
Aumento dos combustíveis 
mexe com a economia e 
com o bolso dos mogianos
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Região tem 
quatro times na 2ª 
Divisão Estadual

Adhemar de 
Campos vem a 
Encontro 
de Homens
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Mogi abre hoje 
agendamento para 
pessoas com 33 anos ou 
mais e, na segunda, para 
30 anos ou mais. 

Especialista fala 
sobre os sintomas da 
doença e da pericardite, 
diagnosticadas em 
alguns vacinados.

Mogi abre 
agendamento para 
pessoas com 30 anos 
nesta segunda 

Entenda o que é a 
miocardite e sua 
relação com as 
vacinas

Marcio Alvino é 
titular da Comissão 
da PEC na Câmara 

VACINAÇÃO 

VACINAÇÃO

VOTO IMPRESSO
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Comunicados via 
WhatsApp

GUARAREMA 08

Prefeitura amplia lista 
de transmissão pelo aplicativo 
WhatsApp.

Homens: Consumo 
no setor de 
beleza cresce
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SUA PELE É PRIORIDADE!
 CUIDE DELA NA CLÍNICA BEM VIVER.

AGENDE A SUA CONSULTA !

(11) 97290-7303 

Dra Maria Isabel Sterse
Biomédica Esteta
CRBM 4292

Rua Plínio Freire, 80,
Centro - Guararema 

deputado federal Marcio Al-
vino (PL) é titular da Comis-
são Especial que analisa a 
Proposta de Emenda à Cons-

tituição PEC 135/19, do voto im-
presso, na Câmara dos Deputados. A 
proposta que está movimentando o 
cenário nacional não prevê a substi-
tuição da urna eletrônica, mas, sim, 
que na votação e apuração de elei-
ções, plebiscitos e referendos seja 
obrigatória a expedição de cédulas 
físicas, conferíveis pelo eleitor, a se-
rem depositadas em urnas indevas-
sáveis, para fins de auditoria.

Na prática, isso quer dizer que o elei-
tor não terá acesso ao comprovante do 
seu voto, ele simplesmente poderá vi-
sualizar um extrato impresso com os vo-
tos que cairá, sem contato manual, den-
tro de uma urna, para que estes possam 
ser auditados, caso seja necessário.

Estimativa do presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís 
Roberto Barroso, divulgada por veículos 
de Imprensa, fala em um valor aproxi-
mado de R$ 2 bilhões para implantação. 
O mesmo montante foi indicado pelo 
relator deputado Filipe Barros, que ob-
servou as estimativas do TSE. Segundo 
Barros, já há R$ 1,19 bilhão autorizado 
no Orçamento de 2021 para pleitos elei-
torais, sendo R$ 1 bilhão em investimen-
tos e que o processo eleitoral não está 
limitado pela PEC do Teto de Gastos.

Para o deputado Marcio Alvino, a pro-
posta que pode mudar a história do Bra-
sil precisa ser discutida com cautela. “Se 
falarmos em questão de tempo, é inviá-
vel que seja instituído este sistema para 

DIVULGAÇÃO

Deputado federal 
Marcio Alvino 
é titular da 
Comissão da PEC 
do voto impresso 
Cenário. Comissão foi criada em maio 
de 2021 para discutir proposta que 
não acaba com a urna eletrônica, mas 
prevê auditoria de votos

O

Alvino. “Se falarmos em questão de tempo, é inviável que seja instituído este sistema em 2022”

por Redação
redacao@onovo.com.br

a próxima eleição, podemos 
dizer que seja impossível. Em 
menos de um ano, o sistema 
terá que ser desenvolvido, li-
citado, realizada a compra, 
testado para as quase 500 mil 
urnas do País. Além da aqui-
sição, será necessário treinar 
os mesários em um curto es-
paço de tempo”, detalha.

Outro fator apontado por 
Alvino sobre a PEC 135/19 é 
o investimento bilionário que 
teria que ser feito em meio a 
grave crise financeira que as-
sola o País, em meio à pande-
mia. “Não é o momento para 
este tipo de gasto. Neste mo-
mento crítico que o Brasil e o 
mundo atravessam, o valor a 
ser gasto com a implantação 
do voto impresso/auditável 
poderia ser destinado para 
outras frentes emergenciais, 
como ações sociais e para a 
área da Saúde, ajudando ins-

Deputado federal 
Marcio Alvino está 
na vida pública há 
mais de 30 anos e 
é filiado ao Partido 
Liberal (PL)

tituições como as Apaes e as 
Santas Casas”.

Histórico
O Brasil adotou a utiliza-

ção de urnas eletrônicas em 
1996. A partir de 2000, todos 
os eleitores passaram a uti-
lizar a urna eletrônica. De 
acordo com o TSE, nenhuma 
fraude foi comprovada. As 
urnas passam por um rigoro-
so teste de segurança, sendo 
invioláveis. O software passa 
por auditorias de integrida-
de e não há nenhum tipo de 
conexão externa, como a in-
ternet.

Em 2002, as eleições 
serviram para testar o voto 
impresso por meio de um 
aparelho acoplado às urnas 
eletrônicas. A mudança havia 
sido aprovada pelo Congres-
so Nacional por meio da Lei 
10.408/2002, e já valeria para 
o pleito municipal de 2004. 
Porém, ocorreram diversos 
problemas durante aquele 
pleito e o sistema foi repro-
vado.

Há um PL que tramita na 
Câmara desde 2015, o Pro-
jeto de Lei nº 1169/15, que 
estabelece normas para as 
eleições, para possibilitar a 
recontagem física de votos 
nos pleitos para cargos eleti-
vos federais, estaduais, distri-
tais ou municipais, sem tra-

mitação desde maio de 2019, 
pronta para pauta na Comis-
são de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

Ainda em 2019, a depu-
tada Bia Kicis apresentou no 
mês de setembro a referida 
PEC, a Proposta de Emenda 
à Constituição nº 135/2019.
Já a comissão para debater 
a PEC 135/19 foi criada em 
maio de 2021, e quase não 
houve movimentação duran-
te o ano de 2020.

Bancada
O deputado federal Mar-

cio Alvino está na vida pú-
blica há mais de 30 anos, fi-
liado ao Partido Liberal que 
é a terceira maior bancada 
da Câmara dos Deputados, 
com 41 deputados federais. O 
PL sempre foi muito atuante 
nas importantes transforma-
ções que ocorreram no País 
nos últimos anos. Alvino tem 
acompanhado todo o debate 
desta PEC desde o início, co-
nhecendo seus pontos fortes 
e os que precisam ser melho-
rados e, para o parlamentar, 
será uma grande responsabi-
lidade participar como titular 
desta comissão representan-
do o partido.

Escaneie ou acesse 
onovo.com.br/cidades



O NOVO 3EDIÇÃO 723 — SÁBADO | 17.07.2021 A 23.07.2021

Cidades

Aumento dos combustíveis causa impacto na 
economia e muda hábitos dos mogianos
Hábitos. Moradores de Mogi das Cruzes tentam se adaptar aos constantes aumentos do álcool e da gasolina, 
optando por andar de transporte coletivo, de bicicleta ou mesmo caminhar até o trabalho

A crise causada pela Co-
vid-19 impactou diversos 
setores da economia, en-
tre eles os preços de com-
bustíveis fósseis, que são 
utilizados por quase todos 
os veículos de locomoção.
Com um aumento de 1,09% 
entre os meses de maio e 
junho de 2021, a tendência 
é um crescimento de pre-
ços gradual nas bombas de 
combustível e que se re� ete 
no bolso do consumidor.

Durante esse período 
de in� ação e preços altos, o 
transporte público acabou se 
tornando uma opção viável. 
Optando por ônibus, bicicleta 
e até mesmo uma caminhada 
para ir ao trabalho, a comer-
ciante Joyce Elaine diz que 
“seus hábitos foram alterados 
nos últimos meses”.

Efeito dominó. Aumento dos combustíveis têm reflexo 
na economia mogiana e dói no bolso do consumidor

Gustavo Nunes
gustavo@onovo.com.br

Esses aumentos estão re-
lacionados aos valores libe-
rados pela Agência Nacional 
de Petróleo (ANP), que estão 
em uma crescente desde o 
segundo semestre de 2020.
Trabalhando com seu carro, o 
taxista Lucas Gonzaga comen-
ta que o reajuste não é aplica-
do nas bandeiras dos taxíme-
tros, diminuindo a margem de 
lucro no � nal do mês.

“Manter o carro em bom 
estado, dentro das recomenda-
ções e optar por modelos mais 
novos com motores � ex são 
opções viáveis para uma eco-

nomia maior em períodos de 
crise”, frisou ele.

Os donos
Causados pelo aumento 

do dólar e do preço dos barris 
de petróleo no Exterior, os nú-
meros que giram em torno da 
produção e distribuição dos 
combustíveis acabam passan-
do por uma espécie de “efeito 
dominó”, impactando os donos 

de postos de gasolina e seus 
respectivos consumidores.
Anderson Carleti, que é geren-
te do Gran Mogi Auto posto, 
ressalta a di� culdade em se 
obter lucro devido aos altos 
valores que são repassados 
aos postos. “Os mais afetados 
são os postos de gasolina que 
não podem correr dos valores 
causados pelo aumento dos 
impostos”, completa.

A COLETA 
SELETIVA

ESTü DE VOLTA
Com o simples gesto de separar o seu lixo, voc» ajuda o 
meio ambiente e incentiva a gera≈¡o de renda e empregos 
na cidade. Todo material recolhido « levado para a 
Cooperativa GuaraRecicla e direcionado para venda. O valor 
arrecadado « usado na manuten≈¡o da cooperativa e  
dividido entre os cooperados.

D’Ajuda/
Vale dos

 Eucaliptos
Ipiranga e

Morro Branco

TODAS  AS
TER•AS-FEIRAS

TODAS  AS
QUARTAS-FEIRAS

TODAS  AS
QUINTAS-FEIRAS

Centro, Nogueira
e Dona AnÀzia

Importante: A coleta seletiva « sempre feita ap—s as 13 horas.
Nestes dias, n¡o haverø coleta do lixo comum nestes bairros.

Se a coleta seletiva ainda n¡o chegou ao seu bairro, leve seus recicløveis aos 
PEVs (Pontos de Entrega Voluntøria de Recicløveis) espalhados pela cidade. 
Consulte os locais dos PEVs no site da prefeitura.

O que pode ir para a coleta seletiva:

vidros —leo de cozinha
(bem fechado para n¡o vazar)

pap«is e
papel¡o

metais isoporpløsticos

(SEMPRE LIMPOS E SECOS)

N°O COLOQUE OS RECICLüVEIS NOS COT®INERES VERDES DA PREFEITURA, POIS ELES S°O S± PARA O LIXO COMUM NOS OUTROS DIAS.

O jeito mesmo é 
andar de ônibus, 
bicicleta e até 
mesmo fazer uma 
caminhada para ir 
ao trabalho

» Dia D. Nos dias 17 e 
18,  a Secretaria de Saúde 
mogiana realizará a 
campanha de imunização 
contra a gripe no Pró-
Hiper do bairro Mogilar. 
Recém-imunizados contra 
a Covid-19 devem aguardar 
14 dias para se vacinar 
contra a in� uenza.18 anos.

» Festa Sant’Anna. 
Iniciando as festividades 
da padroeira de Mogi neste 
sábado (17), a primeira 
missa da novena em 
homenagem à santa será 
ministrada pelo bispo 
diocesano Dom Pedro 
Luiz Stringhini.

» Humanidade. A 
Secretaria de Serviços 
Urbanos de Mogi realizou 
uma arrecadação interna 
e doou 70 cobertores para 
o Fundo Social de Mogi 
das Cruzes, colaborando 
para a Campanha Inverno 
Solidário 2021.

GIRO DE NOTÍCIAS
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Programa mogiano 
“Trabalho e Renda” é 
referência em SP
Exemplo. A gestora do programa, Fátima Justo Cortella, 
usa Mogi das Cruzes como referência

Após apresentar bons resul-
tados em Mogi das Cruzes, 
o Acessuas - Programa de 
Trabalho e Renda, desen-
volvido pela Assistência 
Social, se tornou referência 
para as cidades do Estado 
de São Paulo.
Depois de visitas ao municí-
pio, a gestora do programa, 
Fátima Justo Cortella, tem 
indicado Mogi das Cruzes 
como exemplo nas capaci-
tações para outros gestores.

Valorizando o aspecto so-
cial do programa, que pro-
move ações com foco em 
públicos mais vulneráveis, 
a secretária municipal de 
Assistência Social, Celeste 
Xavier afirma: “A equipe 
do Acessuas tem sociali-
zado suas experiências na 
temática do trabalho e eco-
nomia solidária com vários 
outros municípios, entran-
do em destaque no cenário 
estadual”.

Iniciativa. 
Programada 
promove 
ações sociais

Pandemia: Família de Mogi 
comemora festa julina em casa

Festa Julina. Muitos estendem as comemorações e 
também celebram a chamada “Festa Julina”

Pelo segundo ano, as festas 
juninas, assim como outras 
festividades com aglomera-
ções, precisaram ser evitadas 
em decorrência da pandemia. 
Mas para quem não abre mão 
da tradição, aproveitar a épo-
ca para comemorar em casa é 
uma ótima opção.
Foi assim que uma família de 
Mogi das Cruzes decidiu cele-
brar a data. A Elizangela Fur-
tado, que é professora, contou 
como ela e sua família decidi-
ram festejar  “A ideia surgiu de-
pois de estarmos participando 
de uma brincadeira do nosso 
grupo de bicicleta. Como nos-

sa � lha tem uma empresa de 
decoração de festas (Faz de 
Conta Decorações), aproveita-
mos o painel que ela tinha do 
tema e nos vestimos a caráter, 
todo mundo entrou no clima, e 
depois curtimos um arraiá”.
A data é tão amada por brasi-
leiros, que muitos estendem as 
comemorações e também ce-
lebram a chamada “Festa Juli-
na”. Então, para quem se inspi-
rou na festa da família Furtado, 
ainda dá tempo de preparar a 
sua festa em casa e, claro, se-
guindo os protocolos sanitá-
rios para evitar a propagação 
da Covid-19.

» Medidas. Em algumas 
cidades do Estado de São 
Paulo, quem se recusar a 
tomar a vacina disponível 
no posto de vacinação, 
irá para o � m da � la de 
imunização, e só poderá se 
vacinar após os adultos de 
18 anos.

» Lázaro. Um exame 
genético feito pela Polícia 
Civil do Distrito Federal 
(PCDF) mostra que Lázaro 
Barbosa de Sousa foi o 
autor do estupro de uma 
mulher no Sol Nascente, no 
dia 26 de abril deste ano.

» Meio ambiente. A 
Prefeitura de Mogi lançou 
a Patrulha Ambiental. O 
novo grupamento atuará 
em uma parceria entre as 
Secretarias de Segurança 
e do Verde e Meio 
Ambiente, trabalhando na 
preservação das áreas de 
proteção ambiental.

GIRO DE NOTÍCIAS
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Cidades

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

Aponte a 
câmera do
celular e 
abra sua
conta.
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Cardiologista fala da miocardite, 
doença ligada às vacinas da Covid

A Anvisa alertou, para o risco 
de in� amação cardíaca após 
a vacinação contra Covid-19 
com o imunizante que usam 
RNA mensageiro, depois do re-
gistro de casos nos EUA, mas 
ressaltou que mantém a reco-
mendação da imunização com 
as vacinas, uma vez que, até o 
momento, os benefícios supe-
ram os riscos.

O posicionamento da Anvisa se 
alinha com o da OMS, que a� rma 
que os casos de miocardite e peri-
cardite, problemas no coração, regis-
trados em alguns vacinados contra a 
covid-19, principalmente em jovens, 
têm sido leves e responderam bem 
aos tratamentos convencionais, 
como anti-in� amatórios.

O cardiologista, Dr. Cláudio Mi-
ragaia, explicou ao O Novo, quais 
são os principais sinais da miocar-

Registros. OMS e 
Anvisa entendem 
casos 
como exceção

DIVULGAÇÃO

dite em crianças: “São sintomas rela-
cionados ao comprometimento do 
músculo, e dependerão da extensão 
da lesão. Geralmente se iniciam de 
10 a 14 dias após quadro de infecção 
viral, e incluem perda de apetite, le-
targia, palidez e às vezes uma febre 
baixa.Casos graves podem evoluir 
para insu� ciência cardíaca, arrit-
mias e até morte.”

Já em relação a pericardite aguda 
o especialista esclarece que a doen-

ça “é uma emergência médica e os 
sintomas geralmente são de início 
súbito com dor no peito, tosse per-
sistente, desconforto respiratório, 
irritabilidade (choro constante nos 
bebês), sudorese excessiva, palidez 
cutânea e é comum ser precedido 
por um quadro gripal”. Miragaia tam-
bém alerta para a falência cardíaca, 
que pode se desenvolver rapida-
mente e por isso é uma condição 
que deve ser tratada de imediato.

Eu me pergunto, muitas vezes, o que está acontecen-
do? 

Uma menina de 13 anos saindo à meia-noite de casa 
para ir a uma festinha de amigos até o amanhecer e 
isso com o consentimento dos pais.
Que País é este em que as nossas autoridades não 
querem reduzir a maioridade penal para os 16 anos, 
mas essas mesmas autoridades não fazem nada 
para coibir que menores de 18 anos se matem pelas 
cracolândias desse Brasil afora e nem mesmo os 
impedem de estar na delinquência doméstica, que 
começa com o consentimento dos pais na participa-
ção das festinhas de amigos depois da meia-noite?

A Bíblia nos diz, em Êxodo 20:12, para honrar pai e 
mãe, para que se prolonguem seus dias sobre a face 
da Terra. Em Provérbios 22:6 diz: “Ensina o seu � lho 
no caminho em que deve andar e, ainda quando for 
velho, não se desviará dele.” Todos esses princípios 
bíblicos estão sendo desobedecidos e já não temos 
mais vagas nas penitenciárias e casas de recupera-
ção para abrigar delinquentes e criminosos oriun-
dos dessa desobediência.
A minha pergunta para a nossa sociedade deses-
perada é: O que é mais econômico para nossos 
governantes?

Resposta: Ensinar o povo a obedecer a Palavra de 
Deus e a Constituição e gastar menos com presídios.
O que é mais lucrativo para os nossos governantes? 
Resposta: Gastar mais com presídios e não ensinar a 
Palavra de Deus para o povo. Por isso, foram banidas 
das nossas escolas as aulas de Religião e de Educa-
ção Moral e Cívica, que faziam parte do currículo 
escolar. Mas o governo pensou bem e introduziu a 
aula de sexo, de ideologia de gênero no lugar... Per-
cebam onde estamos chegando no século XXI. Você 
entendeu ou quer que eu desenhe? (rs)

A cada ano que passa estamos vendo os valores 
sendo invertidos e os rumos da sociedade se dege-
nerando em conta gotas. 
Como podemos esperar um País melhor com tantas 
autoridades descumprindo a Palavra de Deus e tam-
bém a Constituição, que é a nossa regra de conduta 
nacional? 

Isso tudo nos assusta num tempo de tantos recursos 
tecnológicos.

Eu não sou contra o sistema de governo, apenas 
acho que é obrigação das nossas autoridades cum-
prir a Constituição Federal e estabelecer a moral e a 
dignidade da sociedade para que este seja um País 
sério e con� ável. Pensem nisso.

Daniel Ruziska

Família...Cadê?

daniel@agapecorretora.com.br

Encontro de 
Homens em Mogi 

GOSPEL

O pastor, cantor, compositor e 
produtor musical Adhemar de 
Campos foi o convidado espe-
cial do 1º Encontro do Ministé-
rio de Homens da Igreja Adora-
ção e Vida, realizado no sábado, 
dia 10, em Mogi das Cruzes. Com 
toda a sua experiência de vida 
com Deus, o cantor abriu a mi-
nistração com louvores bastan-
te conhecidos no meio gospel, 
fruto de uma carreira musical 
de mais de 45 anos.

O evento, que teve vagas limi-
tadas, contou com a presença de 
cerca de 100 homens, seguindo 
todos os protocolos por causa 
da pandemia.

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

Vânia Souza
editor@onovo.com.br

AUGUSTO SOLARENCO

EUA. Doenças foram identificadas em algumas pessoas vacinadas com imunizantes que usam RNA 
mensageiro, como as vacinas Pfizer/BioNTech e da Moderna

Encontro de Homens. Cantor Adhemar de Campos durante a 
ministração na Igreja Adoração e Vida, em Mogi

Adhemar de Campos cantou hi-
nos de sua autoria, como “Grande 
é o Senhor”, “Ele Exaltado”, “Tribu-
to a Iehovah” e disse que a Bíblia é 
um “depósito de palavras eternas”. 
Com a experiência de quem tem 47 
anos de conversão ao Evangelho, 
ele ministrou sobre “O Segredo do 
Sucesso”, baseado no livro de Provér-
bios 1:23: “Convertei-vos pela minha 
repreensão; pois eis que derramarei 
abundantemente do meu espírito e 
vos farei saber as minhas palavras.”

Segundo ele, a chave para uma 
vida de sucesso está na conversão 
do homem a Cristo. “Em 1974, en-
treguei minha vida a Cristo, num 
culto de jovens num sábado de car-
naval.”

Autor de mais de mil composi-
ções, Adhemar de Campos contou, 
em exclusiva ao O Novo, que já gra-
vou mais de 300 músicas. Seu mi-
nistério in� uenciou gerações e ain-
da conta com muitos admiradores 
desta geração. 
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DAMASCENOWilly
willy@onovo.com.br

FACEBOOK/ willy.damasceno.9
INSTAGRAM/ willydamasceno

LEIA MUITO +

onovo.com.br/willyDAMASCENOWilly

A comemoração dos meus 71 anos, com jantar no restaurante Mirante do 
Paraíba, na Freguesia da Escada, em Guararema, inaugurou, com todos 
os cuidados, a nova temporada de festas em 2021. Mais de 80 amigos 
estiveram comigo e me deixaram feliz. A Bella Festas e Descartáveis, de 
Michelle Campos, foi a responsável pela decoração com os balões da 
festa de aniversário de Willy Damasceno, que teve bolo assinado pela 
Valéria Alves, da Baking by Valéria. A música da noite foi do pianista Diego 
Novaes, no piano de cauda, na entrada do salão. O Caderno W já registrou 
as presenças, com fotos de Marcos Vieira e, agora, com a maior satisfação, 
compartilho com o leitor do O Novo alguns dos amigos queridos na 
memorável noite de 8 de julho. Celebrando a vida!

A comemoração dos meus 71 
anos no Mirante do Paraíba

Fotos: Marcos Vieira

Pedro, Bel, Carlinhos e Rosângela

Ana Paula e Claudinei

Celu e Fádua

Eduardo e Dani

Caio Cunha, Willy e Cochi Camargo

Clarissa e Fabinho

Giuliana e Rodrigo

Carlinhos, Débora, Jéssica e Carlos

Denise e Mário

Marcos e Miliane
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LEIA MUITO +

onovo.com.br/willy

Melina e Victor

Roberta e Max

Silvino, Heloisa e Newton Marcos

Nádia, Bianca Kuia com o pequeno Noah

Norberto e Beth

Ruy e Rosana

Valdir e Cleide

Pedro, Bel, Carlinhos e Rosângela

Regina e Silvinho

Vanessa e Gabriel

Valdecir, Marta e Maria
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Guararema via WhatsApp

Mogi abre agendamentos 

Com o intuito de ampliar 
a comunicação junto à 
população, a Prefeitura 
de Guararema está atua-
lizando a lista de trans-
missão via WhatsApp. No 
aplicativo, um dos mais 
populares, a população 
receberá comunicados 
o� ciais, informações 
sobre os trabalhos de-
sempenhados pela ad-
ministração municipal e 
poderá tirar dúvidas so-
bre os mais diversos as-
suntos.

Para participar da lista 
de transmissão, basta adi-
cionar o número da Prefei-
tura de Guararema – (11) 
95610-7345 – e enviar seu 

A Secretaria de Saúde de 
Mogi das Cruzes abriu 
hoje (17) dois agenda-
mentos para a vacinação 
contra a Covid-19. Pes-
soas com 33 anos ou mais 
já podem agendar para 
receber a 1ª dose da va-
cina. Os vacinados até o 
dia 29 de junho também 
podem se cadastrar para 
receber a 2ª dose. Já na 
segunda-feira (19), ocor-
rerá a abertura do agen-
damento da 1ª dose para 
as pessoas com 30 anos 
ou mais. Todos os cadas-
tramentos são para o re-
cebimento do imunizan-
te Coronavac/Butantan.

Em Guararema, o ca-
dastramento de imuniza-
ção para pessoas de 33 e 34 
anos foi liberado na última 
quinta-feira (15), segun-
do a Secretaria de Saúde. 
As novas doses de vacinas 

por Redação
nome completo e bairro. 
A partir disso, a Direto-
ria de Transparência da 
Prefeitura realizará o pro-
cesso para que o número 
seja adicionado na lista de 
transmissão.

“Nosso intuito é estar 
próximo à população, 
sempre com o viés da 
transparência. Por meio 
de mais esse canal de 
comunicação, além do 
site e das redes sociais, 
vamos poder informar 
a população e divulgar 
serviços prestados pela 
administração munici-
pal”, informa o secretário 
municipal de Governo, 
Tecnologia e Sustentabi-
lidade, Eduardo Maia da 

Silva, o Gonda.
Por meio da lista de 

transmissão, a popula-
ção terá acesso sema-
nalmente a conteúdos 
como vagas de empre-
go disponibilizadas no 
Serviço de Atendimento 
ao Trabalhador (SAT). 
Além disso, será divul-
gada a abertura de novos 
cadastros da vacinação 
contra a Covid-19.

Atualmente, a Pre-
feitura conta com ou-
tras mídias: site (guara-
rema.sp.gov.br); redes 
sociais (Facebook: Pre-
feitura Municipal de Gua-
rarema e Instagram: pre-
feituradeguararema); e 
Youtube (PMGuararema).

que chegaram na cidade 
foram destinadas para 
o grupo de 35 e 36 anos 
(que já possuía cadastro 
aberto) e parte para pes-
soas de 30 a 34 anos. A 
aplicação das doses nas 
pessoas de 33 e 34 anos 
tem início na segunda-
-feira (19).

Óbitos
De acordo com os da-

dos fornecidos pelo Con-

demat - Consórcio de 
Desenvolvimento do Alto 
Tietê, da última sexta-fei-
ra (9), até a quinta-feira 
(15), foram registrados 
48 óbitos em Mogi das 
Cruzes. Já em Guarare-
ma, nenhuma morte foi 
registrada neste período.

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 

CONVOCAÇÃO

Fica convocada a candidata abaixo relacionada para, no prazo máximo de 04 (quatro) dias úteis, a contar da data desta 
publicação, comparecer 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 do emprego mencionado: 

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

EMPREGO    NOME                         CLASSIFICAÇÃO

Enfermeiro    Eliete Aparecida Gutierrez da Silva                          05
 

Prefeitura Municipal de Guararema, 16 de julho de 2021.
JOSÉ LUIZ EROLES FREIRE

Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DOS 
MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL QUE COMPORÃO O CONSELHO 

MUNICIPAL DE TURISMO DE GUARAREMA – COMTUR, PARA O 
BIÊNIO 2021/2023

Dispõe sobre a divulgação do Edital de CONVOCAÇÃO para eleição dos 
membros da sociedade civil que comporão o Conselho Municipal de Turismo – 
Comtur, para o biênio 2021/2023. Os candidatos deverão efetuar inscrição de 19 
a 23 de julho de 2021, através do e-mail turismo@guararema.sp.gov.br ou na 
sede da Secretaria Municipal de Emprego e Desenvolvimento Econômico, situada 
na Rua Dezenove de Setembro, nº 127, Centro. O texto integral do Edital de 
Convocação, bem como a Lei Municipal nº 3198, de 19 de abril de 2017,  de 
criação do Conselho, encontram-se disponíveis no site da Prefeitura Municipal de 
Guararema www.guararema.sp.gov.br.

DECRETO Nº4058, DE 08 DE JULHO DE 2021 
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de 
R$10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais) e dá outras providências. 

DECRETO Nº4060, DE 15 DE JULHO DE 2021
Disciplina os procedimentos para utilização de nome social no âmbito da 
Administração Pública Municipal e dá outras providências. 

DECRETO Nº4061, DE 15 DE JULHO DE 2021
Homologa a Deliberação nº 02/2021, do Conselho Municipal de Educação, que 
orienta sobre a retomada às atividades escolares no 2º semestre do ano letivo de 
2021, na Rede Municipal de Ensino.

DECRETO Nº4062, DE 16 DE JULHO DE 2021
Estabelece o retorno ao trabalho presencial dos servidores afastados nos termos 
do Decreto nº 4030, de 14 de maio de 2021, já imunizados contra a COVID-19, e 
dá outras providências. 

DECRETO Nº4063, DE 16 DE JULHO DE 2021
Aprova o Regulamento do Concurso Fotográfico “Minha Janela: Percepção de um olhar”.

DECRETO Nº4064, DE 16 DE JULHO DE 2021 
Aprova as normas para a utilização da Quadra Poliesportiva Municipal “Carlos 
Renato Bennaton Usier”.  

DECRETO Nº4065, DE 16 DE JULHO DE 2021
Aprova as normas para a utilização do Ginásio de Esportes “Lázaro Germano”.

EDITAL Nº 18 – LEI Nº 3410, DE 14 DE JULHO DE 2021
Institui, no âmbito do Município de Guararema, a Semana da Consciência Negra 
e dá outras providências. 

EDITAL Nº 19 – LEI Nº 3411, DE 14 DE JULHO DE 2021
Dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes, casas noturnas, 
academias, eventos e estabelecimentos similares a adotarem medidas de auxílio 
à mulher que se sinta em situação de risco, em suas dependências, no âmbito do 
Município de Guararema 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).

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA 
EDITAL DO CONCURSO FOTOGRÁFICO 

 “MINHA JANELA: PERCEPÇÃO DE UM OLHAR”

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA faz saber que se encontram 
abertas inscrições para o Concurso Fotográfico “Minha Janela: Percepção de um 
olhar”, regulamentado através do Decreto Municipal nº 4063, de 16 de julho de 
2021, sob a organização da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer. O 
objetivo do concurso é selecionar fotografias, no tema proposto, para comporem 
as 07(sete) janelas da Casa da Memória “Antonia Guilherme Franco”. Este 
Concurso Fotográfico tem caráter exclusivamente cultural, não subordinado a 
qualquer modalidade de sorteio ou pagamento aos concorrentes, nem vinculação 
destes ou dos contemplados à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou 
serviço. Poderá participar toda a população guararemense, assim como aqueles 
de outras localidades que tenham memórias fotográficas afetivas de Guararema. 
A inscrição no concurso é gratuita e cada participante poderá participar com até 07 
(sete) fotografias. As inscrições serão consideradas realizadas após o envio da 
fotografia, em formato JPG ou PNG, tirada na vertical, somente através do e-mail 
casadamemoria@guararema.sp.gov.br e sua confirmação posterior, devendo 
constar no corpo do e-mail nome completo, idade e endereço residencial do autor 
da fotografia enviada. Ao enviar o e-mail o participante automaticamente concorda 
com todos os termos e as condições do regulamento estabelecidos no referido 
Anexo Único do Decreto Municipal nº 4063, de 16 de julho de 2021, que está à 
disposição para consulta no sítio da Prefeitura Municipal de Guararema: 
www.guararema.sp.gov.br.

DAS ETAPAS DO CONCURSO FOTOGRÁFICO

CONCURSO CULTURAL FOTOGRÁFICO

DATA

19/07/2021 a 05/09/2021 

08/09/2021 

09/09/2021 a 19/09/2021 

20/09/2021 

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

1ª ETAPA – Envio de Fotografias 
Divulgação do evento e inscrições

2ª ETAPA – Triagem 
Serão escolhidas as 30 (trinta) melhores
fotografias pela Comissão Avaliadora 

3ª ETAPA – Votação Popular
Serão escolhidas as 02 (duas)

melhores fotografias 

4ª ETAPA – Resultado
Divulgação das 02 (duas) fotografias
mais votadas pela votação popular e

das 05 (cinco) fotografias
escolhidas pela Comissão Avaliadora 

Transmissão. População também terá acesso a informações sobre os serviços e 
os ações da Prefeitura Municipal por um dos aplicativos mais populares 
do momento 
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O grande boom 
da vacinação

EditorialConvidado
da semana

Artigo do

assamos o segundo semestre de 2020 
ansiosos pela chegada da tão sonhada 
vacina. Foram meses de negociações, 

brigas entre especialistas de verdade e os po-
líticos metidos a especialistas no assunto, que 
nos levaram a um atraso sem precedentes. De 
repente, surge o governador João Doria como o 
salvador da Pátria Brasil, com uma grande en-
comenda da CoronaVac. Em seguida, o Instituto 
Fiocruz � naliza os estudos com a fabricante da 
AstraZeneca (Uni-
versidade de Oxford), 
mas ainda estávamos 
longe do ideal: a va-
cinação em massa. 

Os dias foram passan-
do e, em dezembro, 
grandes potências, 
como Reino Unido 
e Estados Unidos, já davam os primeiros sinais 
de uma megacampanha de vacinação. Mas o 
Brasil continuava discutindo qual a melhor va-
cina, a mais e� caz, se comprava, não comprava... 

Em janeiro, en� m, começam a ser aplica-
das as primeiras doses; e a Covid-19 já fazia 
a festa entre os brasileiros, dizimando vidas 
e destruindo famílias. Foram dias de horror! 

Mas nada como acirrar a concorrência. E foi as-
sim que chegamos a julho com um número con-
siderável, mas não ideal, de vacinados. É como 
se estivéssemos numa corrida, onde quem mais 
vacina, ganha o prêmio.

ENVIE SUA OPINIÃO EDITOR@ONOVO.COM.BR

Da ansiedade à 
realidade; não 
ideal, mas que 
nos satisfaz

P

MAIS LIDAS DA SEMANAINTERAÇÕES

Pandemia. Em 24 horas, região do Condemat registra 600 novos 
casos de Covid-19 » https://onovo.com.br/alto-tiete/em-24-h-
regiao-do-condemat-registra-600-novos-casos-de-covid-19

Saúde. Mogi abre novos agendamentos para vacinas da 
Covid-19 » https://onovo.com.br/mogi-das-cruzes/mogi-abre-
novos-agendamentos-para-vacinas-da-covid-19

Legislativo. Sidnei Leal indica projeto que prevê medidas de 
proteção à mulher por parte de estabelecimentos » https://
onovo.com.br/guararema/sidnei-leal-indica-projeto-que-
preve-medidas-de-protecao-a-mulheres-por-parte-de-
estabelecimentos

Água de esperança no 
coração seco
Imagine comigo um deserto sem 
vida, temperatura elevada, pouca 
fertilidade e desprovido de água. 
Talvez é o seu sentimento agora. 
Coração apertado, buraco na 
alma e sem esperança.

Ao sul de Israel tem um deserto 
enorme chamado Neguebe, 
cheio de crateras, uma delas ao 
centro tem o formato de um co-
ração estendido. No Salmos 126, 
o escritor está neste lugar. Alegres 
pela liberdade dos 70 anos como 
escravos, mas desesperados com 
a realidade de caos à frente. Ele 
olha para o alto e ora; “Muda a 
nossa sorte como as torrentes 
(águas) que descem no Neguebe”. 
De novembro a abril chove muito 
no país; e a água vai inundando e 
enchendo as crateras até atingir 
o centro do deserto. Faça igual o 
salmista, olhe para o alto e deixe 
Deus inundar o seu coração com 
vida e esperança.

No amor de Cristo Sempre!

Emerson Toschi é Teólogo, fundador 
do Ministério Arca, União de Ministros 
e também pastor na Igreja Adoração 
e Vida.

No último sábado (10), nós, do O Novo, 
cobrimos a estreia do Ministério de 
Homens da igreja Adoração e Vida, 
de Mogi das Cruzes. O encontro foi 
marcado pela presença do ilustre pastor 
e cantor Adhemar de Campos.

Você já acompanha nossos programas? De 
segunda a sexta temos as melhores mensagens 
de reflexão e entrevistas no programa Ponto X, 
das 7h30 às 9h, com apresentação de Alexandre 
Maciel, na programação da nossa rádio.

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

Não pode ter vergonha de ser 
rico, tem que ter vergonha de não 

pagar imposto"

Paulo Guedes.
Ministro da Economia
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Rogério Rocha

Lucas Luiz 

China envia os 
primeiros três 
taikonautas 
para a Estação 
Espacial Chinesa

Mímica

LEIA COMPLETO ACESSANDO 
ONOV.OOO/BH9MB2L

LEIA COMPLETO ACESSANDO 
ONOV.OOO/NF25O4

Maria Isabel 
Sterse

Ácido Hialurônico 
X PMMA  

LEIA COMPLETO ACESSANDO 
ONOV.OOO/63NPR1

siqueirajuniorbr

megafmguararema

Deputados e lideranças da região lutam contra 
cobrança de pedágio na Mogi-Dutra 

Acidente deixa vítima fatal em Guararema

Se for para ter melhorias, eu aprovo.

Meu Deus, muita luz pra esta alma.

VERA JERONYMO

JARDELYNA BATISTA @JARDELYNABATISTA
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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

ITO COMEMORA 
SEU ANIVERSÁRIO!

Fernanda Murawjew

No último dia 03, José Ailton, 
mais conhecido como Ito, 
comemorou seu aniversário com 
muita alegria ao lado de sua 
família e amigos mais próximos! 
Preparou sua famosa Costelada 
para receber os convidados e 
compartilhar tamanha felicidade 
em celebrar mais um ano de 
vida, cheio de saúde e gratidão! 
Que Deus te abençoe sempre.

LOCAÇÃO EM
GUARAREMA

CRECI 031.503-J

ESPAÇO COMERCIAL 
NO CENTRO

SALÃO COMERCIAL

NO CENTRO

imoveisresolve.com.br

imoveisresolve.guararema

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

(11) 4695-2000

R$1.700,00

R$3.500,00

+ IPTU

160 m², incluindo banheiros, área de serviço, mezanino com copa
e 1 vaga de garagem. Localização excelente, ao lado da Lotérica.

160M²

160 M², em ótima localização.

160M²

Ito com seus compadres, Carmen 
e Adriano, e afi lhada Andrielly

Ito com seu grande amigo Luciano

Ito com sua mãe Alice e seus irmãos

Ito com Gilvan, Ana Cláudia e Gilvan

Ito e suas convidadas Carmen 
e Verinha

Ito com o casal de amigos, Maria 
Conceição e José Antônio (Barba)

Ito com os irmãos, Hugo e Mariano

José Ailton comandando 
a Costelada

(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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Favelas têm potencial de 
consumo com cursos técnicos
Estudo. O dado da pesquisa é do Outdoor Social Inteligência, Instituto de Pesquisas 
especializado na classe C

Homens: Consumo no setor de 
beleza cresce 

egundo a pesquisa Cosmentology, realizada pelo 
Grupo Croma em parceria com a Netquest, que ou-
viu mais de mil homens em todo o Brasil, 39% dos 

entrevistados passaram a se preocupar com a beleza e uti-
lizar cosméticos, revelando um novo público. Desse nú-
mero, 8% passaram a se preocupar muito com o tema nos 
últimos cinco anos. 27% são antigos adeptos e já se preocu-
pavam com o tema, sendo que 18% continuam a se preocu-
par com o assunto e 9% declaram se preocupar ainda mais.

S

» Expansão. O Magazine 
Luiza anunciou, nesta semana, 
a compra da plataforma 
KaBuM! Com o movimento, 
o Magalu reforça sua atuação 
no segmento de tecnologia e 
games. Além de ser referência 
na área, o KaBuM! está 
presente no cenário dos 
e-sports com equipes de 
jogadores e apoio 
a modalidades.

» Bob’s. A franquia de 
fast-fod Bob ‘s, lançou, neste 
mês, o kit “Faça em Casa” 
em seu delivery, para que 
seus clientes possam pedir 
os insumos congelados 
da marca para montar seu 
próprio sanduíche em casa. 
Disponível no Chama o Bob’s 
e nas principais plataformas 
de delivery, o kit apresenta a 
intenção da empresa de estar 
mais presente nas casas de 
seus clientes, que não podem 
ir aos restaurantes com a 
mesma frequência por conta 
da pandemia.

» Fim de ferramenta. O 
Twitter vai acabar com o Fleets, 
sua plataforma de postagem 
de vídeos e fotos que expiram 
em 24h, inspirada nos stories 
do Instagram (que, por sua vez, 
copiaram os snaps do Snapchat). 
A notícia chega pouco mais 
de um ano após o recurso ser 
implementado. Conforme o � e 
Verge, a decisão foi tomada pelo 
fato de o índice de uso por parte 
dos usuários ser baixíssimo. 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

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 Júlia Andrade

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

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

Perfil. Os entrevistados estão matriculados em faculdades 
ou cursos técnicos

O acesso ao ensino su-
perior permanece sendo 
restrito a boa parte das 
pessoas no Brasil e, de 
acordo os últimos dados 
do Instituto Brasileiro 
de Geogra� a e Estatísti-
ca (IBGE), apenas 32,7% 
dos jovens de 18 a 24 anos 
estão cursando o nível 
superior de ensino. Em 
pesquisa, o Outdoor So-
cial Inteligência, Institu-
to de Pesquisas especiali-
zado na classe C, ouviu os 
estudantes do G10, grupo 
das favelas com maior 
potencial econômico do 
País. As pessoas consul-
tadas estão matriculadas 
em faculdades ou cursos 
técnicos e revelam dados 
sobre o ensino superior 
nesses territórios.

Um ponto que foi desta-
que na pesquisa foi o poten-
cial de consumo das favelas 
do G10. A cifra anual que as 
comunidades podem gerar 
com cursos superiores é de 
R$ 75 milhões, já com cur-
sos técnicos, é de R$ 84 mi-

por Redação
redacao@onovo.com.br

lhões. O potencial de consumo 
anual geral chega à casa dos R$ 
9,9 bilhões.

O estudo mostra maior 
aderência aos cursos técnicos. 
Entre os entrevistados, 60% es-
tão matriculados. Desses, 47% 

possuem bolsa ou estudam em 
instituição pública, os outros 
13% pagam pela formação. 
Os que cursam faculdade, são 
40%, sendo 17% bolsistas ou 

matriculados em universida-
des públicas e 23% estão pa-
gando pelo ensino.

O per� l dos estudantes ou-
vidos na pesquisa é composto 
por 58% por mulheres e 42% 
por homens. A maioria, corres-
pondente a 25%, é jovem entre 
15 e 24 anos. 24% dos entrevis-
tados possuem entre 35 e 49 
anos; o mesmo índice (24%), 
possuem 60 anos ou mais; 21% 
dos entrevistados têm entre 25 
e 34 anos, e 6% é o índice dos 
que possuem 50 anos ou mais.

A cifra anual que as 
comunidades podem 
gerar com cursos 
técnicos é de R$ 84 mi

COMPARTILHANDO

VAGAS DE EMPREGO

TEDx. Assista à palestra 
de Camila Coutinho: 
Autoestima: o poder de 
ser você mesmo. Acesse: 
» onov.ooo/bb8zv2n

Aulas. Curso gratuito 
de introdução à 
programação. São 15 mil 
vagas. Acesse: » onov.
ooo/bjx8kw3

» Guararema, telefones
11 4693-1717/4693-1432
AÇOUGUEIRO - Ensino 
fundamental completo e 
com experiência.
AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO (PCD) - Ensino 
médio completo e com 
experiência.
COZINHEIRO - Ensino 
médio completo e com 

experiência.
WEB DESIGN - Ensino 
médio completo e com 
experiência.
ESTÁGIO MECÂNICO 
DE MANUTENÇÃO - 
Ensino técnico ou superior 
cursado e não é preciso ter 
experiência.
PINTOR - Ensino funda-
mental completo e com 

experiência.
AUXILIAR DE MARKE-
TING DIGITAL - Ensino 
médio completo e com 
experiência.
DESENHISTA MECÂNICO 
- Ensino médio completo e 
com experiência.

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

MARCENEIRO - Ensino 
fundamental incompleto 
e não precisa ter expe-
riência.
ANALISTA DE SISTEMAS 
- Ensino superior cursando 
e com experiência.
DESENVOLVEDOR DE 
E-COMMERCE - Ensino 
superior cursando e com 
experiência.

ESTÁGIO EM 
ADMINISTRAÇÃO & 
COMERCIAL - Ensino 
superior cursando 
e não precisa ter 
experiência.
JOVEM APRENDIZ 
- Ensino médio cursan-
do e não precisa ter 
experiência.

AGÊNCIA BRASIL
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O jovem cavaleiro mogiano Geraldo de Melo Cam-
pos voltou a fazer bonito em um dos principais 
palcos do hipismo brasileiro.  Montando o anglo-á-
rabe Dourado WV, Geraldinho sagrou-se campeão 
da concorrida prova de 1,40 metro da 4ª etapa da 
Copa Santo Amaro de Salto, realizada sábado na ca-
pital paulista. Em fevereiro, o atleta, que representa 
o Manège Serra Atlântica, de Guararema, já havia 
vencido a disputa dessa mesma categoria durante 
a 1ª etapa da competição promovida pelo Clube 
Hípico de Santo Amaro, um dos principais polos de 
desenvolvimento do hipismo brasileiro.

ADRIANO LEITE

Hipismo em alta

FACEBOOK/ adriano.toledo.leite INSTAGRAM/ adrianodetoledoleite

orcamento@murc.com.br
11 47939050 (Whatsapp)
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Gabi Lerario, 17 anos, foi a entrevistada no Conexão 
Esportiva que abordou sua carreira e projetos. 
Tenista desde muito pequena, vem se destacando 
nas competições de base pelo País, com vários 
títulos, inclusive no torneio de duplas do Bahia 
Juniors Cup, equivalente ao Sul-Americano. 
Atualmente, Gabi treina forte a parte física com 
especialistas Marcelo e professor Luiz Felipe Daré, 
da RD Sports, e a parte técnica em São José para, em 
breve, ir aos EUA aperfeiçoar o esporte e estudos.

O Colégio Mello Dante, de Mogi, conquistou de forma 
invicta o Sul-Americano Sub 15 Masculino de Basquete, 
disputado em Campos do Jordão. A equipe do técnico 
Caio Bueris bateu na fi nal, por 47 a 35 o Clube Curitibano 
(PR). Os grandes destaques foram Luis Guilherme, 
com duplo-duplo de 15 pontos e 10 rebotes e Arthur 
Bueris, cestinha da partida com 18 pontos. A excelente 
performance dos mogianos foi marcada por 10 vitórias 
consecutivas, todas com ampla vantagem no placar.

Resgatando a tradição, o Mogi das Cruzes chegou forte 
para a fi nal da Copa da Liga Paulista de Futsal Sub 20 
Masculino após eliminar o ACES na semi. O adversário na 
decisão nesse fi m de semana é a tradicional AD Wimpro, 
de Guarulhos, que passou pela Raposas da Leste. Os 
mogianos comandados pelo experiente técnico Edson 
Goda fi zeram ótima campanha na competição. 

TALENTO NO TÊNIS

TÍTULO NA BASE DO BASQUETE

FUTSAL NA FINAL

» É CAMPEÃO! Os campeões 
da última semana. No sábado 
deu Argentina, na Copa 
América, vitória por 1 a 0 
sobre o Brasil. Enquanto na 
Eurocopa, destaque para 
a seleção da Itália, que no 
último domingo venceu 
a competição diante da 
Inglaterra, nos pênaltis, após 
empate em um a um no tempo 
normal e na prorrogação.

» SELEÇÃO CANARINHA. 
A equipe não vinha bem nos 
últimos jogos da Copa América 
e acabou perdendo a decisão 
para a Argentina. Tite precisa 
rever os seus conceitos. Não 
dá para viver na dependência 
do Neymar. Que ele consiga 
analisar que não poderá contar 
com certos jogadores para a 
Copa do Mundo.
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Alto Tietê com 4 times na 2ª 
Divisão Estadual
Futebol.  ECUS, União Suzano, Atlético Mogi e União intensificam 
preparativos para estreia 

REPRODUÇÃO

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

O empate contra 
Racing, no 
Morumbi, foi mal resultado, 
ainda mais pelo gol qualifi cado 
pelos argentinos. Para 
classifi car, precisa vencer ou 
empatar por 2 ou mais gols... 
Com tantos desfalques, a coisa 
tá “crespa” pro Crespo. 

A derrota contra o 
Fortaleza mostrou 
novamente a fragilidade do 
elenco, que tem difi culdades 
para criar chances de gol. A 
chance de reabilitação será 
em Itaquera diante do Galo, 
que deve priorizar duelo 
contra o Boca. 

Conseguiu bom 
resultado de 1 a 0, 
na Vila, contra Independiente 
pela Sula. Agora, precisa 
apresentar mesmo 
rendimento no Brasileiro. 
Aos poucos, Diniz está 
imprimindo seu estilo e as 
peças se encaixando dentro 
de campo.

Líder no 
Brasileirão, vitória 
fora de casa na Liberta, 
jogadores recuperando 
boa fase.... Verdão, de 
fato, voltou aos bons 
momentos da temporada 
anterior e o técnico Abel 
conseguiu recuperar o bom 
desempenho.

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.

LEIA EM NOSSO SITE

A Federação Paulista divulgou to-
dos os detalhes do Campeonato 
Paulista Sub 23 da 2ª Divisão - equi-
valente ao quarto nível do futebol 
estadual, mais conhecido como 
“Bezinha”. Com início em 21/08, 
o torneio contará com 30 clubes 
divididos em 5 chaves, onde se en-
frentam em turno e returno dentro 
do próprio grupo. Os 3 melhores de 
cada grupo, além do 4º melhor co-
locado entre todas chaves, avançam 
às oitavas. Somente o campeão e 
vice garantem o acesso para a Série 
A-3 de 2022.    

Na fase mata-mata, os times com 

melhor campanha terão vantagem de 
mandar o jogo de volta em casa, além 
de se classi� carem em caso de empa-
te na somatória dos confrontos. O se-
gundo jogo da � nal está previsto para 
31/10.

A região do Alto Tietê contará com 
4 equipes tradicionais que estão no 
Grupo 5: Atlético Mogi, ECUS, União 
Mogi e USAC. Os dirigentes correm 
contra o tempo para montar elenco, 
intensi� car treinamentos e resolver 
detalhes dentro e fora de campo para 
a rodada de estreia que já contará com 
os clássicos entre União Suzano X 
União Mogi e Atlético Mogi X ECUS. 

Renato Gaúcho, após a 
estreia com vitória na 
Libertadores, fora de casa, 
como técnico do Fla.
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Não adianta jogar 
bem e perder!”

Frase da Semana.

Pedro Rebouças 

Rafael Donizete

Hamilton renova 
com Mercedes

Definições de atletas 
para Olímpiadas 

LEIA ONOV.OOO/VUC58K

LEIA ONOV.OOO/B26EWI0

a preço do etanol comum
Somente no Reina o Sol,

TEMOS ETANOL 
ADITIVADO

Tel:. (11) 4695-1729 / 4695-1730
Av. Antonio Teixeira Muniz, 1810 - Ipiranga

Tel:. (11) 4693-2090 / 4693-2091
Rua Dr. Adhemar de Barros, 662 - Itapema

Tel:. (11) 4693-1132 / 4693-3071
Rua Marcondes Flores, 500 - Centro


