco/benefício
compensam?

José Marcos, Educador Físico . CREF 040000133 - G/SP . Diretor Técnico e Professor da Acqua Boya Academia - Guararema e-mail: josebgeraldo@ig.com.br
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Rua Quintino Bocaiúva, 231
7º andar - Centro
São Paulo- SP - 01004903

www.aus.com.br
contato@aus.com.br

Tel:(11) 3106-2042
(11) 3107-8468

Jornal Gazeta de Guararema

Jornal Gazeta de Guararema, Sábado, 07 de Novembro de 2020

3

Guararema Eleições 2020

Confira os nomes e números dos 159

Escritório Síntese Contabilidade
Assessoria Contábil, Fiscal, Trabalhista e Previdênciária, Dep. pessoal, Imposto
de Renda, diversos serviços de Escritório, e conta com uma equipe excelente de
profissionais pronta para assessorar a sua Empresa, faça uma visita e conprove!
Rua Barão de Jaceguai, nº 627- Centro - Mogi das Cruzes - telefone: (11) 4799-7200
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NO COMBATE AO COVID-19

AVANÇAMOS MUITO,
MAS NÃO DÁ PARA DESCUIDAR AGORA!
ESTAMOS NA FASE VERDE, MAS A COR DEVE
SER SEMPRE AMARELA, DE ALERTA.

AS PESSOAS ESTÃO CADA VEZ MAIS PERTO DA ROTINA NORMAL E ISTO É UMA
PREOCUPAÇÃO. O VÍRUS AINDA ESTÁ SE ESPALHANDO E DEVEMOS ESTAR ATENTOS
AOS DETALHES. AS PEQUENAS COISAS, COMO CARDÁPIOS EM RESTAURANTES,
MAÇANETAS, SACOLAS DE SUPERMERCADO E BANCOS DOS ÔNIBUS, POR EXEMPLO,
PODEM ESTAR INFECTADAS.

USAR MÁSCARA E ÁLCOOL EM GEL SÃO GESTOS DE RESPEITO
À VIDA! FAÇA A SUA PARTE!

Os Decretos Municipais com todas as regras estão disponíveis no site:

www.guararema.sp.gov.br.

Jornal Gazeta de Guararema

Jornal Gazeta de Guararema, Sábado, 07 de Novembro de 2020

5

Sicredi prepara inauguração de
mais uma agência no Alto Tietê
Poá é a cidade escolhida para receber a 6ª unidade da cooperativa na região e contará com um espaço diferenciado
A próxima agência do
Sicredi no Alto Tietê já
tem endereço certo e data
para ser inaugurada. A
nova unidade será lançada
no dia 24 de novembro,
na área central de Poá.
Totalmente atualizada às
demandas do mercado,
a Sicredi Progresso PR/
SP vai levar para a cidade
um ambiente diferenciado,
prático e funcional, que terá
investimentos iniciais em
torno de R$ 500 mil.
Essa será a sexta agência do Sicredi na região
e contará com um local
para coworking exclusivo
para colaboradores e associados. Com estrutura
moderna e digitalizada, o
escritório compartilhado
poderá ser usado para reuniões, trabalhos remotos e
não terá custo algum para
os usuários.
De acordo com o presidente da Sicredi Progresso
PR/SP, Cirio Kunzler, as
mudanças e adequações
nos espaços físicos do
Sicredi surgem conforme
as necessidades de cada
cidade e seus associados,
mas os valores da cooperativa seguem os mesmos.
“Nosso modelo de negócio

cooperativo tem por finalidade ser sempre mais
próximo e humano, focado
nas reais necessidades
financeiras da comunidade
onde estamos inseridos.
Esse é o nosso diferencial.
Estamos muito felizes ao
entregar mais uma agência
do Sicredi no Alto Tietê. É
um privilégio ver o Sicredi
chegar em Poá com o propósito de somar e ofertar
um jeito diferente de cuidar
da vida financeira das pessoas”, destaca.
Ele reforça que o crescimento do Sicredi na região
representa o desenvolvimento do sistema financeiro cooperativo, o que
também está diretamente
ligado aos avanços econômicos dos municípios.
“Cada agência inaugurada
significa mais um importante passo na consolidação
do cooperativismo de crédito, seja no Alto Tietê ou
em qualquer outra região
do Brasil”.
O gerente de Poá, Maurício Mattos da Silva, está
otimista quanto à abertura
da nova agência, pois sabe
o quanto o Sicredi pode
contribuir com o município
e trazer benefícios reais

para os associados. “As expectativas são muito boas.
Nós somos uma instituição
financeira que valoriza e
faz negócios pensando nas
pessoas. Não tenho dúvidas que iremos contribuir
muito para o desenvolvimento da cidade”.
A agência de Poá será
inaugurada no dia 24 de
novembro (terça-feira), às
9 horas e estará localizada
na avenida Antônio Massa,
337, no Centro.
Sobre o Sicredi
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com
o crescimento dos seus
associados e com o desenvolvimento das regiões
onde atua. O modelo de
gestão do Sicredi valoriza
a participação dos mais de
4,5 milhões de associados,
os quais exercem papel de
donos do negócio. Com
presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no
Distrito Federal, com mais
de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e
serviços financeiros (www.
sicredi.com.br).
*Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás,

Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí,
Rio de Janeiro, Rio Grande
do Norte, Rio Grande do
Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe
e Tocantins.
O Sicredi no Alto Tietê
Na região do Alto Tietê
o Sicredi conta atualmente

com cinco agências na região. Em Mogi das Cruzes,
a agência está localizada
na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 990,
no bairro Vila Partênio. O
contato pode ser feito pelo
telefone (11) 4793-9020.
A unidade de Suzano fica
na Rua General Francisco
Glicério, 1189, no Centro.
O endereço em Itaquaquecetuba é Avenida Vereador

João Fernandes da Silva,
193, na Vila Virgínia, ao
lado da Prefeitura de Itaquaquecetuba. Já a agência em Guararema atende
na Rua Francisco Freire,
25. A agência de Ferraz
de Vasconcelos, por sua
vez, está na Rua Getúlio
Vargas, 130, Vila Romanópolis.

6

Jornal Gazeta de Guararema, Sábado, 07 de Novembro de 2020

Jornal Gazeta de Guararema

SILENE

Colunista Social

Visitem o site: www.gazetadeguararema.com.br

Fazer aniversário não é ficar mais velho, mas agradecer a Deus por mais um ano bem vivido. Fazer aniversário é receber o carinho e afeto dos amigo
novembro (primeira quinzena) desejamos que o seu interior alcance a paz, que sua fé nunca se abale, que nunca perca a esperança e que Deus conti

Joselândia de Lima Rocha (Dinha) (11/11)

Adriana Freitas (05/11)

Neusa Maria de Siqueira (03/11), com a neta Lais

Maria Aparecida Mendonça Geraldo (06/11).

Lúcia Ramiro (03/11).

Rosely Nogueira (01/11).
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OLIVEIRA
Fone: (1 1 ) 4 6 9 3 . 4 7 7 1 - Cel: (11) 97217.0673

os e familiares. Fazer aniversário é uma dádiva, é simplesmente dizer que a vida é bela e vale muito a pena ser vivida. Aos aniversariantes do mês de
inue abençoando imensamente sua vida mostrando o melhor caminho e te fazendo merecedor de grandes realizações. Parabéns e muitas felicidades!.

Almir Leonardo Ferreira (12/11).

Maria Aparecida dos Santos Benítez (03/11).
Vicente de Souza (Tuta) (03/11)

Os gêmeos Helena e Gustavo Couto Rosa
Mantilla completarão 11 anos (09/11).

Pedro Rodrigues Nussbaumer (03/11)

O casal Fernando e Mônica completarão 24
anos de matrimônio (09/11). Parabéns pela
linda família que construíram e que Deus
continue abençoando essa feliz união.
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A ccada
R$ 1100,00
um
ganhe u
núme
número
da sorte.
d

Fale com um de nossos gerentes e saiba mais.
Ag. Sicredi Guararema, R. Francisco Freire, 25.

(11) 4693-1085
Promoção válida de 02/03/2020 a 21/12/2020. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais em www.poupareganharsemparar.com.br Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73,
Processo SUSEP nº 15414.900504/2019-55. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. Ouvidoria Icatu - 0800 286 0047.
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Bairro da Ponte Alta/Dozinho
Leite ganha pavimentação
A Prefeitura Municipal de Guararema, finalizou a pavimentação
de diversas Ruas do
Bairro Ponte Alta/Dozinho Leite, na Região
Sul do município, que
já pode ser conferida
pelos moradores do
bairro .
O Prefeito Adriano
Leite comenta que esta
obra era um pedido dos
munícipes da região
e agora foi possível
atendê-los. O próximo
passo será finalizar a
sinalização da via.

Bairro Guanabara está sendo pavimentado
Está também sendo realizado a todo vapor pela
Prefeitura de Guararema a
pavimentação de diversas
ruas do bairro Guanabara
Esta obra iniciou em Julho e várias famílias já foram
beneficiadas com mais essa
benfeitoria na região.
O Prefeito de Guararema sempre trabalhando pra
Guararema ser ainda melhor!
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Artistas em destaque no Gazeta de 08/11 a 14/11/2020
Pelas ondas
(CANAL OFF, SEG, DIA 9, ÀS 21H)

Quinzinho: Editor de Imagens

Por: Caroline Borges

Ritmo revolucionário
(GLOBO, DOM, DIA 8, ÀS 18H)

O “The Voice Brasil” entra na segunda noite de “Batalhas”. Nesta etapa, os técnicos dividem seus times em
duplas, com integrantes que cantam juntos uma mesma
música. A cada show, um participante é escolhido como
o vencedor do duelo pelo técnico do time e avança na
competição. O outro candidato fica disponível para o
“Peguei” - se resgatado por outro técnico, segue no
programa em um novo time; caso contrário, deixa o
“reality”. O botão de bloqueio também pode ser usado
durante as “Batalhas”, tirando o time rival da disputa
pelo candidato disponível para resgate.

Encontros musicais

(MULTISHOW, QUA, 11, ÀS 22H)
O Canal OFF exibe o segundo episódio da oitava
temporada de “Mundo Medina”. Na produção, Gabriel
começa o ano mais leve depois de ter chegado muito
próximo de mais um feito inédito, a terceira conquista
do Título Mundial no final do ano passado. O programa
mostra os bastidores de suas viagens pelo mundo, em
busca das melhores ondas, dos melhores momentos
e do Tricampeonato Mundial.

Pedidos famosos

(BAND, TER, DIA 10, ÀS 22H45)
O time masculino volta ao palco do “Domingão do
Faustão”. Na nova etapa da “Dança dos Famosos”, os
participantes encaram o ritmo do rock. O ator André
Gonçalves lidera a competição. Enquanto isso, o ex-jogador Zé Roberto está no último lugar do “ranking”.
O elenco da produção também conta com Marcelo
Serrado, Felipe Titto e o sertanejo Bruno Belutt

Estreia nobre
(CNN BRASIL, SEG, DIA 9, ÀS 18H)

A “Caixa Misteriosa dos Famosos” deixará os participantes do “Masterchef Brasil” em pânico. O programa
conta com as participações especiais de Léo Santana,
Fafá de Belém, Cafu e Miguel Falabella. Os “chefs”
amadores terão de executar receitas internacionais. Na
prova final, os competidores farão pratos com carnes
de segunda. O programa é comandado por Ana Paula
Padrão e conta com Érick Jacquin, Paola Carosella e
Henrique Fogaça no time de jurados.
Principal contratação recente da CNN Brasil, Marcio
Gomes estreia na grade do canal de notícias. Após
24 anos na Globo, ele será o âncora do novo jornal
“CNN Prime Time”. O telejornal tem nome e formato
inspirado no “Cuomo Prime Time”, sucesso da CNN
americana apresentado por Chris Cuomo.

Disputa no palco
(GLOBO, TER, DIA 10, ÀS 22H50)

A cantora Iza e os humoristas Paulo Gustavo e Tatá
Werneck estarão à frente da 27ª cerimônia do “Prêmio
Multishow”. O evento acontece no Rio de Janeiro. Por
conta da pandemia do novo coronavírus, a produção
terá um formato híbrido, com performances musicais
em várias cidades do país, respeitando rígidos protocolos de segurança. A cerimônia contará com uma
performance do rei do pop nacional, Lulu Santos, diretamente da Cidade Maravilhosa, local que também
contará com apresentações de IZA, Dilsinho, Lexa,
Ludmilla, Kevinho, Pedro Sampaio e Teresa Cristina.
Na Bahia, uma estrutura será montada para receber o
show de Ivete Sangalo.
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