
Para especialistas, vacinação 
contra a Covid-19 em 
crianças é ‘essencial’ e ‘efi caz’

600
TELEFONE RECEPTIVO

99,90

R$

idctelecom.com.br (11) 4720-0800(11) 4720-0800

CONTRATE INTERNET E GANHE PLANO DE TELEFONE

Planos anunciados com fidelidade de 12 meses. Promoção de mensalidade reduzida válida para os primeiro 6 meses de contrato, do 7º ao 12º mês o valor retorna 
para R$129,90. Após o primeiro ano de contrato, encerra a condição de telefonia gratuita e o valor da mensalidade vai para R$ 149,80. Condição anunciada válida para 
as cidades de Guararema, Mogi das Cruzes, Igaratá, Biritiba-Mirim, Santa Branca e Salesópolis. 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 a instalação 

nãnão pode ser realizada. Velocidade nominal do plano garantida de acordo com as regras da Anatel na entrega a cabo no seu roteador. Valores anunciados válidos 
para contratações realizadas até 31/12/2021. *Consulte disponibilidade para o Wi-fi grátis. **A velocidade de navegação do Wi-fi está sujeita a variações, consulte a 

equipe para mais informações.
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Guararema
Mogi das Cruzes

Sábado Distribuição Gratuita 
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GUARAREMA 08

Supermercados 
Monteiro entrega nova 
loja no Itapema

Campeões do 
Futebol e Futsal 
fazem a festa

ESPORTES

12

ENFERMEIRO INFECTOLOGISTA E MÉDICO PEDIATRA DIZEM SER 
“NECESSÁRIA” A VACINAÇÃO EM CRIANÇAS ENTRE 5 A 11 ANOS. 
ANVISA DIZ TER EVIDÊNCIAS DA EFICÁCIA DA VACINA,
EM DOSES MENORES. 

03

Guti fala de 
suas prioridades como 
presidente eleito e destaca 
a retomada econômica no 
Alto Tietê. 

Durante a votação 
da LOA, houve muita 
discussão, mas o projeto 
do Executivo acabou 
sendo aprovado. 

Prefeito de Guarulhos 
assumirá o Condemat 
em janerio de 2022

Mogi das Cruzes 
terá R$ 2,2 bilhões 
de orçamento 
em 2022

Vereadores rejeitam 
a “Taxa do Lixo” 
e os mogianos 
comemoram 

ENTREVISTA

LOA

IMPOSTO
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Crescem vendas 
no Natal 

ACMC 04

Expectativa é que as 
vendas cresçam entre 7% e 8%, 
segundo a Associação.

Com 52% dos votos, 
Marcos Furlan é 
eleito presidente 
da Câmara 

MESA DIRETIVA 03

DIVULGAÇÃO

Convidado
da semana

Artigo do

A felicidade está 
dentro de você. 
Acredite!

10

DIRETOR: JUNIOR SIQUEIRA

Convidado: 
Ana Cris 
Wolff
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IMAGEM DA SEMANA

Membro de grupo nazista é preso em Suzano

Crime organizado. Na quinta-feira (16), um jovem de 24 anos foi preso suspeito 
de integrar facção nazista. Com ele, foram encontrados vários artefatos.

Cidades O NOVO2

(11) 4695-6214

(11) 97413-6282

c o n t a t o @ e s j c o n t a b i l i d a d e . c o m . b r

TRADIÇÃO E INOVAÇÃO
27 ANOS DE CREDIBILIDADE

or 22 votos a 1, o Projeto de 
Lei complementar 06/2021, 
de autoria do prefeito Caio 
Cunha (Podemos), foi rejeita-

do na Câmara Municipal de Mogi das 
Cruzes, durante a sessão ordinária 
desta terça-feira (14). O projeto visa-
va instituir a Taxa de Custeio Ambien-
tal (TCA), também conhecida como 
‘‘Taxa do Lixo’’.

A “Taxa do Lixo” consiste em uma co-
brança prevista no Marco do Saneamen-
to (11.445/2007) e seria exclusivamente 
destinada ao custeio da coleta de lixo e 
saneamento básico da cidade. De acor-
do com a Prefeitura, os prefeitos que não 
instituírem a taxa poderão responder por 
improbidade administrativa, por renúncia 
de receita, além de consequências � nan-
ceiras negativas para o município.

Em nota, o Executivo informou ao O 
Novo que respeita a decisão do Legislati-
vo e também é contrário à criação de uma 
nova taxa, entretanto, a decisão da Casa 
de Leis pode trazer consequências a Mogi 
das Cruzes.

“No entanto, a Prefeitura reitera que 
a criação da taxa é determinada pela Lei 
Federal que estabeleceu o Novo Marco do 
Saneamento Básico no Brasil. Pelo regula-
mento, todos os municípios do País têm a 
obrigação legal de instituir uma cobrança 
que cubra o custeio real da coleta de re-
síduos sólidos. Com a não-aprovação da 
taxa, Mogi das Cruzes está descumprindo 
a normativa federal. Ainda não é possível 
dimensionar o impacto desta decisão da 
Câmara Municipal, mas a cidade está sob 
o risco e a real possibilidade de sofrer pe-
nalidades”, informou a assessoria.

Ainda de acordo com a Prefeitura, cabe 

DIVULGAÇÃO

“Taxa do Lixo” 
é rejeitada pela 
maioria dos 
vereadores da 
Câmara de Mogi 
das Cruzes
Impacto. Prefeitura informa que não 
é possível dimensionar o impacto da 
decisão no município, que não deve 
escapar das consequências

P

Projeto. Vereadores rejeitaram a “Taxa do Lixo”, mas essa história está longe de acabar

Fabrício Mello
fabricio@onovo.com.br

à administração comunicar 
à Agência Nacional de Águas 
e Saneamento Básico (ANA), 
órgão que regula o novo Marco 
de Saneamento, a decisão da 
Câmara e aguardar a manifes-
tação da agência.

O Projeto de Lei apresentou 
um cálculo detalhado sobre 
a formação do valor a ser co-

brado, que teria, dentre outras 
referências, o consumo mensal 
de água como base para o valor 
da taxa. A proposta previa que 
a cobrança fosse feita por meio 
da concessionária dos serviços 
de saneamento básico, no caso 
de Mogi das Cruzes, o Semae. 
Nesse sentido, a cobrança viria 
junto à conta de água e o valor 
seria repassado do Semae ao 
Tesouro Municipal.

Antes de rejeitar o Pro-
jeto, os parlamentares 
discutiram as emendas 
apresentadas. A Comissão 
Permanente de Finanças e 

Ainda não 
é possível 
dimensionar o 
impacto desta 
decisão da 
Câmara Municipal

Orçamento da Casa apre-
sentou uma emenda modi-
ficativa no próprio Projeto, 
que alterou as variáveis do 
cálculo da TCA pelo con-
sumo de água. Em audiên-
cia Pública realizada em 
novembro na Câmara, o se-
cretário de Finanças, Ricar-
do Abílio, informou que a 
maioria das residências iria 
pagar um valor em torno de 

R$ 15,42, mas, com a apro-
vação da emenda na Câma-
ra, estima-se que a maioria 
das residências pagaria um 
valor aproximado de R$ 12.

Com a rejeição do Pro-
jeto, todas as emendas 
aprovadas e incorporadas 
anteriormente perderam o 
efeito. Em outras palavras, 
acabaram sendo “rejeitadas” 
junto com a proposta.

Escaneie ou acesse 
onovo.com.br/cidades

JATO DE PLASMA 
O TRATAMENTO QUE RESULTA NA DIMINUIÇÃO DA FLACIDEZ E DAS PRINCIPAIS

MARCAS DO ENVELHECIMENTO VOCÊ ENCONTRA NA CLÍNICA BEM VIVER!

AGENDE SUA CONSULTA!
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Cidades

Guararema recebe 
Conjunto Habitacional

Itaquá comemora o Natal com 
Papai Noel e Patati Patatá

Na manhã desta sexta-feira (17), o Conjunto 
Habitacional Antonio Hernandes Benites, no 
bairro Itapema, foi entregue à população de 
Guararema. A Secretaria Municipal de Obras 
� nalizou as residências, que serão entregues às 14 
famílias contempladas pelo programa habitacional 
municipal para que se mudem para o local. 

A campanha Natal de Luz, de Itaquaquecetuba, continua 
neste sábado (18), a partir do meio-dia, com o Papai Noel, que 
descerá de helicóptero, e shows, com a dupla Patati Patatá 
como atração principal, e brinquedos in� áveis à vontade. 
O evento é idealizado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, e 
será realizado na sede da Secretaria de Serviços Urbanos.

DIVULGAÇÃO VITORIA MIKAELLI

Em disputa acirrada, Câmara de Mogi elege mesa diretiva
CASA DIVIDIDA

A eleição para decidir a mesa 
diretiva de 2022 da Câmara Mu-
nicipal de Mogi das Cruzes, que 
aconteceu nesta terça-feira (14), 
foi bastante acirrada. O vereador 
Marcos Furlan (DEM) foi eleito 
o novo presidente da Casa com 
52% dos votos.

Numa votação apertada, 
Furlan recebeu 12 dos 23 votos, 
enquanto o vereador pelo Parti-
do dos Trabalhadores, Iduigues 
Martins, que também disputava 
o cargo, recebeu 11 votos.

“Quero lembrar que a Câ-
mara forte e protagonista deve 
ser uma premissa de todos nós. 
A votação de hoje, apertada, 
mostra a maturidade de todos 
os parlamentares, onde muitos 
estão em primeiro mandato”, 
a� rmou o presidente eleito, 
Marcos Furlan.

Os vereadores Carlos Lu-
carefski (PV), Edinho do Salão 
(MDB), Eduardo Ota (Pode), 
Fernanda Moreno (MDB), 
Johnross (Pode), Juliano Bote-

lho (PSB), Malu Fernan-
des (SD), Marcos Furlan 
(DEM), Policial Maurino 
(Pode), Maurinho do 
Despachante (PSDB), 
Osvaldo da Silva (PRB) 
e Pedro Komura (PSDB) 
votaram pela eleição de 
Marcos Furlan.

Já os parlamenta-
res Clodoaldo de Mo-

raes (PL), Edson Santos 
(PSD), Iduigues Martins 
(PT), Inês Paz (PSOL), 
Farofa (PL), José Luiz 
Furtado (PSDB), Marcelo 
Brás do Sacolão (PSDB), 
Mauro do Salão (PL), 
Bi Gêmeos (PSD), Otto 
Rezende (PSD) e Vitor 
Emori (PL) votaram a fa-
vor de Iduigues Martins.

Para as outras po-
sições da mesa foram 
eleitos os vereadores 
Malu Fernandes (SD),   
vice-presidente, Carlos 
Lucarefski (PV), vice-
-presidente, Maurinho 
do Despachante (PSDB), 
primeiro-secretário, e Ju-
liano Botelho (PSB), se-
gundo-secretário.

Votação. Novos membros da Mesa Diretiva da Câmara de Mogi

O Projeto de Lei nº 115/2017, de origem na 
Câmara dos Deputados pelo deputado Marcio 
Alvino (PL-SP), prevê a impenhorabilidade de 
bens de hospitais � lantrópicos e Santas Casas 
de Misericórdia, que sejam mantidos por 
entidades certi� cadas como bene� centes de 
assistência social.

Segundo o texto da proposta, as entidades 
bene� ciárias não responderão por qualquer 
dívida civil, comercial, � scal, previdenciária ou 
de outra natureza para pagamento de dívidas 
que eventualmente possam vir a contrair. 
Referida impenhorabilidade de bens corres-
ponde todos os bens imóveis nos quais sejam 
exercidas as atividades hospitalares, benfeito-
rias de qualquer natureza e todos equipamen-
tos e guarnições necessários para a manuten-
ção das atividades hospitalares.

Ainda de acordo com o Projeto, adornos 
suntuosos, obras de arte e peças do gênero 
não seriam protegidas pela impenhora-
bilidade, uma vez que não seriam indis-
pensáveis para mantença das atividades 
pro� ssionais e, portanto, passíveis de serem 
considerados para pagamento de dívidas 
contraídas pelas entidades.

Como toda regra tem sua exceção, a impe-
nhorabilidade a que propõe o projeto parla-
mentar não é absoluta e prevê hipóteses em 
que se é permitido penhorar referidos bens 
para pagamento de dívidas. São elas: dívidas 
relativas ao próprio bem (como IPTU, � nan-
ciamento), execução de garantia real, dívidas 
trabalhistas e respectivas contribuições previ-
denciárias. Essas exceções já são tratadas em 
outras esferas do Direito, que prevê que o bem 
responde pelas dívidas do próprio bem e que, 
pelo caráter alimentar das verbas trabalhistas, 
estas possuem preferência para o pagamento 
de dívidas.

O Projeto foi aprovado na Câmara dos De-
putados e seguiu para apreciação do Senado 
Federal, que deve incluí-la na Ordem do Dia 
em breve.

Natasha Santos

Impenhorabilidade de bens 
de hospitais filantrópicos 

Instagram: @na.santoss
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Lei Orçamentária Anual é aprovada 
na Câmara Municipal de Mogi

A Câmara Municipal de Mogi 
das Cruzes, em sessão ordiná-
ria realizada nesta quarta-feira 
(15), aprovou, em primeira dis-
cussão e votação e, em segui-
da, em sessão extraordinária,   
o Projeto de Lei 173/2021 – Lei 
Orçamentária Anual (LOA) - de 
autoria da Prefeitura, que esti-
ma a receita e � xa as despesas 
para o ano de 2022. A proposta 
foi aprovada com quatro votos 
contrários nas duas votações.

A LOA prevê onde serão aloca-
dos os recursos em cada Secretaria 
Municipal. A receita prevista para o 
município em 2022, contando Pre-
feitura e Câmara Municipal, é de 
R$ 2.270.848.393,28.

Na votação, houve ainda um 
debate sobre uma emenda envia-
da de última hora ao Plenário, en-
quanto os vereadores discutiam o 

LOA. Leia os 
detalhes da 
discussão em: 
onovo.com.br

DIVULGAÇÃO

projeto. Parte dos parlamentares 
protestou contra a inclusão da 
emenda, alegando ingerência da 
Prefeitura e falta de respeito com a 

 A LOA apresenta a 
receita prevista para o 
município em 2022

Câmara, uma vez que seria impos-
sível analisar uma emenda com de-
zenas de páginas em poucos minu-
tos. A emenda prevê uma correção 
da Receita prevista pela Prefeitura, 
já que a mesma estava contando 
com a arrecadação da “Taxa do 
Lixo”, que foi rejeitada nesta sema-
na pelos parlamentares. A emen-
da do prefeito à LOA foi votada e 
aceita com 15 votos favoráveis e 8 
contrários.

O Antigo Testamento profetiza o nascimento de 
um salvador da humanidade. Em Lucas 2:22, pode-
mos ver essas profecias se cumprindo. “Nasceu em 
Belém, a cidade de Davi, o Salvador que é o Cristo, 
o Senhor, e recebeu o nome de Jesus.” Nós cremos 
assim.   Recebemos o Cristo Jesus em nossos cora-
ções por meio das mensagens bíblicas anunciadas 
e cumpridas como lemos em Lucas.

Falar do nascimento de Jesus Cristo nos dias de 
hoje parece antiquado e careta para uma grande 
maioria de pessoas que se recusa a acreditar na 
Palavra de Deus, pois isso é por fé. E para se ter fé é 
necessário ouvir a pregação pela Palavra de Cristo, 
como está escrito em Romanos 10:17.

Os tempos mudaram, e as tradições e heresias es-
tão contaminando as pessoas. Depois da invenção 
comercial do Papai Noel, o Natal de Cristo perdeu 
o sentido. As pessoas agora ensinam seus � lhos 
a cultuarem o bom velhinho nesta época do ano. 
E o mais difícil de entender é que alguns líderes 
cristãos estão participando e aceitando isso como 
normal. Eu procuro não ser um líder fundamenta-
lista, mas, quando se trata dos princípios da Palavra 
de Deus, entendo que devem ser obedecidos e 
respeitados. Ou eu creio assim ou entro na � la 
daqueles que não creem. 

Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo, 
o Senhor, o Salvador, o prometido de Deus Pai para 
nos conduzir à salvação pelo sacrifício perfeito na 
cruz. Natal é motivo de festa, pois estamos come-
morando o aniversário daquele que Deus enviou 
para nos salvar da condenação do pecado.  
Tudo isso foi esperado por milhares de anos. Se 
nós hoje estamos comemorando esta data de uma 
forma equivocada, é tempo de re� exão; de retomar, 
buscar orientação na Bíblia, pedir perdão a Deus 
e voltar a fazer aquilo que é reto e agrada a Deus. 
Estas festas comemorativas de mentirinhas pode-
riam ter seus espaços em outra data, sem alusão ao 
nascimento de Jesus. 

Que me perdoem os comerciantes e aqueles 
que dependem desta data arranjada para seus 
negócios, mas Jesus Cristo não pode e não deve 
ser banalizado nesta mistura de enganos, ilusões, 
magias e fantasias ‘noelinas’. Jesus Cristo ainda é o 
Senhor! Que neste Natal, possamos re� etir sobre 
o que é verdadeiro.  Que o amor de Jesus possa 
encontrar espaço em seu coração neste tempo. 
Que você possa confraternizar com seus familiares 
nessa data tão importante para o Cristianismo. 
Feliz Natal a todos!

Pr. Daniel e Pra. Ana Maria – Igreja Bíblica Cristã – 
Guararema (Rua Américo Gonçalves Ferreira, 440)

Daniel Ruziska

Natal, o nascimento 
do Cristo

daniel@agapecorretora.com.br

Vendas de Natal

COMÉRCIO

A uma semana do Natal, o 
movimento nos centros co-
merciais da região já é bastan-
te signi� cativo. De acordo com 
a Associação Comercial de 
Mogi das Cruzes (ACMC), para 
2021, a expectativa é de que o 
volume de vendas apresente 
um crescimento de 7% a 8% 
em relação ao mesmo período 
de 2021.

“Tradicionalmente, a semana 
que antecede o Natal costuma 
atrair mais pessoas para os cen-
tros comerciais. Essa tendência 
é reforçada, entre outras coisas, 
pelo pagamento das duas parce-
las do décimo terceiro”, explica a 

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

Fabrício Mello
fabricio@onovo.com.br

DIVULGAÇÃO

Debate. Durante a votação, houve uma discussão sobre uma emenda enviada de última hora ao 
Plenário, enquanto os vereadores discutiam o Projeto de Lei do Executivo

Expectativa. Os setores mais procurados são os de vestuário, 
calçados, acessórios, brinquedos e supermercados

presidente da ACMC, Fádua Slei-
man, sobre a data. 

Outros fatores pontuados pela 
instituição são a ampliação do ho-
rário de funcionamento de lojas e 
shoppings até a meia-noite, que 
dura até dia 23 de dezembro. Além 
disso, houve o aumento de 200 no-
vas vagas de estacionamento na 
região central, medida que segue 
até 15 de janeiro.

Nessa época do ano, os se-
tores mais movimentados do 
comércio são os de vestuário, 
calçados, acessórios e brinque-
dos, que intensi� cam suas ativi-
dades com a busca de presentes. 
Setores como supermercados 
e alimentos, por sua vez, rece-
bem um número maior de con-
sumidores que buscam os itens 
para compor as ceias de Natal.

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

Abra sua conta

Fazemos mais pela
sua região

para
ser100% Sicredi
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Aniversariantes de Dezembro

No enlace 
Andressa 
e Vinícius

LOCAÇÃO EM
GUARAREMA

Sobrado com três dormitórios, sendo um suíte,
banheiro social, sala dois ambientes, cozinha, lavabo,

área de serviço e duas vagas cobertas de garagem.

CRECI 031.503-J

CONDOMÍNIO

NO CENTRO

RESIDENCIAL GREENWOOD

NO ITAÓCA

imoveisresolve.com.br

imoveisresolve.guararema

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

(11) 4695-2000

R$2.100,00
+ Condomínio + IPTU

R$1.800,00
+ Condomínio + IPTU

Fácil acesso ao Centro utilizando a passarela de pedestres. 

Casa térrea com dois dormitórios, sendo um suíte, sala com cozinha americana, banheiro social,
área de serviço, churrasqueira e uma vaga de garagem. Casa com corredor lateral.

Nosso amigo 
Fernandão 
Rodrigues 
celebra seu 
aniversário 
amanhã (19). Na 
foto, ao lado de 
Dani, Melchora 
e Fernanda 
Murawjew. 
Felicidades 
milhões!!

Ana Lúcia 
Vasques, 
presidente 
do Rotary 
Club de 
Guararema, 
celebrou 
mais um 
ano de vida 
no dia 15. 
Muita saúde 
e sucesso 
sempre!

Nathálie Palácio comemorou mais uma 
primavera no dia 15. Muitas felicidades, 
minha linda!!

Os noivos com os amigos cupidos, 
Natália e Raphael

O querido André Luís comemorará 
mais um ano de vida dia 21. Desejamos 
todo o sucesso a você!

Arthur e o titio Diego fi zeram 
aniversário no dia 11. Parabéns!!!

Os noivos com Rosiéli, Roseli, Orlando, 
Nicolas e Melissa

FACEBOOK/ fernanda.murawjew
INSTAGRAM/ fernandamurawjew_fotografia

Whatsapp 11 99813 9242

LEIA MUITO +
onovo.com.br/fernanda
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Offer Importados 

Os Kits Offer com espumantes 
são presentes perfeitos para as 
festas de fim de ano. Aproveite!
Av. Cap. Manoel Rudge, 790 - 
Parque Monte Líbano
WhatsApp: (11) 9 6180-0339 
(Mogi das Cruzes) e (11) 9 8325-
1151 (Arujá)

O Colégio Gaspar Vaz, localizado no Mogilar, em Mogi das Cruzes, 
se prepara para entrar no período de férias escolares. Sob o 
comando de Cláudia Villar, a unidade de ensino tem uma tradição 
de mais de 20 anos na área da Educação. Ao lado de Cláudia, parte 
da equipe de pro� ssionais que atua na escola e que trabalha com 
grande a� nco e competência.

O estilista José Vitor Zerbinatto é o queridinho das mulheres que 
não abrem mão de se vestir bem e com elegância. Na noite de 
quarta-feira (15), com a irmã e sócia Isabel Sanchez, inaugurou uma 
loja na Capital, no bairro da Bela Cintra. O Caderno W deseja muito 
sucesso a você, Zé!

Equipe Gaspar Vaz Vitor Zerbina� o
ARQUIVO PESSOAL ARQUIVO PESSOAL

Onde comprar presentes de Natal

Donna Toys Espaço D.KZA

No sex shop, há presentes que 
vão surpreender!
Rua Francisco Franco, 465 - Centro 
(primeiro andar - sobreloja)
WhatsApp: (11) 94459-5377

Minivasos em terracota: um 
charme extra para valorizar 
pequenos espaços! 
Av. Frederico Straube, 377 - Vila 
Oliveira / WhatsApp: (11) 9 9487-
8263
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DESCONTOS
ESPECIAIS!

E n d e r e ç o :  R u a  P l í n i o  F r e i r e ,  7 7  -  G u a r a r e m a / S P

2022

MATRÍCULAS

ABERTASABERTAS

(11) 4693-6444

SALAS
MARIA

editor@onovo.com.brFACEBOOK/ Caderno W
INSTAGRAM/ cadernow

onovo.com.br/maria-salas

caderno.W

Se a vida fosse previsível, deixaria de ser vida e fi caria 
sem sabor.” Eleanor Roosevelt
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rede de su-
p e r m e r c a -
dos Monteiro 
i n a u g u r o u 

nesta quinta-feira (16) 
uma nova loja, que � ca 
localizada no bairro do 
Itapema, em Guarare-
ma. A decisão da expan-
são foi motivada pelo 
crescimento do bairro, 
buscando suprir as ne-
cessidades da popula-
ção local como padaria, 
açougue e uma varieda-
de de produtos.

No evento de entrega 
da nova unidade, parti-
ciparam o atual prefeito 
José Luiz Eroles Freire, 
o Zé, o vice-prefeito, Od-
vane Rodrigues, o ex-pre-
feito Adriano Leite e o 
vereador Irineu.

“Não poderia deixar 

Rede de Supermercados 
Monteiro entrega unidade 
expandida no Itapema
Inauguração. Novo espaço conta com açougue próprio e estacionamento 
para 20 veículos, além de novas oportunidades de emprego

A
de agradecer a quem 
começou tudo isso: o sr. 
João Jacinto Monteiro 
e sua esposa Hortência 
de Souza Monteiro. Pois, 
sem eles, não existiria o 
Supermercados Mon-
teiro, e os proprietários  
Izair de Souza Monteiro, 
Irineu de Souza Montei-
ro, suas esposas Eliana 
Lorena,  Andreia Apa-
recida Domingos, seus 
� lhos Carol Monteiro, 
João Vitor Monteiro, Ga-
briel Monteiro,  Rafael 
Monteiro, Laura Montei-
ro e Jean Carlos. E tam-
bém todos os amigos 
presentes.

História
A rede de supermer-

cados Monteiro tem 
mais de 35 anos de his-

tória em Guararema. O 
começo dessa trajetória 
é marcado pelo patriarca 
da rede, João Monteiro.
A unidade do Itapema, 
que passou pela expan-
são, surgiu em abril de 
2008. Foi somente de-
pois de 13 anos que o so-
nho de um espaço maior 
foi realizado, acompa-
nhando o crescimento 
do bairro e as necessida-
des de seus moradores.

Cidades
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DIVULGAÇÃO

Guti quer estimular a 
economia na região
Planos. Prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, foi eleito 
presidente do Condemat e tomará posse no dia 3 de janeiro de 
2022; saiba quais suas prioridades na entrevista ao O Novo

Expectativa. Prefeito de Guarulhos, Guti disse que espera uma retomada econômica

Os membros do Condemat 
- Consórcio de Desenvolvi-
mento dos Municípios do 
Alto Tietê elegeram o prefeito 
de Guarulhos, Gustavo Hen-
ric Costa, o Guti, como pre-
sidente do Consórcio para o 
ano de 2022. A posse aconte-
cerá no dia 3 de janeiro e Guti 
substituirá o atual presiden-
te, Rodrigo Ashiuchi, prefeito 
de Suzano.

Formado em Direito pela 
FAAP e pós-graduado em Di-
reito Administrativo pela PUC, 
Guti foi vereador por dois man-
datos e eleito prefeito de Guaru-
lhos em 2016, sendo o político 
mais jovem a assumir a admi-
nistração da cidade, aos 31 anos 
de idade.

Em resposta ao O Novo, o 
presidente eleito do Condemat 
falou sobre as expectativas e 
planos para 2022, analisou as 
necessidades da região do Alto 
Tietê e a atuação do consórcio 
na pandemia, no que diz respei-
to às vacinas. Leia detalhes na 
matéria abaixo.

O Novo: Quais as princi-
pais necessidades do Alto Tietê 
atualmente?

Guti: Nossa região é muito 
ampla, cada município tem suas 
particularidades, porém todos 

compartilham de necessidades 
comuns, sobretudo neste perío-
do em que estamos vivenciando 
a desaceleração da economia e 
alta no desemprego. Neste mo-
mento, considero o fomento à 
economia uma das principais 
necessidades para a região, por 
isso, uma das minhas priorida-
des será a realização de estudos 
para a criação da Agência de 
Desenvolvimento do Alto Tietê, 
que servirá como estímulo ao 
desenvolvimento econômico da 
região, com planejamento estra-
tégico para a captação de novas 
empresas e para termos um diá-
logo mais próximo com as que já 
estão instaladas. Isso será deter-
minante para a geração de em-
prego e renda para a população. 
É importante destacar as demais 
demandas regionais nas áreas 
da Saúde e infraestrutura, que 
já contam com articulação e tra-
balho do Conselho de Prefeitos 
do Condemat junto ao Governo 
do Estado. Vamos continuar tra-
balhando com prioridade pela 
implantação de uma alça de 
saída do Rodoanel, na SP-66; a 
ampliação da oferta regional dos 
serviços de hemodiálise; am-
pliação dos leitos de Traumato-
-Ortopedia; o funcionamento do 
Hospital das Clínicas de Suzano 
de portas abertas para a região; e 

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

O programa de quali� -
cação Prospera Família en-
cerrou a primeira etapa de 
trabalho na manhã desta sex-
ta-feira (17) com a formatu-
ra de 98 alunas. O Programa 
é dividido em três etapas: a 
primeira foca o desenvolvi-
mento humano das partici-
pantes, a segunda tem início 
em janeiro, com foco na qua-
li� cação pro� ssional e desen-
volvimento da cidadania. Já a 
última tem foco no empreen-
dedorismo.

Por meio do programa, 
a Prefeitura e o Governo do 
Estado estão auxiliando as 
mulheres responsáveis por 

suas famílias a buscar capa-
citação e se desenvolver pro-
fissionalmente. “Estamos 
encerrando um ciclo nesta 
manhã, com a formatura 
das nossas 98 inscritas no 
Programa Prospera Família”, 
explicou o secretário muni-
cipal de Assistência Social, 
Eduardo Moreira. “Com essa 
primeira etapa, desenvolve-
mos o lado pessoal das nos-
sas alunas e, preparamos o 
grupo para a qualificação 
profissional que é nosso 
próximo objetivo dentro do 
programa”. O prefeito Zé e o 
deputado estadual André do 
Prado estiveram presentes.

Prospera Família encerra 
primeira etapa com sucesso 

GUARAREMA

Cidades

DECRETO Nº4129, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 
Dispõe sobre o expediente nas Escolas da Rede Municipal de Ensino durante o 
recesso e as férias escolares. 

DECRETO Nº4130, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021
Estabelece o valor da tarifa a ser cobrada dos usuários do Serviço de Transporte 
Típico feito por veículo de tração motora do Município de Guararema.
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).

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente, fica notificada o Sr. DIEGO DIAS DE MELO em razão do imóvel situado à Estrada Municipal 
Joaquim Pinto de Almeida nº72, Goiabal – Guararema/SP, quanto a emissão da Notificação Extrajudicial de 
28/05/2021, cujo teor refere-se  a obrigação de não fazer, consistente na imediata paralisação de quaisquer 
venda e obras que possam ser realizadas sem a competência anuência/aprovação da Municipalidade 
devendo ser comprovado pelo mesmo o cumprimento da determinação legal no prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da presente publicação. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente, fica notificada o Sr. MARCIO ROGERIO IGNACIO em razão do imóvel situado à Estrada 
Municipal Joaquim Pinto de Almeida nº72, Goiabal – Guararema/SP, quanto a emissão da Notificação 
Extrajudicial de 28/05/2021, cujo teor refere-se  a obrigação de não fazer, consistente na imediata paralisação 
de quaisquer venda e obras que possam ser realizadas sem a competência anuência/aprovação da 
Municipalidade devendo ser comprovado pelo mesmo o cumprimento da determinação legal no prazo de 15 
(quinze) dias a contar da presente publicação. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pelo presente, fica notificada o Sr. MAURICIO BENEDITO IGNACIO em razão do imóvel situado à Estrada 
Municipal Joaquim Pinto de Almeida nº72, Goiabal – Guararema/SP, quanto a emissão da Notificação 
Extrajudicial de 28/05/2021, cujo teor refere-se  a obrigação de não fazer, consistente na imediata paralisação 
de quaisquer venda e obras que possam ser realizadas sem a competência anuência/aprovação da 
Municipalidade devendo ser comprovado pelo mesmo o cumprimento da determinação legal no prazo de 15 
(quinze) dias a contar da presente publicação. 

pela implantação de um Hos-
pital Veterinário Regional.

O Novo :  Como vo cê 
define o pap el  do Con-
demat na interme diação 
entre as  prefeituras do 
Alto Tietê  e  o  Estado no 
quesito vacinas?

Guti :  O Condemat foi 
fundamental para o avan-
ço da vacinação nos mu-
nicípios, com discussões 
recorrentes entre os mem-
bros da Câmara Técnica 
de Saúde, que trocaram 
experiências para que as 
campanhas fossem bem-
-sucedidas. Além disso, foi 
muito importante a atua-
ção dos técnicos na iden-
tificação de falta de imuni-
zantes para determinados 
grupos e na cobrança ao 

Governo do Estado para a 
cobertura vacinal de 100% 
deste público.

O Novo: Quais são as ex-
pectativas para 2022? 

Guti: Estes dois últimos 
anos foram desa� adores para 
todos nós. A expectativa é 
que, no próximo ano, possa-
mos retomar a economia de 
forma segura e gradativa e 
que possamos, de fato, supe-

rar a pandemia. De qualquer 
forma, sabemos que não será 
um ano fácil e teremos muito 
trabalho pela frente.

O Novo: Sobre seu futuro 
político, você já pensa em 
quem vai apoiar ou se vai 
sair deputado?

Guti: Sou prefeito de 
Guarulhos até o final de 
2024. Vou exercer meu man-
dato até o último dia.
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ÚLTIMOS ARTIGOS
NO SITE DO  O NOVO

Marcio Pereira

Lucas Luiz

A importância do 
planejamento das 
licitações

Aforismos

LEIA COMPLETO ACESSANDO 
ONOV.OOO/ZPG81O

LEIA COMPLETO ACESSANDO 
ONOV.OOO/NF25O4

Semana agitada

EditorialConvidado
da semana

Artigo do

semana em Mogi das Cruzes foi bas-
tante agitada, principalmente na 
Câmara Municipal, com a eleição 
do novo presidente, Marcos Furlan 

(DEM), com 52% dos votos, com a aprovação da 
Lei Orçamentária Anual (LOA), após muita dis-
cussão e polêmica, e a rejeição da famosa “taxa 
do lixo”, que teria que ser votada ainda este ano, 
uma bomba que caiu no colo do prefeito e dos 
vereadores, herança do antigo mandato.
De todas essas discussões levadas ao plenário, 
a rejeição da “taxa do lixo” foi a que mais agra-
dou a população, 
que não estava nada 
satisfeita com mais 
uma cobrança de 
imposto que iria re-
cair em sua conta.
Em pleno � m de ano, 
onde as pessoas gas-
tam o décimo tercei-
ro com as compras 
de Natal, e depois � cam desnorteadas com os 
impostos que vêm junto com o ano novo: IPTU, 
IPVA, matrícula escolar, entre outras.
Já o prefeito Caio Cunha fez um balanço de um 
ano de mandato, destacando obras e investimen-
tos, principalmente de infraestrutura nas perife-
rias. Além disso, o chefe do Executivo destacou a 
abertura de vagas em comércio de rua e também 
a criação de 3.505 vagas de emprego formal na ci-
dade, sem falar, é claro, no combate à pandemia.

ENVIE SUA OPINIÃO EDITOR@ONOVO.COM.BR

A rejeição da 
“taxa do lixo” foi a 
que mais agradou 
a população 

A

MAIS LIDAS DA SEMANAINTERAÇÕES

Guararema. Atualização de informações do CadÚnico ocorre 
neste sábado no CSE Guanabara » https://onovo.com.br/
guararema/atualizacao-de-informacoes-do-cadunico-ocorre-
neste-sabado 

Brasil. Novo Refis para micro e pequenas empresas será 
votado hoje no Congresso » https://onovo.com.br/politica-
nacional/novo-refis-para-micro-e-pequenas-empresas-votado-
hoje

Mogi das Cruzes. Com 52% dos votos, Marcos Furlan é eleito 
o novo presidente da Câmara de Mogi » https://onovo.com.
br/politica-nacional/com-52-dos-votos-marcos-furlan-e-
eleito-o-novo-presidente-da-camara-de-mogi 

A felicidade está dentro 
de você. Acredite!

Felicidade, um bem-estar espi-
ritual ou mesmo a paz interior 
que depende exclusivamente de 
cada pessoa. Estado durável de 
plenitude, satisfação, equilíbrio 
físico e psíquico em que os sen-
timentos positivos encadeiam 
um contentamento até uma 
alegria intensa das atitudes e 
ações que vivenciou. Aquilo que 
lhe traz felicidade, nem sempre 
trará para o outro. Acredite, 
precisamos ter o nosso autoco-
nhecimento para entender que 
não precisamos depender dos 
outros, ou de ter muitos bens 
materiais para sermos felizes. 
Aceitar o que somos, o que 
temos e para que vivemos, já se 
torna um caminho pleno para 
conhecer a nossa realidade e 
não viver se comparando ou se 
julgando; isso realmente levará 
a um sofrimento desnecessário 
em nossas vidas. A felicidade se 
manifesta individualmente em 
cada pessoa. Acredite em você!

Ana Cris Wolff é doutora em 
Psicologia, mentora e coach de 
Empowerment, especialista em 
Mapeamento Comportamental e 
fundadora da Rede Mulher Forte.

@redemulherforte; @anacriswolff

LGPD e Marketing. Neste episódio do 
Vai aí uma dica, a nossa convidada 
especial foi a Dra. Stephannie Veloso, 
advogada e Consultora Empresarial em 
Proteção de Dados. Assista através do 
nosso instagram. 

No último programa Quinta Comigo do 
ano, o convidado foi o programador da 
rádio, Pedro Henrique. Além da presença 
do nosso parceiro, contamos com 
diversos sorteios ao longo do programa.

25 DE OUTUBRO DE 2021

16 DE DEZEMBRO DE 2021

Na vida, a Bíblia; no STF, a 
Constituição” 

André Mendonça.
Pastor evangélico e novo ministro do Supremo 
Tribunal Federal 
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Especialista analisa como ‘necessária’ 
vacinação contra a Covid em crianças

COVID-19

A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) aprovou, nesta 
quinta-feira (16), o uso 
do imunizante produ-
zido pelo consórcio P� -
zer-BioNTech, a Comir-
naty, contra a Covid-19 
em crianças com idade 
de 5 a 11 anos.

A decisão foi toma-
da após avaliação téc-
nica da agência sobre 
o pedido apresentado 
em novembro, indican-
do o uso da vacina para 
este público. “Com 
base na totalidade das 
evidências cientí� cas 
disponíveis, a vacina 
P� zer-BioNTech, quan-
do administrada no 
esquema de duas do-

Vacina. A dosagem aplicada em crianças será diferente da aplicada em adultos

Cidades

A partir de 3 de janeiro de 2022,  a IMUNIZAÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS 
TAMBÉM PODERÁ SER FEITA  NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBSs).

Isto mesmo! Basta acessar o vacina.digital.guararema
para escolher o horário e o local em que deseja receber a dose.

AV. FRANCISCA LERARIO, 955
TELEFONE: 4693-3448

HORÁRIO: 9 ÀS 15 HORAS

UBS LAMBARI

O ANO É NOVO E OS LOCAIS 
DE VACINAÇÃO TAMBÉM!

IMUNIZAÇÃO CONTRA 
 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBS

vacina.digital.guararema
para escolher o horário e o local em que deseja receber a dose.

AV. FRANCISCA LERARIO, 955
TELEFONE: 4693-3448

HORÁRIO: 9 ÀS 15 HORAS

UBS LAMBARI

O ANO É NOVO E OS LOCAIS 
VACINAÇÃO TAMBÉM!

O CORONAVÍRUS 
 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBS

receber a dose.

R. PADRE MANOEL DA NÓBREGA, 23
TELEFONE: 4693-4693

HORÁRIO: 9 ÀS 15 HORAS

UBS JD. DULCE

R. DR. ARMINDO, 567
TELEFONE: 4693-4415 / 4693-5506 

HORÁRIO: 9H ÀS 18 HORAS

UNIDADE NOGUEIRA

TAMBÉM A PARTIR DE
JANEIRO DE 2022:

    A vacinação passará a acontecer de segunda a sexta-feira
    A opção drive-thru não estará mais disponível

ATENÇÃO!

O CORONAVÍRUS 
 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBSs).

O CORONAVÍRUS 
 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBS

O CORONAVÍRUS 
 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBSs).

O CORONAVÍRUS 
 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UBS

Especialistas. O Novo conversou com um enfermeiro 
infectologista e um médico pediatra, que defenderam a 
vacinação contra a Covid-19 para o público infantil

ses em crianças de 5 a 
11 anos de idade, pode 
ser e� caz na preven-
ção de doenças graves, 
potencialmente fatais 
ou condições que po-
dem ser causadas pelo 
SARS-CoV-2”, disse o 
gerente-geral de Me-
dicamentos da Anvisa, 
Gustavo Mendes.

Ele acrescentou que, 
na comparação entre 
crianças de 5 a 11 com 
pessoas de 16 a 25 anos 
(considerando as doses 
correspondentes a cada 
grupo), foi identi� cada a 
presença de anticorpos 
nas crianças.

“Agora que elas 
(crianças) estão vol-
tando para as rotinas 
diárias (ir para escola), 
também vão � car mais 
expostas; e podem até 

ser um grupo de risco 
se não forem bene� -
ciadas pela vacinação”, 
informou o médico pe-
diatra Gabriel Farias, 
gerente da UTI Pediá-
trica do Hospital das 
Clínicas de São Gonça-
lo, no Rio de Janeiro.

Para o enfermeiro 
infectologista Milton 
Monteiro, a vacinação 
para esse grupo é es-
sencial. “Não somente 
considero seguro, como 
entendo que seja neces-
sário”, apontou. O espe-
cialista ainda explicou 
a mudança na dosagem 
dos adultos para a das 
crianças: “A diferença 
vai além do tamanho 
da dose do imunizante 
e passa por sua com-
posição. No frasco da 
vacina, a cor da tampa 

Júlia Andrade
julia@onovo.com.br

é diferente para evitar erros 
de aplicação nas salas de 
vacinação, compartilhadas 
com adultos. E a dose utili-
zada será de apenas 1/3 de 
imunizante”, esclareceu.

Segundo a diretora da 
Anvisa, Meiruze Sousa 
Freitas, a vacina não deve 
ser administrada de forma 
concomitante com outros 
imunizantes do calendário 
infantil. “Por precaução, é 
recomendado um intervalo 
de 15 dias”, disse Meiruze.

m adendo da diretora 
é para que os pais ou res-
ponsáveis � quem atentos 

com relação ao frasco da 
vacina, que terá cor laran-
ja. Para adultos, o frasco é 
roxo. A atenção é para evi-
tar eventos adversos pós-
-vacinação, já que a dosa-
gem aplicada em crianças 
será diferente da aplicada 
em adultos.

Em contrapartida
Em live nas redes so-

ciais na quinta-feira (16), 
o presidente Jair Bolsonaro 
disse que pediu, extrao-
� cialmente, o “nome das 
pessoas que aprovaram 
a vacina para crianças a 

partir de 5 anos”. “Quere-
mos divulgar o nome des-
sas pessoas para que todo 
mundo tome conhecimen-
to de quem foram essas 
pessoas e forme seu juízo.”

Em nota, a diretoria 
da Anvisa afirmou que 
seu ambiente de traba-
lho é “isento de pres-
sões internas e avesso 
a pressões externas”.  A 
análise de vacinas, se-
gue o texto, é baseada 
na Ciência e oferece ao 
Ministério da Saúde op-
ções “seguras, eficazes 
e de qualidade”.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL
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A principal competição de base do futebol brasileiro 
está de volta e o Alto Tietê, após muito tempo, terá duas 
sedes. Em Mogi, no Nogueirão, com União no Grupo 
25 juntamente com atual campeão Internacional-RS, 
Portuguesa-SP e São Raimundo-RR, e em Suzano, no 
Suzanão, com o USAC na Chave 16 ao lado de Forta-
leza-CE, Ituano-SP e Concórdia-SC. Ao todo 128 times 
disputam a Copa SP de Futebol Júnior (atletas até 20 
anos) organizada pela Federação Paulista, divididos 
em 32 grupos, buscam o título de 2 a 25/01. A expectati-
va é ainda maior pois em 2021, por causa da pandemia, 
não tivemos o torneio que é o maior celeiro de craques 
do País. Muitos jogadores surgiram da Copinha e tradi-
cionalmente os grandes clubes enviam observadores 
às partidas para garimpar talentos.

ADRIANO LEITE

Copinha em dose dupla

FACEBOOK/ adriano.toledo.leite INSTAGRAM/ adrianodetoledoleite

orcamento@murc.com.br
11 4793 9050 (Whatsapp)

Medicina e Segurança
do Trabalho

guararema@taptr.com.br
Rua 23 de Maio, 465
Centro - Guararema

11 4693 4262
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O time do Alto Tietê não conseguiu segurar favoritismo 
do atual campeão paulista São Paulo no clássico 
disputado no Morumbi e foi dominado, por 89 a 72. 
O Tricolor está em 5º lugar com 17 pontos, enquanto 
o Mogi é 8º com 16. E o próximo adversário dos 
mogianos já é outra pedreira: Bauru (4º), segunda 
(20/12), às 20h, no Hugão. No dia 22 o Mogi enfrenta 
o Pinheiros (10º), em casa; dia 28 os gaúchos do EC 
União Corinthians (16º) fora, e dia 30 o Caxias do Sul 
(7º), também no RS.

Campeão invicto da “Bezinha”, o time estreia dia 30/01 na 
Série A-3 do Paulistão diante do São José. A expectativa 
é de mais uma grande temporada com o técnico Ricardo 
Costa, que vai em busca de mais um acesso. O objetivo 
inicial é fi car entre os 8 clubes que passam para os 
confrontos eliminatórios. A diretoria já trouxe 11 reforços 
para fortalecer elenco que terá pela frente adversários 
tradicionais, como Noroeste, Comercial RP e Nacional.

O Futsal Feminino do Desportivo Mogiano fez uma 
temporada muito positiva, alcançando as primeiras 
colocações em várias competições de alto nível, entre 
elas a Liga Paulista que após vencer a Ferroviária na 
partida de ida, em casa, por 2 a 1, acabou eliminada na 
volta em Araraquara. O título fi cou com a Fundação Jaú, 
que nas semis passou pelo Indaiatuba. A boa campanha 
coroa o ótimo trabalho desenvolvido pela Presidente 
Milene Sampaio e comissão técnica, projetando 2022 
ainda mais promissor.

MARATONA DO MOGI NO NBB

USAC NA A3

DESPORTIVO EM DESTAQUE

» MAX / GALO / BRONX. 
Trio mais que merecido 
de menções honrosas 
pelos resultados recentes. 
Verstappen, da RBR, com 
o título inédito na disputa 
mais acirrada da história 
da F1 contra Hamilton. O 
Atlético MG conquistando 
a tríplice coroa (Brasileirão, 
Copa BR e Mineiro) com 
sobras. E Charles do Bronx 
dando espetáculo pelo UFC 
ao defender pela 1ª vez o 
título dos pesos leves do 
UFC, vencendo Poirier e 
consolidando o posto de 
maior fi nalizador.

» MERCEDES / UEFA. Tudo 
dando certo e a Mercedes tirou 
o título da mão de Hamilton 
(seria o 8º da carreira) com 
uma decisão errada no fi m 
da corrida. Depois tentou 
recorrer sem razão. Enfi m, 
teve que se contentar com o 
título de construtores como 
consolação. E a UEFA que, 
por falha no sistema, teve que 
repetir o sorteio das oitavas da 
Liga dos Campeões.
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A festa dos campeões no 
Futebol e Futsal

Comemoração!  Atletas e dirigentes na cerimônia de premiação

É Campeão! União da Balança ficou com o penta ao golear o 
Família na final do Adulto Série Ouro 

SEMEL

Colaborou Monalisa Ventura 
e Gerson Lourenço
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Score da Semana.

Em busca de 
reforços, mas sem 
grana! Ceni indicou atletas 
com quem trabalhou no Fla e 
Fortaleza. Cuesta e Patrick do 
Inter/RS também interessam. 
Fora de campo os problemas 
não param de aumentar e 
2022 deve ser turbulento.

Diretoria sonha 
com Cavani, que 
ganha R$ 6 mi por mês, e 
sonda o defensor Kanu, do 
Botafogo. Paulinho está 
confi rmado, assim como 
um novo patrocinador. Meta 
é chegar na Libertadores 
no mesmo patamar do trio 
Palmeiras/Fla/Galo.

De cofres vazios, 
dirigentes 
tentam consolar a torcida 
que difi cilmente plantel terá 
medalhões. Com cautela, Peixe 
busca atletas de mercados 
alternativos para atender 
pedido de Carille, que fala em 
6 reforços, com prioridade 
para laterais e volante.

Em lua-de-mel com 
torcida, que até 
lançou vaquinha para ajudar na 
contratação de centroavante, 
o Verdão ajusta detalhes para 
Mundial, inclusive com força 
no mercado da bola para 
reforçar elenco. Até aqui, 
anunciou goleiro Lomba e o 
meia Atuesta.

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

Organizados pela Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer, os 
campeonatos de Futebol e Futsal 
amadores de Guararema fecha-
ram a temporada com grandes 
duelos no dia 12 no Complexo Es-
portivo do Ipiranga. Na grande � -
nal do Futebol Adulto - Série Ouro, 
domínio do União da Balança, que 
ergueu o penta ao golear o Famí-
lia, por 5 a 1. 
Pelo Futsal, as decisões foram nas Ca-
tegorias de Base. Pelo Sub 10 o título 
� cou com o Cruzeiro A, que venceu 
o Ipiranga. O Cruzeiro B � cou com 
3º lugar e o BondBola com 4º. Felipe 
Funchal (BondBola) foi artilheiro, e a 

defesa menos vazada teve empate en-
tre o A e B do Cruzeiro. Na categoria 
Sub 12, coroando o excelente traba-
lho do Professor Dráusio Guimarães, 
a festa também foi do Cruzeiro, que 
derrotou o Amigos da Bola, e também 
levou a artilharia com Vinícius Freire 
e a melhor defesa. No Sub 14, o grito 
de campeão veio com o Flama, ba-
tendo o Nogueira na � nal. Artilheiro: 
Davi Araújo (Nogueira) e defesa me-
nos vazada: Flama. E pelo Sub 16, ou-
tro título do Flama, time do Maracatu 
comandado pelos técnicos Fernando 
e Maurão, vencendo o Colina do Sol. 
Artilheiro: Kaique Silva; Goleiro me-
nos vazado: Colina. 

Julianna Peña oferecendo 
revanche após tirar 
cinturão da brasileira 
Amanda Nunes na 
categoria peso-
galo do UFC
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Estou livre mês 
que vem!”

Frase da Semana.

Pedro Rebouças 
Notícias do mundo equestre
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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


