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Volta às aulas e 
promessas de ano novo
Hora de retomar atividades e de pôr em prática o que ainda

não havia sido possível: investir na autoestima e qualidade de vida 

Leia também:

* Na Coluna do Carleto: última edição das revistas

* E-social obrigatório para quem tem um ou mais empregados

* Academia Guarulhense de Letras dá posse a novos membros
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Venha conferir nas datas de circulação
Distribuição gratuita em 140 condomínios, displays em pontos 

comerciais de grande fl uxo e em locais com salas de espera

41 anos de Jornalismo 
com credibilidade

e responsabilidade social

CÂMARA SOB NOVO COMANDO
Após uma sequência de decisões ju-
diciais, o vereador Miguel Martello 
(PDT não pôde concorrer à reeleição 
como presidente do Legislativo gua-
rulhense. Ainda buscou uma saída 
honrosa, apoiando o petista Marcelo 
Seminaldo, que obteve nove votos, 
contra os 25 conseguidos pelo can-
didato Ticiano Americano (Cidada-
nia), apoiado pelo prefeito Guti (PSD).

COMPONENTES DA MESA  
A mesa diretora para o biênio 2023-
2024 tem a vereadora Karina Sol-
tur (PSD) como primeira vice, Lamé 
Smeili (MDB) como segundo vice e os 
secretários André Alves (Cidadania), 
Pastor Anistaldo (PSC), Gilvan Pas-
sos (PSD) e Wesley Casa Forte (PSB).

MAIS VEREADORES EM 2024?
Com a expectativa da conclusão do 
censo do IBGE que apontará qual a 
atual população de Guarulhos, já se 
cogita o aumento do número de ca-
deiras na Câmara Municipal. Como é 
evidente que a cidade tem mais de 
1,35 milhão de habitantes e não deve 
ter passado de 1,5 milhão, tem direito 
a ter 37 vereadores, conforme Artigo 
29 da Constituição Federal. Embora 
possa parecer legislar em causa pró-
pria por facilitar a própria reeleição, a 
iniciativa de aumentar a quantidade 
de vagas cabe aos vereadores locais. 
A decisão interessa a partidos que 
não conseguiram eleger represen-
tantes por não atingir o quociente 
eleitoral.

O QUE É O TAL QUOCIENTE?
O quociente eleitoral é o resultado da 
total de votos válidos em uma eleição 
proporcional pelo número de cadeiras 
em disputa. Para eleger um vereador, 
o partido tem de atingir pelo menos 
o quociente. Mesmo o candidato mais 
votado do partido nesse caso não fi ca 
nem na suplência. Pode acontecer de 
alguém com menos votos se eleger e 
outro com mais votos fi car de fora.

O NÓ MAIS COMPLICADO
Os lamentáveis episódios em Brasí-
lia no dia 8/1 mostraram que o novo 
governo pode ter uma difícil relação 
com os setores militares, pois, ainda 
que Lula tenha procurado demonstrar 
disposição para o diálogo, nomeando 
para ministro da Defesa alguém com 
bom trânsito na área, José Múcio, fi -
cou notório que alguns setores, se 
não contribuíram diretamente para 
o quebra-quebra, não foram efi ca-
zes para impedir que acontecesse.

O NÓ MAIS COMPLICADO - 2
A decisão de Lula de substituir o co-
mandante do Exército poucos dias 
após a posse mostra que ele não quer 
correr o risco de confi ar em quem 
não esteja inteiramente à vontade na 
equipe. Tendo assumido o posto em 
30 de dezembro, o general Júlio César 
de Arruda foi substituído em 21/1 pelo 
general Tomás Ribeiro Paiva, que esta-
va à frente do Comando Militar do Su-
deste e que, coincidência ou não, na 
véspera havia defendido em discurso 
o resultado da eleição.

O X DA QUESTÃO
O presidente diz que quer varrer o 
passado e governar. O ministro José 
Múcio afi rma que há decisão de punir 
todos que tenham contribuído para a 
tentativa de golpe perpretada no dia 
8. De fato, Lula precisa preocupar-se 
em produzir uma gestão efi ciente, 
principalmente na Economia, pois as 
promessas de campanha quanto a 
melhorar as condições de vida da po-
pulação não tardarão a ser cobradas, 
mesmo que seu cumprimento não de-
penda exatamente do novo governo.

BOATARIA
O que não tem faltado nas redes so-
ciais são boatos, usando dados falsos 
para incriminar a nova gestão por 
decisões tomadas ainda no governo 
Bolsonaro, como a não correção da 
tabela do Imposto de Renda na Fonte. 
Além de mentir quanto à origem do 
problema, o boato ainda inclui cálculo 
errado, dando a entender que o rea-
juste do salário mínimo para R$ 1.302 
seria insufi ciente para pagar o Impos-
to de Renda a ser retido de quem ga-
nha um salário mínimo e meio.

ÚLTIMA EDIÇÃO
Devido à imensa difi culdade de reu-
nir o volume de anúncios necessá-
rios para cobrir o custo de produção, 
lamento informar que esta é a últi-
ma edição da Weekend. Deixaremos 
também de produzir a RG - Revista 
Guarulhos. Nossa gratidão a todos 
que contribuíram conosco por tantos 
anos, acompanhando nosso trabalho.
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12 Academia Guarulhense de Letras 
dá posse a seis novos membros

[ ACONTECEU ]

NNo dia 16 de dezembro, na Unidade 
4 do Colégio Parthenon, na Vila 
Augusta, a Academia Guarulhense 

de Letras comemorou 44 anos de funda-
ção, completados em 8 de dezembro, e deu 
posse a cinco novos membros. O evento 
contou com a presença do vice-prefeito e 
secretário da Cultura, Jesus Roque Freitas; 
dos vereadores Rômulo Ornelas e Janete 
Pietá; e dos ex-vereadores Sebastião Ale-
mão, Eduardo Kamei Yukisaki e Samuel 
Vasconcelos. O professor Jesus e o verea-
dor Rômulo � zeram uso da palavra, enal-
tecendo o quanto é válida a existência de 
organizações da sociedade civil trabalhan-
do paralelamente ao setor público em be-
nefício da cultura e da educação.

Foram empossados: a jornalista e escri-
tora Fátima Gilioli, tendo como patrona 
de sua cadeira Cecília Meireles; a psicope-
dagoga Heidy Lirio da Cruz, tendo como 
patrono José Manuel Mateos Martinez; o 
jornalista, escritor  e apresentador Roberto 
Samuel da Silva, tendo como patrono Cor-
nélio Pires; o músico, militar da Aeronáu-
tica, escritor e editor Manoel Monteiro do 
Espírito Santo Júnior, tendo como patrono 
Cassiano Ricardo; e o escritor Darlan Zurc 
(Cruz), que terá como patrono Ary Baddini 
Tavares. Também escolhida para fazer parte 
da AGL, a escritora Luciene Vignoli Müller, 
que terá como patrono Edinaldo Couto, não 
pôde comparecer devido a compromisso 
pro� ssional anteriormente assumido em 
Recife (PE). Ao tomar posse, cada um dos 
novos membros falou sobre o patrono de 
sua cadeira, bem como sobre sua percepção 
a respeito da importância da defesa da lite-
ratura no âmbito da cidade, principalmente 
perante as populações mais jovens.

A solenidade foi abrilhantada por nú-
meros musicais apresentados por Gil-
berto de Sucesso, da banda Capitão Al-
batroz; e por Hélio Doyle Pereira e Enzo 
França, ambos do Conservatório Musical 
de Guarulhos, sob direção do maestro 
Armando Attilio Colacioppo Sobrinho e 
de Wilma Colacioppo.

Pela entidade, manifestaram-se o ora-

dor o� cial, José Augusto Rodrigues Pi-
nheiro; e os acadêmicos José Roberto 
Jerônimo e Fernando Canto Berzaghi. O 
presidente Valdir Carleto, cujo mandato 
se encerrou em 31 de dezembro, trans-
mitiu informalmente o cargo ao secretá-
rio-geral, Mauro dos Santos Oliveira, que 
assumiu a presidência em 1 de janeiro. 
Citou que, apesar de que gostaria de ter 
podido realizar mais durante sua gestão, 
prejudicada pelos efeitos da pandemia, 
entende que a Academia cumpriu dentro 
do possível sua missão de levar às escolas 
uma mensagem de incentivo ao hábito da 
leitura e da escrita, com destacada parti-
cipação na Bienal do Livro. Agradeceu o 
apoio dos membros da Academia e aos 
colegas dos veículos de comunicação que 
contribuíram para tornar a entidade mais 
conhecida pelos guarulhenses.

Mauro cumprimentou os novos com-
ponentes, disse sentir-se honrado pela 
escolha para dirigir a AGL por dois anos 

e que conta com a ajuda de todos para 
uma boa gestão, “porque ninguém faz 
nada sozinho”.

Concluindo a solenidade, ocorreu o 
lançamento da edição nº 24 da Revis-
ta da Academia Guarulhense de Letras, 
contendo poemas, artigos e crônicas 
de diversos autores, que autografaram 
exemplares para o público que presti-
giou o evento.

Fátima Gilioli e Gil Campos

Roberto Samuel e Jandilisa Grassano

Heidy Lirio da Cruz e Jacques Miranda

Teresinha Maltez e Manoel Monteiro do 
Espírito Santo Júnior

Darlan Zurc e Bosco Maciel
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