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R$
/mês

fibra + fone nacional

Planos anunciados com fidelidade de 12 meses, consulte opções para planos sem fidelidade. Instalação 
sujeita a cobertura e viabilidade técnica. Taxa de instalação promocional isenta, mediante aprovação 
cadastral. Instalações válidas para até 300 metros da caixa de distribuição de internet, caso de medida 
superior à instalação não pode ser realizada. Velocidade nominal do plano garantida de acordo com as regras 
da Anatel na entrega a cabo no seu roteador. Chamadas para móvel local fora do plano: R$ 0,70/min. 
Chamadas para móvel longa distância fora do plano: R$ 0,99/min. Valores anunciados válidos para 
contcontratações realizadas até 30/06/2021. VALORES E CONDIÇÕES VÁLIDOS PARA NOVAS CONTRATAÇÕES. 
*Consulte disponibilidade para o Wi-fi grátis. **A velocidade de navegação do Wi-fi está sujeita a variações, 

consulte a equipe para mais informações.

(11) 4720-0800

(11) 4720-0800

CONTRATE

idctelecom.com.br

 Av. Antonio Teixeira Muniz, 1325, Ipiranga, Guararema, SP

Internet de qualidade em
todos os momentos!
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oje, dia 12 de junho, 
é comemorado o 
Dia dos Namora-
dos. A data é aguar-

dada por diversos comer-
ciantes que esperam 
aumentar o número de 
vendas. Com uma fase me-
nos restritiva do Plano São 
Paulo e menos isolamento 
social, varejistas aguardam 
por mais consumidores 
neste ano em comparação 
ao ano passado.

As vendas da data come-
morativa deste ano devem 
crescer 29,4% em relação ao 
mesmo período de 2020. A 
estimativa é da Confedera-
ção Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC), que espera que a data 
movimente R$ 1,8 bilhão em 
vendas no varejo brasileiro.

“O Dia dos Namorados é a 
terceira data mais importante 
para o setor varejista. Roupas, 
perfumes e chocolates serão 
os itens mais procurados na 
data. Flores e acessórios tam-
bém estarão presentes na lis-
ta de produtos mais vendidos 
que podem resultar em cres-
cimento das vendas”, explica 
o presidente do Sincomércio, 
Valterli Martinez.

No entanto, mesmo com 
o aumento previsto para as 
vendas, os níveis devem ficar 
4% abaixo do patamar regis-

REPRODUÇÃO

Vendas devem 
crescer 29,4% 
neste Dia 
dos Namorados, 
em relação ao 
ano passado
Expectativa. Representantes do 
comércio mogiano falam sobre as vendas 
nesta data que é uma das mais 
aguardada pelos lojistas

H

Números. No ano passado, o consumo no comércio voltado à data teve uma queda histórica de 25,3%

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

trado em 2019, quando o va-
rejo faturou R$ 1,87 bilhão, 
segundo o CNC. No ano pas-
sado, o consumo no comér-
cio voltado à data teve uma 
queda histórica de 25,3%, 
totalizando R$ 1,39 bilhão 
em vendas. Os números mos-
tram o impacto negativo da 
pandemia da Covid-19.

A presidente da Associa-
ção Comercial de Mogi das 
Cruzes, Fádua Sleiman, es-
pera que a data fomente as 
vendas no comércio regional 
“Esperamos que o Dia dos 
Namorados contribua para 
a retomada das vendas no 
comércio mogiano, assim 
como o Dia das Mães ajudou. 
É importante destacar que 
esta data, além de aumentar 
o consumo em diversas lo-
jas, também contribui para 
os restaurantes, que promo-
vem jantares e ações espe-
ciais, além dos serviços de 
estética e o setor hoteleiro”.

Mesmo com o 
aumento, os níveis 
devem ficar 4% 
abaixo do patamar 
registrado em 2019

Para a Associação Comercial 
de Mogi das Cruzes (ACMC), 
os setores de vestuário, calça-
dos e acessórios devem ser os 
mais aquecidos.

Bares e restaurantes tam-
bém devem apresentar um 
melhor desempenho neste 
ano - mesmo com as limita-
ções na capacidade de ocu-

pação e no horário de fun-
cionamento, um dos motivos 
deste setor ser segundo mais 
afetado, ficando o setor de 
eventos em primeiro lugar.

Escaneie ou 
acesse onovo.
com.br/cidades

IMAGEM DA SEMANA

Polícia investiga atropelamento de ciclista 
em Mogi das Cruzes

Caso. Um ciclista ficou ferido após ser atropelado por um carro em Mogi 
das Cruzes, no último domingo (6). O motorista não prestou socorro à 
vítima.  A Polícia Civil da cidade investiga o acidente.
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Fora publicada na sexta-feira, 11, a Lei nº 
14.171/2021, alterando a lei de vulnerabilidade 
social, para � ns de elegibilidade ao benefício de 
prestação continuada do auxílio emergencial.

A alteração estabelece medidas de proteção à 
mulher provedora de família monoparental em 
decorrência do recebimento do auxílio emer-
gencial, bem como assegura aos provedores 
monoparentais que não receberam as duas cotas 
(R$1.200,00) a que teriam direito, exigir o paga-
mento retroativo do benefício.

Destacamos aqui, que o direito ao recebimento 
retroativo é assegurado para ambos os sexos. O 
que difere é que com relação à mulher, a lei cui-
dou por tratar acerca das questões de proteção 
física e patrimonial, posto que com a pandemia 
houve o aumento nos casos de violência domés-
tica e apossamento desses valores por terceiros, 
especialmente pelos (ex) cônjuges.

Anteriormente, a medida fora objeto do veto 
nº 35/2020 da Presidência da República, que 
afastou a garantia. Contudo, em sessão de 1º de 
junho do Congresso Nacional, o veto presidencial 
foi rejeitado e remetidos de volta ao Presidente. 
Diante da derrubada do veto, a Lei foi sancionada 
e já se encontra em vigor.

Outro ponto que é tratado na Lei é acerca dos 
con� itos dos dependentes informados no cadas-
tro, o que acabou por implicar em recebimento 
indevido por um dos genitores em detrimento do 
outro. A respeito disso, a lei é taxativa quanto à ga-
rantia do genitor que realmente possui a guarda 
dos � lhos em receber os retroativos do benefício.

Com relação ao que recebera o benefício 
indevidamente, estes devem ressarci-los 
aos cofres públicos, sem apuração criminal, 
especialmente para os casos de violência e 
dilapidação patrimonial.

Natasha Santos

O Direito ao Auxílio 
Emergencial Retroativo

Mogi prorroga prazo 
para cadastro no 
Auxílio Empresarial
A Prefeitura de 
Mogi das Cruzes 
prorrogou para 
o dia 15 de 
junho o prazo de 
cadastramento 
dos interessados 
no Auxílio 
Empresarial 
Mogiano. A 
medida foi 
adotada para que 
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um maior número 
de contribuintes 
possa ser 
bene� ciado com o 
auxílio, que busca 
a manutenção 
de empregos 
e de negócios 
impactados pela 
pandemia. Até 
aqui, 722 empresas 
já se cadastraram.

Ander Cleison recebe homenagem 
de amigos

Um acidente aconteceu no 
último sábado (5), em Gua-
rarema. Dois jovens esta-
vam em um barco, quando 
ele virou no Rio Paraíba do 
Sul. Um dos homens foi res-
gatado, no entanto, o outro, 
Ander Cleison se afogou e 
foi levado pela correnteza. 

Após dias de busca, na terça-
-feira (08/06), o corpo de Ander 
foi encontrado sem vida próxi-
mo a pousada Vale dos Sonhos. 
Cleison tinha 35 anos e deixa a 
esposa e um � lho.

O Novo conversou com ami-
gos de Ander, que decidiram 
falar sobre como era a relação 
deles com o jovem.

Para Messias Arruda, locutor 
esportivo da Mega FM, Ander 
era uma referência “falar do An-
der é imaginar algo bem próxi-
mo da perfeição. Um jogador de 
alta qualidade na sua posição de 

Parceria. 
Ander e 
seu amigo 
Everton 
Araújo, o 
China

ARQUIVO PESSOAL

goleiro. Com uma determinação 
que fazia diferença. Todos os jo-
gadores que a gente conversa 
viam no Ander uma referência”.

Jeferson conhecia Ander 
desde quando os dois eram 

O jovem era 
conhecido como 
uma pessoa alegre 
um bom jogador

crianças: “Lembrança que eu 
tenho dele é um ser irmão de 
verdade, um cara que não te 
abandonava. Muito risonho e 
sonhador”.

O vereador também locutor 
esportivo da rádio Mega FM, 
André Augusto, disse quem era 
o Ander “um menino querido, 
trabalhador, líder nato, pai de fa-
mília e muito querido por todos”.

Representando a equipe 
Unidos do Vale, Marcos Oliveira 
falou sobre o amigo: “No nosso 
time ele era motivo de inspira-
ção. Ele incentivava a todos. Jo-
gava de goleiro, de centroavan-
te... Sempre foi importante pra 
família Unidos do Vale, e sem-
pre será”. 

Everton Araújo, o China, la-
menta: “É Ander, o que falar de 
você rapaz? Uma pessoa ado-
rada por todos, um cara alegre, 
um goleiro que sempre gostava 
de jogar na linha. Vai fazer muita 
falta aqui”.

JÚLIA ANDRADE
julia@onovo.com.br

Acidente. Cleison estava desaparecido desde sábado e foi encontrado sem vida na terça-feira; amigos 
contam que o jovem se destacava no futebol

Na quinta-feira, dia 10, poli-
ciais militares faziam patrulha-
mento pelo bairro Jardim Aero-
porto III, em Mogi das Cruzes, 
quando abordaram ocupantes 
de um automóvel, que fugiram 
ao perceber a aproximação da 
equipe.

Apesar de não conseguir 
detê-los, os policiais constata-
ram que haviam duas pessoas 
mantidas como reféns no carro, 
e com apoio, realizaram buscas 
pelos criminosos nas proximi-
dades. Durante a fuga, um dos 
delinquentes desvestiu e dis-
pensou uma blusa, a qual foi 
apreendida juntamente com 
dois celulares e uma máquina 
de cartões pertencentes aos cri-
minosos.

A ocorrência foi apresen-
tada no 2° Distrito Policial de 
Mogi das Cruzes, onde a auto-
ridade de plantão determinou 
a elaboração do boletim de 
ocorrência de crime com re-
tenção de vítima e a localiza-
ção do veículo dublê, apreen-
dendo os objetos para perícia 
e investigação.

POLÍCIA

Vítimas de 
sequestro são 
resgatadas em Mogi

Instagram: @na.santoss

Como posso doar?
• As doações devem ser entregues na sede do Fundo Social, na Prefeitura de Mogi 
das Cruzes - Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 277 - 1º andar

Unidos por um
inverno mais

solidário!

A pandemia mudou tudo. Até o nosso jeito de ajudar a 
quem mais precisa. Por isso, neste ano, doe de 
preferência cobertores novos, usados em bom 
estado, higienizados e embalados, para aquecer com 
segurança o inverno das pessoas na nossa cidade. 

Mais informações:
(11) 4798-5143

mogidascruzes.sp.gov.br
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‘‘O melhor para sua família"

NO CLUBE DE DESCONTOS MONTEIRO VOCÊ TEM ACESSO A OFERTAS EXCLUSIVAS 

35

anos DESCONTOS 
CLUBE 

DE

Monteiro Supermercados

@supermercadosmonteiro

OFERTAS VÁLIDA DO DIA 12 À 18/06/2021 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.  

Loja 1: Rua Capitão Alberto A. Weissohn, 131 - Centro - Guararema-SP Tel: 011 4693-3434 

Loja 2: Rua Maria José Ramos Leite , 89 - Bairro Nogueira - Guararema-SP Tel: 011 4693-1925

Loja 3: Av. Adhemar de Barros, 441 - Itapema - Guararema-SP Tel: 011 4693-2033
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2,99
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,75
Und.

Cerveja Brahma
Duplo Malte 350ml

OFERTAS VÁLIDA PARA OS DIAS 12 e 13/06/2021 OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.  

19,90
Und.

19,90
Und.

7,05
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

6,49
Und.

4,15
Und.

2,35
Und.

Ervilha lata Knorr

2,78
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,29
Und.

Kimilho Flocão 
Yoki 500g

20,80
Und.

12,40
Und.

3,49
Und.

1,29
Und.

5,40
Und.

1,98
Und.

3,85
Und.

3,55
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,98
Und.

Lasanha Sadia 1kg
Familiar Bolonhesa 

Sardinha Marpex 800g EvisceradaHambúrguer Sadia Churrasco
672g

Presunto fatiado
Sadia 200g

Arroz Dona Milú
5kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

16,50
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,95
Und.

Maionese Maria
500g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,95
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,15
Und.

Molho Tomate Tarantella 
Sachê Trad. 340g

Tomate Pelado Pomarola
Cubos / Inteiro

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,65
Und.

Amido de Milho Quero
200g

Lava Roupa Ola
bebê 500ml

Costela Suína

43,20
Kg

17,98
Kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

16,98
Kg 16,50

Kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

41,50
Kg

Picanha 
Montana Tradic.

34,90
Kg

Coxão Mole
Bife

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

33,90
Kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

15,50
Kg

Linguiça 
Toscana Seara

1,79
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

1,65
Und.

Cerveja SubZero 
lata 269ml

20,50
Und.

22,90
Und.

8,88
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

7,45
Und.

Água de Coco
Ducoco 1L

5,50
Und.

13,55
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

11,50
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

15,98
Und.

28,20
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

23,50
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

17,20
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

10,98
Und.

14,90
Und.

Hambúrguer Gourmet Seara
Trad. 360g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

19,50
Und.

Suco Life Laranja
3,6L

5,99
Und.

8,49
Und.

Mussarela Fatiada
Sadia 200g

Feijão Big 
Valley 1kg

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,48
Und.

Milho Pipoca Yoki
500g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

17,98
Und.

Azeite Extra Virgem Andorinha 
lata 500ml

Achocolatado Nescau 
800g Refil

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

10,90
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,39
Und.

Atum ralado
Pescador Óleo 

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,15
Und.

3,55
Und.

Creme de Leite Nestlé
200g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

4,49
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,20
Und.

Doce leite Triangulo
400g

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,28
Und.

3,85
Und.

Sabão em Pó
Apyce 1kg

Multiuso Veja 500ml 
Original/Campestre
Floral 

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

2,35
Und.

Vassoura Condor
sem cabo

2,99
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

14,65
Und.

16,90
Und.

Papel Higiênico Personal Vip
Leve 12/Pague 11

VOCÊ PODE FAZER O CADASTRO PELO LINK 

https://cadastramento-monteiro.mercafacil.com 

Ou Direcionando 
o seu celular para

 o QR Code.

CADASTRE-SE NO CLUBE DE 
DESCONTOS E RECEBA OFERTAS
EXCLUSIVAS PELO WHATSAPP

11 93440-4527

23,50
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

17,50
Und.

Linguiça 
Perdigão
600g Queijo

4,39
Und.

DESCONTOS 
CLUBE 

DE

3,59
Und.

Leite de Coco RTC
Sococo 200ml
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Etanol Petrobras Grid é 
comercializado em Guararema

O Etanol Petrobras Grid é 
um biocombustível aditiva-
do extremamente versátil, e 
pode ser usado em qualquer 
veículo movido a etanol ou 
� ex, sendo que não há res-
trição para carros novos 
ou usados. Reconhecido no 
mercado, o produto foi lan-
çado no evento ExpoPostos 
& Conveniência, em 2019, e 
agora chega em Guararema.

O mais interessante des-
te etanol é sua fórmula, que 
reduz o acúmulo de resíduos 
no sistema de alimentação do 
combustível, garante proteção 
antiferrugem e reduz o atrito 
entre as peças, gerando me-
lhor desempenho do motor.
Tanto a redução do atrito, como a 
e� ciência do motor, que são pro-
porcionadas pela tecnologia da 
Petrobras, ocasionam na econo-

Etanol. O 
interessante é sua 
fórmula

ARQUIVO

mia de combustível e reduzem o 
custo de manutenção do veículo. 
“Investimos em qualidade e o 
resultado é o desenvolvimento 
de combustíveis como o etanol 

O produto é  versátil, 
e pode ser usado em 
qualquer veículo

Petrobras Grid”, a� rma Flávio 
Dantas, diretor executivo de 
Rede de Postos e Varejo da BR.
O Auto Posto Reina o Sol de 
Guararema, que � ca no bairro 
Ipiranga, é o único que possuí o 
Etanol Petrobras Grid na cidade, 
e ainda traz como vantagem, 
o fato de comercializá-lo pelo 
valor do álcool comum, bene� -
ciando os clientes por meio de 
preço e e� ciência.

Malaquias 3:6 Porque eu, o Senhor, não mudo; por 
isso, vós, ó � lhos de Jacó, não sois consumidos. 
Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos 
meus estatutos e não os guardastes; tornai-vos 
para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o 
SENHOR dos Exércitos.

Eu quero nesta semana fazer uma re� exão dife-
rente da usual. Quero convidá-lo a re� etir neste 
tempo em que estamos vivendo. Neste mundo 
moderno, tecnológico, com inovações que mal 
conseguimos lembrar ou saber como foi a vida do 
homem nesta terra, lá na antiguidade.

Nos primórdios do homem, o seu deslocamento 
se dava a pé numa velocidade média de 6 km 
por hora. Isso evoluiu de forma espantosa, agora, 
em nossos dias, o homem consegue se deslocar 
a uma velocidade de 7.273 km por hora no avião 
hipersônico X-15 impulsionado por turbinas de 
foguete. Espantoso não é mesmo?

Porém, todas essas evoluções que os homens se 
gabam tanto e são premiados por elas, são evolu-
ções externas. No homem interior nada mudou. 
As necessidades básicas e espirituais continuam 
as mesmas, independente se o homem hoje é um 
indígena do interior da � oresta amazônica ou um 
astronauta da NASA.

O que houve de fato foi uma evolução externa 
operada no homem, no seu modo de agir no meio 
ambiente. “Pastor Daniel, o senhor está querendo 
a� rmar que o homem moderno do século XXI 
ainda é o mesmo homem dos primeiros anos na 
terra?”. SIM estou, em ambos os casos, os homens 
andam para captar alimentos, namorar, negociar, 
guerrear, ou para desfrutarem de prazeres que 
outros locais oferecem. Turismo, passeios etc.

Há somente uma diferença entre os dois: a veloci-
dade em que cada um viaja em busca das mesmas 
coisas. E essa é uma diferença externa porque, no 
interior de cada um existem necessidades físicas, 
espirituais e de salvação.

Jesus Cristo ama os dois, entregou a vida na cruz 
pelos dois. Os dois são dependentes de Deus e 
desse Jesus antigo que não muda por você, mas 
que te ama, e por esse amor, muda você que está 
lendo essa matéria agora.

Daniel Ruziska

Tempos modernos 
e antigos

daniel@agapecorretora.com.br

Guararema revitaliza 
espaços de lazer

INFRAESTRUTURA

A Secretaria Municipal de Cultura, Esportes 
e Lazer realiza em Guararema a revitalização 
de equipamentos esportivos públicos, ação que 
acontece em parceria com a Secretaria Munici-
pal de Obras, Meio Ambiente, Planejamento e 
Serviços Públicos.

A previsão é que todos os espaços como: 
quadras esportivas, campos, estádios e ginásios 
recebam serviços de limpeza, zeladoria, pintura, 
troca de equipamentos, entre outros. O primeiro 
espaço a receber melhorias foi a quadra “Rober-
val Henrique de Andrade Filho”, localizada no 
bairro Jardim Luiza.

Ana Luiza Moreira
ana@onovo.com.br

POR REDAÇÃO
redacao@onovo.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA

Economia e eficiência. O uso do Etanol Petrobras Grid reduz o consumo de combustível, 
e ainda, o custo de manutenção do veículo

Obras. Ação é realizada pela Secretaria de 
Cultura, Esportes e Lazer
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DAMASCENOWilly
willy@onovo.com.br

FACEBOOK/ willy.damasceno.9
INSTAGRAM/ willydamasceno

LEIA MUITO +

onovo.com.br/willy
“Sempre me senti feliz por estar vivo: apesar da guerra, das más notícias, não sou 
capaz de matar em mim a simples alegria de viver.” Julien Green

Arrumando a Casa

A poltrona, com 
toda a beleza e 
conforto, é ideal 
para complementar 
a decoração e 
tornar um espaço 
da casa muito mais 
aconchegante. 
Onde: na Arrumando 
a Casa. Entre em 
contato (11) 94448-
7740 ou visite o 
espaço na Avenida 
Presidente Castelo 
Branco, 555 – César 
de Souza.
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Os amigos se encontram no restaurante Pé de Jaca, muito bem instalado 
em meio à natureza, na rodovia Mogi-Bertioga. Dividem a concorrida 
mesa redonda do amigo Joaquim Custódio, o Joca, comem bem e rola uma 
excelente prosa: Carlão, Patrícia, Willy, Joaquim, Leoberto, Angelo e André.

A Seleção para os 
Namorados da Offer 
Importados está 
irresistível. Garanta 
o melhor momento 
com o seu amor e 
proporcione a ele mais 
do que um presente. 
Foto: KIT FREIXENET, 
no valor de R$ 252.

Neste sábado, 12 de junho, os namorados 
celebram o amor que os une e os faz viver 
intensamente uma vida a dois. Tive a ideia de 
celebrar a data com uma edição especial do 
Caderno W, com capa e conteúdo, com imagens 
de casais, de todas as idades, que provam que o 
amor reina entre eles. Todos foram clicados na 
O� er Importados, por Marcos Viera. Quem não 
viu a edição impressa pode pegar um exemplar, 
na Grinberg Boutique de Pães.

O restaurante Pé de Jaca, em 
Mogi das Cruzes, é um dos mais 
requisitados pelos amigos 

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

Kit apaixonante para 
os casais 

Feliz Dia dos 
Namorados 
a todos os 
apaixonados

Toshie Cabelo & Estética faz 
um mimo especial 

A paixão está no ar

O Dia dos Namorados � cará ainda mais 
especial com um voucher personalizado 
dos serviços oferecidos pelo salão Toshie 
Cabelo & Estética. Presenteie seu amor. 
Há massagem avulsa + brinde escalda 
pés e pacotes SPA com 10%.

Os queridos Luci 
Mara e Andrey 
Barbiero estão 
entre os casais 
que posaram 
para a câmera do 
talentoso fotógrafo 
Marcos Vieira. 
Eles enfeitam a 
capa e o conteúdo 
do Caderno W, 
celebrando o Dia 
dos Namorados, e 
que repercute entre os que apreciam o bem 
viver. Comemoram o amor, energia que só 
gera alegria. Beautiful couple.
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FACEBOOK/ fernanda.murawjew
INSTAGRAM/ fernandamurawjew_fotografia

fernanda murawjew
fernanda@onovo.com.br

Whatsapp 11 99813 9242

LEIA MUITO +
onovo.com.br/fernanda

Especial Dia 
dos Namorados
Em comemoração a um dos 
dias mais românticos do ano, 
trazemos aqui fotos de casais 
que tem como princípio o 
respeito, o cuidado e o amor. 
Feliz dia dos namorados!

LOCAÇÃO EM
GUARAREMA

CRECI 031.503-J

CENTRO

ITAPEMA

imoveisresolve.com.br

imoveisresolve.guararema

(11) 99954-5424
(11) 99954-3099

(11) 4695-2000

2          1          2

2          1          2

R$1.800,00

R$1.750,00

+ CONDOMÍNIO + IPTU

+ IPTU

DORMITÓRIOS

DORMITÓRIOS

SUÍTE

SUÍTE VAGAS

VAGAS

O elegante casal Ecio e Iara celebraram Bodas 
de Oliveira no último dia 05! Desejamos que 
todo esse amor e nobre parceria perdurem por 
muitos anos!!

Marli e Nélson Akinaga

O casal apaixonado Júlio e Aline Castan

Laudicéia e Rogério Gimenez

Giovanna e Orlando Bailer

Adriano e Carmem Santos

O super casal Priscila e 
Leandro Fernandes

Gilberto e Viviane Toff anelli 
da Conceição

(11) 4693-1085
R. Francisco Freire, 25, Guararema/SP

Crédito Consignado

Documentos para abertura de conta:
• RG;
• CPF;
• Comprovante de endereço;
• Comprovante de renda.

Taxas a
partir de 0,86%

ao mês

Servidores Públicos da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Guararema
Temos as melhores soluções financeiras para tirar seus planos do papel. 
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em meio à natureza, na rodovia Mogi-Bertioga. Dividem a concorrida 
mesa redonda do amigo Joaquim Custódio, o Joca, comem bem e rola uma 
excelente prosa: Carlão, Patrícia, Willy, Joaquim, Leoberto, Angelo e André.
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Namorados da Offer 
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o melhor momento 
com o seu amor e 
proporcione a ele mais 
do que um presente. 
Foto: KIT FREIXENET, 
no valor de R$ 252.

Neste sábado, 12 de junho, os namorados 
celebram o amor que os une e os faz viver 
intensamente uma vida a dois. Tive a ideia de 
celebrar a data com uma edição especial do 
Caderno W, com capa e conteúdo, com imagens 
de casais, de todas as idades, que provam que o 
amor reina entre eles. Todos foram clicados na 
O� er Importados, por Marcos Viera. Quem não 
viu a edição impressa pode pegar um exemplar, 
na Grinberg Boutique de Pães.

O restaurante Pé de Jaca, em 
Mogi das Cruzes, é um dos mais 
requisitados pelos amigos 
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os casais 

Feliz Dia dos 
Namorados 
a todos os 
apaixonados

Toshie Cabelo & Estética faz 
um mimo especial 

A paixão está no ar

O Dia dos Namorados � cará ainda mais 
especial com um voucher personalizado 
dos serviços oferecidos pelo salão Toshie 
Cabelo & Estética. Presenteie seu amor. 
Há massagem avulsa + brinde escalda 
pés e pacotes SPA com 10%.

Os queridos Luci 
Mara e Andrey 
Barbiero estão 
entre os casais 
que posaram 
para a câmera do 
talentoso fotógrafo 
Marcos Vieira. 
Eles enfeitam a 
capa e o conteúdo 
do Caderno W, 
celebrando o Dia 
dos Namorados, e 
que repercute entre os que apreciam o bem 
viver. Comemoram o amor, energia que só 
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VITÓRIA MIKAELLI

Guararema: Campanha 
Inverno Solidário 2021 
Arrecadação. As doações podem ser feitas na sede do Fundo Social, no Paço 
Municipal e nos diversos postos de arrecadação distribuídos pela cidade

Duração. A Campanha Inverno Solidário 2021 receberá cobertores até o 
final de agosto

Com as temperaturas 
mais baixas e o inverno 
chegando, o Fundo So-
cial de Solidariedade de 
Guararema lançou nes-
ta sexta-feira (11/06) a 
campanha Inverno So-
lidário 2021 para arre-
cadação de cobertores 
novos.  As peças arreca-
dadas serão destinadas 
às famílias em situação 
de vulnerabilidade so-
cial do município.

As doações podem ser 
feitas na sede do Fundo 
Social (rua Dona Laurin-
da, 193 - Centro), no Paço 
Municipal (rua Coronel 
Ramalho, 35 – Centro) e 
nos diversos postos de 
arrecadação distribuídos 
pela cidade. A relação 
completa dos pontos de 
arrecadação está disponí-
vel no site da administra-
ção municipal (guarare-
ma.sp.gov.br).

“Com a chegada das 
temperaturas mais bai-
xas, a campanha Inverno 
Solidário 2021 se faz ne-
cessária para auxiliar a 
população em situação de 
vulnerabilidade a enfren-
tar os períodos de frio”, 
explica a presidente do 
Fundo Social de Solida-
riedade, Carmen Rosana. 
“Nosso objetivo é que a 
população de Guararema 
contribua com a campa-
nha com cobertores no-
vos, para que estes sejam 
distribuídos para quem 
mais precisa”, pontua.

A Campanha Inverno 
Solidário 2021 recebe-
rá cobertores até o final 
de agosto. Vale ressaltar 
que é necessário que os 
cobertores sejam novos, 
também como forma de 
prevenção da Covid-19.

Postos de 
Arrecadação

Fundo Social de So-
lidariedade - Rua Dona 
Laurinda, 193 - Centro
Paço Municipal - Rua Co-
ronel Ramalho, 35 – Centro
Supermercado Montei-
ro – Rua Capitão Alberto 
Weissohn, 131 – Centro

por Redação
redacao@onovo.com.br

Supermercado Mago 
- Rua Dona Lau-
rinda, 449 - Centro
IOM Instituto Odon-
tológico - Rua Prof. 
Raul Brasil, 66 - Centro
Condomínio Alpes 
de Guararema - Es-
trada Municipal Dr. 
Hércules Campagnoli, 
km 3 - Fazenda Paião
Condomínio Ponte da 

Pedra - Rua Walter An-
cilloti - Fazenda Paião
Farmácia Drogare-
ma - Unidade 03 - Rua 
Dona Laurinda, 363
Farmácia Ultrafar-
ma - Rua 19 de Se-
tembro, 14 - Centro
Farmácia Mais Saú-
de Pharma - Rua 
Dona Laurinda, 40 - 
Centro, Guararema.
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Origem. MP foi elaborada pelo Governo

Nesta última quinta-feira, dia 
10, foi entregue ao presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur 
Lira (Progressistas), o parecer da 
Medida Provisória do Ambiente 
de Negócios (MP 1.040), do relator 
deputado Marco Bertaiolli (PSD-
-SP).

A Medida Provisória foi elabo-
rada pelo Governo Federal com o 
objetivo de melhorar o posiciona-
mento do Brasil no ranking Doing 
Business, do Banco Mundial. E o 
documento entregue pelo relator, 
mantém a espinha dorsal do tex-
to elaborado pela administração 
presidencial, no entanto, promove 
mudanças em relação ao voto plu-
ral, permitindo que empresas que 
realizarem IPO (abertura de ca-
pital) na Bolsa de Valores possam 
vender cerca de 85% das ações, 
possibilitando ainda, que seus fun-
dadores mantenham o controle da 
companhia.

Além disso, haverá o cadastro 
� scal positivo, que reúne informa-
ções � scais de empresas, sob res-
ponsabilidade da PGFN (Procura-
doria Geral da Fazenda Nacional). 

O objetivo da iniciativa é acelerar a 
obtenção de certidões e reduzir os 
seus custos. Hoje, para ter essas in-
formações, as empresas precisam 
pedir essa certidão em mais de um 
órgão.

Neste cadastro, serão uni� ca-
dos dados � scais de origem fede-
ral, mas Estados e municípios po-
derão aderir uma vez que a MP foi 
convertida em lei. Outra novidade 
é que o Cadin (Cadastro Informa-
tivo de Créditos não Quitados do 
Setor Público Federal) será trans-
ferido do Banco Central para a 
PGFN, para simpli� car a cobrança 
de eventuais débitos.

“É uma medida que vai con-
tribuir muito para a geração de 
empregos, o que é fundamental 
diante da crise gerada pela pan-
demia da Covid-19. Entregamos 
o relatório, também, com 60 dias 
de antecedência, algo que é iné-
dito na Câmara e que dará ao Se-
nado o tempo necessário para 
analisar a MP”, aponta Bertaiolli.
A expectativa é que a medida seja 
apreciada já nesta próxima sema-
na.

Bertaiolli faz parecer da MP do 
Ambiente de Negócios

EMPREENDEDORISMO Transmissão da Covid-19 
está “extremamente alta”
A transmissão comu-
nitária da Covid-19 
permanece em ní-
veis “extremamente 
altos” em quase todo 
o Brasil. O que apon-
ta que a pandemia 
do novo coronavírus 
segue descontrolada 
no país, segundo um 

mapa inédito feito 
por pesquisadores 
da Fiocruz - Funda-
ção Oswaldo Cruz.
Chama-se “transmis-
são comunitária” a 
ocorrência de casos 
sem vínculo a um 
caso con� rmado, em 
área de� nida.

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017
CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados para, no prazo máximo 
de 04 (quatro) dias úteis, a contar da data desta publicação, comparecerem à 
Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Guararema, situada 
na Praça Coronel Brasílio Fonseca, nº 35, Centro, Guararema/SP, no horário 
das 9h30min às 11h00min e das 15h00min às 16h30min, para apresentar a 
documentação necessária (Capítulo X – Item 3 do Edital nº 01/2017) ao 
provimento dos empregos mencionados:

Obs: É necessária a apresentação dos documentos originais e cópias.

Prefeitura Municipal de Guararema, 11 de Junho de 2021.

JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE
PREFEITO MUNICIPAL

 

EMPREGO
Analista de Saúde – Psicologia
Auxiliar de Alimentação e
Serviços Gerais

NOME
Leandro Cimonetti de Almeida
Matheus Henrique dos Santos
Caires                     

CLASSIFICAÇÃO
09
16

DECRETO Nº4041, DE 02 DE JUNHO DE 2021
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de 
R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) e dá outras providências.

DECRETO Nº4043, DE 11 DE JUNHO DE 2021
Dispõe sobre a Permissão de Uso de bem imóvel e bens móveis, à Associação 
Comercial e Empresarial de Guararema - ACE, para implantação de um Centro 
de Atendimento ao Turista (CAT) e dá outras providências.

DECRETO Nº4044, DE 11 DE JUNHO DE 2021
Prorroga a quarentena prevista no Decreto Municipal n° 3.850, de 23 de março 
de 2020, alterado pelos Decretos Municipais nº 3.858/2020, 3.866/2020, 
3.876/2020, 3.886/2020, 3.895/2020, 3.896/2020, 3.902/2020, 3.907/2020, 
3.913/2020, 3.917/2020, 3.924/2020, 3.928/2020, 3.940/2020, 3.946/2020, 
3.953/2020, 3.963/2020, 3.970/2021, 3.983/2021, 3.990/2021, 4.006/2021, 
4.014/2021, 4.022/2021, 4.027/2021, 4.033/2021 e 4.038/2021 e dá outras 
providências.

DECRETO Nº4045, DE 11 DE JUNHO DE 2021
Prorroga a classificação do Município de Guararema na Fase 1 (Vermelha) do 
Plano São Paulo, estendendo as medidas da Fase de Transição, destinada ao 
enfrentamento da pandemia da COVID-19 e a retomada econômica do 
Município de Guararema e dá outras providências.

EDITAL Nº 14 – LEI Nº 3406, DE 11 DE JUNHO DE 2021
Dispõe sobre a criação da Ouvidoria Municipal e dá outras providências.

EDITAL Nº 15 – LEI Nº 3407, DE 11 DE JUNHO DE 2021
Dispõe sobre o incentivo do descarte de resíduos recicláveis higienizados, e 
institui o Programa Loja Pérola do Bem e dá outras providências.
EDITAL Nº 16 – LEI COMPLEMENTAR Nº 3408, DE 11 DE JUNHO DE 2021

Regulamenta a concessão do benefício do auxílio-refeição aos servidores 
públicos municipais e dá outras providências.
De acordo com o art.50 e §1º do art.65, da Lei Orgânica Municipal e com o Decreto 
nº 2665, de 01/09/2009, esta publicação apresenta-se em sua forma resumida. 
Seu texto integral encontra-se disponível na Portaria da Prefeitura Municipal de 
Guararema, bem como no site da Prefeitura (www.guararema.sp.gov.br).
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Atualizações no 
Registro Público 

de Empresas

EditorialConvidado
da semana

Artigo do

urante a semana, o Ministério da Eco-
nomia atualizou as normas de Re-
gistro Público de Empresas, que ago-

ra, tem simpli� cações trazidas pela Medida 
Provisória nº 1.040/2021, que moderniza ques-
tões como a utilização do CNPJ como nome 
empresarial e a exclusão da proibição de arqui-
vamento de nomes empresariais semelhantes.

De acordo com o Ministério, as modi� cações vi-
sam eliminar a análise 
humana e qualquer 
mecanismo que im-
peça a automatização. 
Além disso, a ausên-
cia de registro ou ati-
vidade operacional 
da empresa perante 
a Junta Comercial 
não signi� cará mais que a empresa está inativa.

“Com a diminuição expressiva do número de 
dias para abertura de empresas, custos e pro-
cedimentos, toda a sociedade brasileira é be-
ne� ciada. A� nal, a facilidade em empreender 
é parâmetro internacional de investimentos”, 
explica André Cruz, diretor do Departamento 
Nacional de Registro Empresarial e Integração.

As mudanças são facilitadoras importantes para 
quem tem ou pretende desenvolver uma empre-
sa, por isso, é válido procurar as atualizações no 
site do Governo Federal.

ENVIE SUA OPINIÃO EDITOR@ONOVO.COM.BR

A facilidade em 
empreender é 
parâmetro 
de investimentos

D

MAIS LIDAS DA SEMANAINTERAÇÕES

Acidente. Barco vira no rio Paraíba do Sul em Guararema; Uma 
pessoa é resgatada e outra segue desaparecida » https://onovo.
com.br/guararema/barco-vira-no-rio-paraiba-do-sul-uma-
pessoa-e-resgatada-e-outra-segue-desaparecida

Legislativo. Bi Gêmeos conquista R$ 300 mil em emendas para 
Saúde de Mogi das Cruzes » https://onovo.com.br/mogi-das-
cruzes/bi-gemeos-conquista-300-mil-reais-em-emendas-para-a-
saude

Infraestrutura. Guararema discute projeto de construção 
do prédio da Apae » https://onovo.com.br/guararema/
guararema-discute-projeto-de-construcao-do-predio-da-
apae

Homem que estava em barco que virou no Rio Paraíba 
do Sul é encontrado sem vida 

Danilo Padovani é o novo técnico do Mogi Basquete

Ow meu Deus. Muita luz pra ele e a família. Sinto muito.

Aeeeeee, Parabéns Danilo. Merecido.

JARDELYNA BATISTA - @JARDELYNABATISTA

CATIA HUK SICA - @CATIAHUKSICA

Entenda por que 
seu cabelo continua 
ressecado

Você usa mil cremes de hidrata-
ção e seu cabelo continua resse-
cado? Se liga nessas dicas.
Muitas meninas reclamam que 
usam diversos produtos para hi-
dratação e mesmo assim o cabelo 
continua ressecado. Entretanto, o 
que elas não sabem é que podem 
estar cometendo alguns erros no 
dia a dia, interferindo no resulta-
do esperado:

– Não use shampoo no compri-
mento, ele serve para a limpeza 
do couro, a espuma que escorre 
já é su� ciente para limpar toda a 
extensão dos � os.
– Sempre que � zer um tratamen-
to com máscaras de hidratação 
� nalize com o condicionador. 
– Não lave os cabelos com água 
muito quente. Além de ferir o 
couro cabeludo, a água quente 
deixa os � os fracos e quebradiços. 
– Usem sempre um creme ou 
óleo vegetal no comprimento e 
pontas antes da lavagem. 
– Não utilize fontes de calor como 
chapinha e secador sem antes 
utilizar um protetor térmico.
Con� ra a matéria completa 
no site.

Thaila Moura é Publicitária.
@thailagabi 

A gente namorou, noivou, casou, isso 
há quase 20 anos, mas o entusiasmo 
e alegria são iguais ao primeiro dia. 
Muitos dias dos namorados juntos 
e lembrando de nunca deixar essa 
"essência" para trás, é um "cultivo" diário 
excepcionalmente gratificante. 

Ontem, dia 11, o pequeno Arthur completou 
mais um ano de vida! Desejamos tudo de 
melhor você Arthurzinho, que essa nova fase 
seja repleta de alegria e brincadeiras. Você é 
muito especial.

ESPECIAL DIA DOS NAMORADOS 

ANIVERSÁRIO DO ARTHUR

Enquanto eu for prefeito, o 
pedágio não será instalado 
em Mogi”
Caio Cunha.
Afirmou o prefeito de Mogi das Cruzes, 
em suas redes sociais nesta sexta-feira.
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Guararema distribui 
fi gurinhas sobre 
educação no trânsito
Ação. Os álbuns foram  distribuídos para todos os 
alunos matriculados nas escolas estaduais

A Diretoria de Trânsito de 
Guararema em parceria com 
o Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (De-
tran-SP) distribuiu nesta se-
mana os álbuns de � gurinhas 
voltados à educação no trân-
sito para os alunos do Ensino 
Fundamental II da Rede Esta-
dual de Educação.
A ação faz parte do Programa 
Respeito à Vida por meio da 

campanha “Trânsito Seguro”, 
que tem o objetivo de refor-
çar a importância da educa-
ção no trânsito. A ideia é que 
os jovens, que serão motoris-
tas no futuro, recebam orien-
tações importantes sobre os 
deveres no trânsito e possam 
ser multiplicadores das infor-
mações com seus familiares.

Ensino. O 
álbum orienta 
pedestres, 
motoristas e 
motociclistas

Profi ssionais da educação se 
opõem às aulas presenciais 

Medidas. Trabalhadores realizaram um protesto

Nesta semana, as aulas presen-
ciais nas escolas municipais 
de Mogi das Cruzes foram re-
tomadas, no entanto, a medida 
não agradou muitos munícipes. 
Além disso, a semana foi marca-
da pela perda da da diretora Ana 
Paula Santos, do CEIM Lourdes 
Guerra.
Pro� ssionais da rede munici-
pal de ensino de Mogi das Cru-
zes realizaram um protesto em 
frente ao prédio da Prefeitura e 
carreata pelas ruas da cidade, 
na última quarta-feira (9), para 
pedir a suspensão das aulas pre-
senciais até o recesso escolar 
de julho, para que até lá todos 

estejam imunizados contra a 
Covid-19.
A diretora regional da Subse-
de da Afuse (Associação dos 
Funcionários e Servidores da 
Educação), Ingrid Dias, que 
atua em uma escola estadual 
do município, diz que não con-
corda com o retorno das aulas 
presenciais pela falta de funcio-
nários, estrutura e segurança 
nas escolas. “Eu não me sinto 
nem um pouco segura, muitos 
alunos não usam máscaras, in-
sistem em não cumprir o dis-
tanciamento e não acreditam 
na doença”, a� rmou a servidora.

» Presidente. Jair 
Bolsonaro voltou a 
defender nesta sexta-feira 
(11) a desobrigação do uso 
de máscaras para vacinados 
e recuperados da Covid, 
mas disse que a decisão 
� nal será dos governadores 
e prefeitos.

» Causas. As jogadoras 
da seleção feminina de 
futebol se posicionaram 
coletivamente nesta 
sexta-feira contra o assédio 
e o abuso sexual. Elas 
divulgaram nas redes 
sociais uma mensagem 
“Abuso Não”.

» Mogi. A programação 
do Junho Ambiental 
continuará neste 
sábado (12), com a Feira 
Agroecológica de Produção 
Orgânica, Agro� oresta e 
Apicultura, que será na Ilha 
Marabá, a partir das 9h - 
ação é aberta ao público 
com restrições.
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 Internet é “paradoxal e 
confl ituosa”, segundo estudo
On-line. Muitos jovens encontram no ambiente digital a sensação de pertencimento 
de grupo, no entanto, isso pode ser um revés para a produtividade e saúde mental

Bitcoin é reconhecido como 
moeda corrente

Bitcoin passa a ser reconhecido, pela primei-
ra vez, como uma moeda corrente em um país. El 
Salvador, é o responsável por essa inovação tra-

zida pelo próprio presidente, Nayib Bukele, com a pro-
posta aprovada pela maioria do congresso salvadorenho.
O projeto de lei trás os benefícios de modernizar a 
economia salvadorenha, tendo em vista que 70% 
da população não possui conta bancária e a moe-
da digital traria a possibilidade de inclusão econômica.

O

» TikTok no Jornal 
Nacional. O TikTok, com uma 
estratégia de comunicação 
para aumentar sua visibilidade, 
recorreu ao Jornal Nacional, 
da Globo, aparecendo na 
chamada do programa como 
um oferecedor do mesmo.
A plataforma vem investindo 
em campanhas publicitárias na 
TV aberta para chamar mais 
atenção da população.

» Ação Duolingo . “A 
noti� cação impossível de 
ignorar” é a nova campanha 
do Duolingo que trás, como 
atração, a famosa noti� cação 
push,  que sempre tenta 
incentivar seus alunos 
a fazerem as tarefas do 
aplicativo.
Com o intuito de trazer os 
usuários para a plataforma 
com uma ação divertida, 
foram feitas indicações 
de algumas pessoas para 
receberem as noti� cações 
gigantes e, com a ajuda 
de amigos e parentes dos 
participantes, elas foram 
posicionadas de maneira 
visível para o público.

» Novos smartwatches? 
O Facebook pretende lançar 
uma inovação no mercado dos 
smartwatches. Mesmo sem 
informações, ao que parece, 
o intuito não é entrar em 
disputa com outras empresas, 
como a Apple, mas sim lançar 
um meio-termo entre os 
smartwatches e os smartphones. 
Há especulações de que o 
lançamento seja em 2022.

ITIGIC

DMITRY DEMIDKO/UNSPLASH

Jr Siqueira é diretor fundador do 
jornal e portal O Novo, e CEO da Evve 
Comunicação.  Está a frente de empresas 
como Radar Consultas, RDK Vistorias, 
Mega FM, NuvCare telemedicina.

Colaborou Isabelle Canuti

E-MAIL JR@ONOVO.COM.BR
INSTAGRAM SIQUEIRAJUNIORBR
LINKEDIN SIQUEIRAJUNIORBRJR SIQUEIRA

Escaneie ou acesse
onovo.com.br/junior-siqueira

Malefícios. Jovens relatam ansiedade, depressão e 
procrastinação gerada pelo uso excessivo da rede

A internet está cada vez 
mais presente na vida 
das pessoas e já tem 
muitas que nasceram 
com a tecnologia fazen-
do parte do ambiente em 
que vivem. Mas será que 
toda essa facilidade aju-
da ou atrapalha a vida 
das pessoas?

Um estudo, realizado 
pela rede Em Movimento e 
pelo Pacto das Juventudes 
pelos ODS (Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável), 
analisou a relação de jovens 
brasileiros com o papel da 
internet em suas vidas. E o 
resultado é que ela é para-
doxal e con� ituosa. Segundo 
eles, a internet proporciona 
pertencimento, mas gera 
ansiedade, procrastinação e 
baixa autoestima na percep-
ção dos entrevistados.

“Pensando metafori-
camente como se o jovem 
fosse uma planta em cresci-
mento, essa inundação [de 
informações] dá a ilusão de 
que está ‘alimentando’ as ju-
ventudes, quando na verda-

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

de pode estar drenando ou até 
mesmo impedindo seu cresci-
mento”, destaca o estudo.

Enquanto os millennials 
(nascidos entre 1980 a 1994) 
acompanharam o desenvolvi-
mento e popularização da inter-

net, a geração Z (nascidos entre 
1995 e 2010) já nasceu sabendo 
e é uma nativa digital. Isso expli-
ca a tecnologia fazer parte do dia 
a dia de vários jovens, e mais do 

que isso, muitas vezes estar en-
raizada em suas vidas.

É assim que muitos jovens 
encontram no ambiente digital 
a sensação de pertencimento de 
grupo. Os fãs de in� uenciadores 
digitais e ativistas que exigem 
que empresas parem testes em 
animais são alguns exemplos.

Em contrapartida, a busca 
por conhecimento e pertenci-
mento na internet pode ser um 
revés para a produtividade, a 
autoestima e até a saúde mental, 
segundo alguns jovens partici-
pantes do Atlas. Muitos deles 
relatam ansiedade, depressão e 
procrastinação gerada pelo uso 
excessivo da rede.

A internet proporciona 
pertencimento, mas 
gera ansiedade 
e procrastinação

COMPARTILHANDO

VAGAS DE EMPREGO

Por que é tão difícil 
mudar? O que os hábitos 
influenciam? Pedro 
Calabrez fala sobre o 
assunto em sua palestra. 
Acesse:  » onov.ooo/
bdsac9y

Oportunidade. Curso de 
gastronomia brasileira 
gratuito oferecido pela 
Mackenzie. Acesse: » 
onov.ooo/7eapen

» Guararema, telefones
11 4693-1717/4693-1432
ASSISTENTE ADMI-
NISTRATIVO - Superior 
Completo ou Cursando, 
Superior Completo ou 
Cursando.
WEB DESIGN - Médio 
Completo, necessário 
saber linguagem de 
programação.

PINTOR - Médio Completo, 
Segunda à Sexta - 06h30 
às 16h20.
ATENDENTE - Ensino 
médio completo, Segunda 
à Sexta - 08h00 às 17h00.
PIZZAIOLO - Quinta à 
Domingo, precisa de 
experiência.
ADMINISTRADOR - Supe-
rior completo, Segunda à 

Sexta - 08h00 às 18h00.
VIGILANTE - Precisa de 
experiência, escala 12x36 - 
06h00 às 18h00.
AUXILIAR DE VETERINÁ-
RIO - Curso especifi co da 
área, Segunda à Sábado 
- 09h00 às 17h00.

» Mogi, telefones 
11 4699-1900/4726-1306

CONFEITEIRO - Não 
precisa de experiência, 
vaga Freelance, 2 a 3 vezes 
por semana.
BABÁ - Necessária expe-
riência comprovada em 
carteira e recente.
ELETRICISTA INDUS-
TRIAL - Necessário curso 
de eletricista em manuten-
ção elétrica ou técnico em 

manutenção elétrica.
PROFESSOR UNI-
VERSITÁRIO DE PSI-
COLOGIA - Mestrado 
Completo, experiência 
docente de no mínimo 
3 anos.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM 
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Depois de tanta polêmica envolvendo governo, Co-
menbol, CBF, Seleção, política, ameaças de boicotes, a 
Copa América inicia a sua 4ª edição em apenas 6 anos. 
O Brasil “herdou” a missão de sediar a competição 
após a desistência de Colômbia e Argentina. Os 10 se-
lecionados estão divididos em 2 grupos com partidas 
programadas para Brasília, Goiânia, Mato Grosso e RJ. 
Embalado pela boa fase nas Eliminatórias, o Brasil es-
treia domingo, 18h, diante da Venezuela, no DF, mas 
com clima ruim da crise na CBF, manifesto dos joga-
dores contra a Copa América e outros fatores extra-
campo. Tomara que para o bem do futebol as equipes 
protagonizem bons espetáculos, até para apagar um 
pouco essa péssima imagem!

ADRIANO LEITE

Ah... Copa América!?

FACEBOOK/ adriano.toledo.leite INSTAGRAM/ adrianodetoledoleite

orcamento@murc.com.br
11 47939050 (Whatsapp)
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Diferente da Copa América, a Eurocopa começa com 
exemplo de organização e a expectativa de grandes 
duelos entre as maiores estrelas do futebol mundial. 
França, Alemanha, Itália, Inglaterra e Bélgica surgem 
como favoritas dentre as 24 Seleções divididas em 
6 grupos com 4 cada. Na 1ª fase jogam entre si, 
classifi cando os 2 primeiros de cada chave mais os 4 
melhores terceiros colocados para o mata-mata. São 11 
cidades-sede e a fi nal acontecerá 11/07 em Londres. 

Vale conferir a entrevista que o jovem cavaleiro Geraldo Melo 
Campos concedeu ao Conexão Esportiva nessa semana 
abordando, com muito domínio e competência, diversos 
temas do mundo equestre, dentre eles Olímpiadas, carreira, 
planejamento e turbulências na Confederação Brasileira de 
Hipismo. Aos 20 anos, Geraldinho tem superado desafi os 
e cada vez mais aperfeiçoando a performance nas pistas. A 
entrevista imperdível na íntegra está no facebook: @adriano.
toledo.leite

O título do Paulistão da Série A2 fi cou com o São 
Bernardo, que juntamente como o vice Água Santa estará 
na elite em 2022. Já pela A3, a grande fi nal colocou frente 
a frente Primavera e Linense, que já carimbaram vaga na 
A2 do ano que vem, e agora decidem a taça. Na partida 
de ida 0 a 0. E neste sábado (12/6), 18h, em Lins, sairá o 
campeão. No caso de nova igualdade, teremos pênaltis.

EURO ESTRELADA

HIPISMO EM DESTAQUE

DEFINIDOS ACESSOS NA A2 E A3

» HAT-TRICK DO PABLO! O 
grande destaque do confronto 
entre São Paulo e 4 de Julho foi 
o atacante Pablo. Na partida que 
valia vaga na Copa do Brasil, 
o atacante completou 100 
jogos pelo clube e balançou as 
redes 3 vezes, na goleada de 9 
a 1. Com o hat-trick, Pablo é o 
artilheiro do time na temporada 
e o jogador que mais fez gols 
no Morumbi.  Agora, em 100 
jogos, o atacante soma 28 gols 
pelo Tricolor desde a estreia em 
10/01/19, pela Florida Cup. 

» AS PATACOADAS DO 
CABOCLO. Rogério Caboclo 
fi cará, pelo menos, 30 dias 
afastado da presidência da 
CBF por determinação da 
Comissão de Ética do Futebol 
Brasileiro. Caboclo é acusado 
de assédio sexual e moral por 
uma funcionária da entidade. O 
vice-presidente Antônio Carlos 
Nunes, assume. Caboclo entrou 
em atrito com a comissão técnica 
e jogadores da seleção brasileira 
antes da Copa América.

ON
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Guararemenses prestigiam 
Academia Shogun Team 

Nova Filial. Estrutura completa para várias modalidades de lutas

Artes Marciais.  Professor Jair e esposa Juliana foram convidados para 
conhecer a nova filial da franquia criada pelos irmãos Rua 

ARQUIVO PESSOAL

Colaborou Monalisa Ventura, 
Gerson Lourenço e Rafael Donizete
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Score da Semana.

Espantou a zebra 
com a goleada na 
Copa BR, e agora precisa reagir 
no Brasileirão. Desfalques e 
ressaca pelo título paulista 
estavam atrapalhando bom 
futebol, mas com a volta das 
principais peças, Crespo tem 
condições de chegar bem na 
Liberta e Brasileirão. 

Time não inspira 
confi ança, mas pelo 
menos conseguiu a primeira 
vitória sob comando de 
Sylvinho e, mesmo eliminado 
na Copa BR, segurou empate 
após amargar duas derrotas 
para Atlético GO. Com foco 
somente no Brasileirão, precisa 
fortalecer padrão de jogo.

Peixe ainda oscila 
no início de trabalho 
com técnico Diniz. Conseguiu 
vaga na Copa BR e se reabilitou 
após má estreia no Brasileiro. 
Precisa reforçar elenco para 
acabar com desconfi ança da 
torcida e encarar adversários 
difíceis nas competições, em 
especial na Sula. 

Eliminação vexatória 
na Copa BR, mais 
uma vez nos pênaltis. Mesmo 
com elenco forte, Verdão não 
consegue manter boa sequência 
e, de quebra, é o time da Série 
A que mais perdeu em 2021. Se 
o português Abel Ferreira não 
abrir olho, vem crise das bravas 
por aí.

SÃO PAULO CORINTHIANS SANTOS PALMEIRAS

Boa fase, em paz com a torcida. Em processo de evolução, com boas perspectivas. Instável, com altos e baixos. Má fase, técnico na corda bamba.

Felipe Rodrigues 

Rafael Donizete
Pressão da RBR e 
problemas internos da 
mercedes tem sido notado 
nas pistas

Rodada recheada de gols 
na LNF

LEIA EM NOSSO SITE

LEIA ONOV.OOO/B8UZOKK

LEIA ONOV.OOO/VUC58K

O professor guararemense de Jiu-
-Jitsu, Jair Alves Mesquita, e sua 
esposa Juliana participaram da 
recente inauguração de uma nova 
� lial da Shogun Team no bairro 
de São Miguel Paulista, na Capital. 
Com amplo espaço, equipamentos 
de primeira linha, tatame de grande 
porte e tudo que é necessário para 
a prática das artes marciais, a nova 
unidade é referência na Zona Les-
te, contando no seu quadro técni-
co com o experiente professor Udi 
Lima, “O Herói”.   

A rede de franquias Shogun Team 
– fundada pelos irmãos Rua Murilo 

“Ninja”, Maurício “Shogun” e Marcos 
“Shaolin” – vem crescendo com diver-
sas � liais de qualidade e bem prepa-
radas para aulas de Muay � ai, Boxe, 
Jiu-Jitsu e MMA, modalidades em 
franco crescimento em todo o País. 
Jair e Juliana foram convidados para a 
cerimônia pelo amplo contato que pos-
suem entre os principais atletas e aca-
demias paulistas. “Realmente estrutura 
muito top, academia de alto nível”, des-
tacou o professor Jair, que é faixa preta 
de 2º grau e há mais de 12 anos treina 
dezenas de alunos em Guararema e já 
participou com bons resultados e orga-
nizou importantes competições.

Técnico Abel Ferreira, 
sobre eliminação do 
Palmeiras diante do 
CRB na Copa do 
Brasil.

ASSESSO
RIA PALM

EIRAS
Agora podemos 
arrumar qualquer 
desculpa, mas não, 
temos que assumir 
que é uma desilusão 
para todos!”

Frase da Semana.


