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1.010 DIAS

E a população
pede por mais 
iluminação nas

ruas e praças dos
bairros periféricos

“Homem do
Tempo” avisa:

Mais Social nas páginas 4 e 5

SOCIAL

O presidente do Cassino 
dos suboficiais e sargentos 
da Base Aérea de Santos, 
Nelson José dos Santos 
ficou feliz e agradecido 
com a presença de cen-
tenas de convidados, no 

último dia 12, para pres-
tigiar a noite com grande 
alegria e bom gosto, em 
comemoração ao Dia do 
Aviador. Na foto com sua 
esposa Ana Paula Santos.
Parabéns pelo Sucesso!

DIA “D” DE VACINAÇÃO

Com poucas 
doses, Guarujá 

altera locais 
de vacinação 

Eram esperadas no mínimo 400 doses da vacina, mas o Município recebeu 
apenas 200. Devem ser imunizadas crianças de 6 meses a menores de 5 

anos; atenção aos postos que atenderão o público-alvo das 8 às 17 horas Página 6
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Vistoria em ferro-velho flagra 
drogas e objetos furtados
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Habitação de 
Guarujá lidera 
ações no Estado

Helder Lima/PMG

Blitz fiscaliza 
postos de 

combustível
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Educação no 
Estado inicia 

modernização
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O juiz Marcus Vinícius Reis 
Bastos, da 12ª Vara Federal 
de Brasília, absolveu (16) o 
ex-presidente Michel Temer 
do crime de obstrução de 
justiça no caso da conversa 
gravada entre ele e o em-
presário Joesley Batista, um 
dos donos do grupo J&F. 
Temer havia sido denunciado 
em 2017 por Rodrigo Janot. 
Ainda cabe recurso da de-
cisão ao Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1) 
por parte MPF. A denúncia 
tem base em uma gravação 
onde Temer, já presidente, 
responde “tem que manter 
isso aí, viu?” a uma fala sobre 
a boa relação entre Joesley 
e o ex-deputado Eduardo 
Cunha, preso pela Lava Jato.

“Tem que 
manter isso 

aí, viu?”

Última
notÍcia



Sim, o bem de família 
não possui uma proteção 
absoluta. Em certas ocasi-
ões, vejo muitas pessoas 
falando que jamais o seu 
imóvel, casa, apartamento, 
carro e etc., poderão ser 
atingidos por cobranças 
judiciais. Vamos entender!

Primeiramente, a lei 
fala, em linhas gerais, que 
o bem de família é o “pré-
dio residencial urbano ou 
rural, com suas perten-
ças e acessórios destina-
do a domicílio familiar”. 
Em resumo: é a sua casa 
com as coisas que estão 
dentro dela. Você deve 
compreender que essa pro-

teção especial serve para 
preservar a dignidade da 
pessoa humana, ou seja, 
garantir que nós tenha-
mos o mínimo para nos-
sa própria sobrevivência. 

Mas, como a maioria 
das leis, essa não é dife-
rente e também possui ex-
ceções. Então veja, alguns 
exemplos básicos: o fiador 
de contrato de locação 
(aluguel), pode ter o bem 
residencial penhorado; se 
você financiou sua casa, 
caso fique sem pagar as 
parcelas do financiamento 
por muito tempo e não faça 
nenhum acordo, o próprio 
bem financiado pode ser 

penhorado; se você tiver 
uma obra de arte rara em 
sua casa, esse bem apesar 
de estar dentro da resi-
dência e ter proteção, por 
ser de alto valor poderá 
também ser penhorado. 

A lei é extensa sobre este 
tema (nº 8.009/1990), por 
isso, seria impossível tratar 
de todos os detalhes neste 
momento, mas, o meu 
recado era deixá-los infor-
mados que essa história de 
“bem de família” não pode 
ser generalizada e deve ser 
analisada com cuidado, 
merecendo cada caso con-
creto um atenção especial. 
Fique atento ao seu direito!

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

Cuidado, o bem de família pode ser penhorado! 

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI

Micros
Um bolão
Se engana quem pensa 
que as lideranças polí-
ticas de Guarujá para o 
cenário eleitoral de 2020 
estão definidas. Com o 
governo Suman baten-
do um bolão no quesito 
hospitalidade e recepção 
turística, o termômetro da 
temporada, e os postos 
de trabalho que se abrem 
com ela, serão decisivos 
nesse quadro. E será di-
fícil fazer frente a isso.

Fato
Por mais que a fraca opo-
sição política tente algum 
engajamento nas redes 
sociais com denúncias até 
então inócuas, é inegável a 
mudança da cidade que 
este governo realizou. A 
população reconhece 
e está se apropriando 
dos espaços de lazer 
e convivência e isso é 
uma mudança de com-
portamento que não foi 
conquistada por nenhum 
dos últimos governos. 

Quando?
Ainda que a oposição 
lance mão da velha téc-
nica do quanto pior, me-
lhor, esse fato prevalece a 
olhos vistos. Quando que 
se viu, nos últimos 15 anos, 
a orla bem frequentada 
por jovens, por grupos de 
pessoas praticando ativi-
dades físicas e esportivas, 
e por famílias desfrutando 
de momento de quali-
dade e de diversão na 
praça Horácio Lafer, em 
plena quarta-feira de uma 
semana sem feriado e fora 
de temporada? 

Melhora
No caminho desse pas-
seio, clientes consumindo 
nas barracas e lancho-
netes. Ruas iluminadas e 
limpas. Orla limpa e bem 
iluminada e patrulhada 
pela Guarda Municipal e 
viaturas da Polícia Militar. 
É preciso reconhecer 
que melhoramos muito e 
que o trabalho não pode 
parar por picuinhas fora 
e dentro do governo. 
A população está de 

olho e, por enquanto, 
aprovando o que temos.

Homenagens
Em cumprimento ao Decre-
to Legislativo nº 1.158/2017, 
a Câmara Municipal de 
Guarujá, promove na pró-
xima quinta-feira, dia 24 de 
outubro, a Sessão Solene 
de entrega da Medalha do 
Mérito Educacional “Educa-
dor Nota 10”, em comemo-
ração ao Dia do Professor. 

Quando?
O evento inicia às 19 horas 
na Sala Alberto Santos Du-
mont (Plenário da Câmara 
de Guarujá), que fica na 
Avenida Leomil nº 291 – Pi-
tangueiras. O evento é aber-
to à toda a comunidade.

Unidon
O Centro Universitário Don 
Domênico - UNIDON pro-
move o evento de lança-
mento do “Conselho de 
Educação Básica do UNI-
DON – CEBDON”, no dia 07 
de novembro, às 8h30min, 
no auditório do DON, situa-
do na Avenida Arthur Costa 
Filho, 20, Centro, Guarujá.

Palestra
Na ocasião, haverá uma 
palestra com o Prof. Luis 
Gustavo Rabello, do Cen-
tro Universitário do Sul de 
Minas – UNIS, sobre o tema 
“Um novo professor para 
um novo tempo”. O CEB-
DON é um conselho volta-
do unicamente para área da 
educação, e trata-se de um 

encontro das principais li-
deranças da educação da 
região da Baixada Santista.

Debates
Dentro das reuniões do 
conselho serão discutidos 
temas prioritários de pau-
tas demandada pela Dire-
toria Regional de Ensino e 
Secretaria de Educação, 
para assim promover um 
ambiente colaborativo 
com discussões voltadas 
para o conhecimento, 
propiciando a inovação 
educacional.

Trabalho
Quem se interessar em 
capacitações para ingres-
sar no mercado de tra-
balho, Guarujá abrirá 350 
vagas para cinco cursos 
profissionalizantes que 
terão início em 2020. As 
inscrições começam na 
segunda-feira (21) e pros-
seguem até sexta (25), das 
16 às 20 horas, na Escola 
Municipal 1º de Maio, na 
Avenida Adriano Dias dos 
Santos, 611 – Jardim Boa 
Esperança. 

Qualificação
Os cursos oferecidos são 
Mecânica (100), Admi-
nistração (100), Conta-
bilidade (50), Química 
(150) e Meio Ambiente 
(50), nos períodos tar-
de e noite. As vagas são 
uma iniciativa da Secretaria 
de Educação, Espor te 
e Lazer (Sedel), através 
da Diretoria de Ensino. 

Sem vacinas, mas com fé
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Que fi que bem claro que as presentes ações
e o presente julgamento não se referem a

nenhuma situação particular. Esse entendimento
se estenderá a todos os cidadãos brasileiros

sujeitos à sua eventual aplicação, sem distinção.

Ministro Dias Toffoli – Presidente
do Supremo Tribunal Federal (STF)

FRASE DA SEMANA

A volta de doenças con-
sideradas erradicadas no 
Brasil, como a pólio e o 
sarampo, é, em parte, pro-
vocada pelo movimento 
anti-vacina que se popula-
rizou pelas mensagens de 
aplicativos, como o what-
sapp. Com a população 
vulnerável a essas doenças, 
as epidemias são os resul-
tados esperados para esta 
situação que, antes de ser 
provocada e taxada irres-
ponsável por par te dos 
responsáveis pelas crianças 
que deixam de ser vacinas, 
tem outro culpado e prolife-
ra pela falta de informação e 
educação do nosso povo. 

O governo federal é o 
principal responsável pois, 
atolado em dívidas e gerindo 
muito mal o dinheiro públi-
co, manteve seus privilégios 
e priorizou o corte de des-
pesas em setores cruciais 
que afetaram diretamente à 
saúde, como: a redução de 
produção de vacinas contra 
o sarampo, a febre amare-
la, e a pentavalente, que 
sumiu dos usafas do país. 

E olha que estamos em 
pleno sur to da primeira 
e com a proximidade do 
verão, caminhando para o 
mesmo cenário com a fe-
bre amarela. Uma ação mal 
planejada que resultará em 

perda de ainda mais vidas.
A prova que a coisa 

pública no que se refere à 
saúde está sendo conduzi-
da sem muita coerência é 
que o próprio Ministério da 
Saúde convoca um “Dia D” 
de vacinação nacional e não 
envia a quantidade mínima 
de doses necessárias para 
atender os municípios. 

Excesso de fé do go-
verno ‘cristão’, irresponsa-
bilidade ou incompetência 
de quem não soube pla-
nejar para cortar onde é 
realmente necessário? O 
certo, mesmo, é que quem 
continua sofrendo na carne, 
é a população. Amém? 

Editorial

www.facebook.com/EstanciaDeGuaruja

Alcance

3.230
Envolvimento

661
Curtidas

125

Estância na rede

Charge da semana

A equipe guarujaense de 
futebol do Atlético Paulista, 
está engajada na proteção 
às crianças e à infância e 
para formar uma corrente 
do bem lançou a Campanha 
Todos Contra a Pedofilia. 

Recentemente, a agremiação 
participou do festival Arco-
tec no Sítio Conceiçãozinha 
e aproveitou para mandar o 
recado a toda a comunida-
de, conscientizando que “a 
pedofilia não e um problema 

só meu, é um problema 
de todos.” E reforçou a 
hashtag #TodosContraPedo-
filia. Para saber como se en-
gajar, entrar em contato pela 
página https://www.face-
book.com/damiana.santana2

A Estância do leitor

Fonte: G1

Enquanto isso, no Dia “D”...



ACOMPANHE-NOS
TAMBÉM PELO FACEBOOK

www.facebook.com/EstanciaDeGuaruja

Alcoólicos Anônimos
Existe uma saída para o alcoolismo

R. Washington, s/nº - Igreja Matriz, Guarujá
(13) 3235-5301 / 99133-2543
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UNIDADE I - GUARUJÁ:
Av. Miguel Mussa Gaze, 247 - Santa Rosa
Telefones: (13) 99164-7148 e 3348-4200

www.colegioadelia.com.br

UNIDADE II - VICENTE DE CARVALHO:
Av. Áurea Gonzales Conde, 245 - Jd. Progresso 

Telefones: (13) 99164-2123 e 4042-3322
www.escolatecnicaadelia.com.br

Al MareAl Mare
RESTAURANTE

Boteco

Self ServiceSelf Service

Tel.: (13) 3382-1859
R. Atílio Gelsomini, 210 - Jardim Helena Maria

(Próximo ao Estádio Municipal)

Segunda a quinta: R$ 19,99Segunda a quinta: R$ 19,99
sex/sáb/dom/feriados: R$ 24,99sex/sáb/dom/feriados: R$ 24,99

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Guarujá em parce-
ria com a Delegacia de Inves-
tigações Gerais da Polícia Civil 
(Dig) de Santos, realizou na 
manhã da última quarta-fei-
ra(16), uma operação contra 
receptação de fios de cobre 
e outros cabos utilizados 
por empresas de serviço. 
Está é a segunda opera-
ção realizada em menos 
de dois meses na Cidade.

Foram vistoriados três 
ferros-velhos, localizados 
no Sítio do Outeiro, San-
ta Rosa e Santo Antônio. 
As equipes apreenderam 
diversos produtos, entre 
eles cabos de telefonia, 
relógio de luz, isoladores 
elétricos, além de drogas 
e rádios comunicadores.

A ação envolveu mais de 
30 agentes da GCM, Polícia 
Civil e Militar; Fiscalização de 
Comércio; além de repre-
sentantes das concessio-
nárias de energia, telefonia 
e abastecimento de água.

O primeiro ferro-velho 
vistoriado foi no Sítio do 
Outeiro. No local, foram 
encontrados 20 metros de 
cordoalha de aço, que são 
utilizados pela empresa de 
energia para dar sustenta-
ção ao poste. O material foi 
apreendido e o responsável 
pelo depósito foi detido.

Já no segundo estabe-
lecimento, no bairro Santa 
Rosa, foi lavrado um auto de 
vistoria, pois o local estava 
em fase de regularização 
de documentação. Próximo 
do comércio, os agentes 
perceberam uma ação sus-
peita e foram recebidos a 
tiros por um indivíduo, que 
se evadiu pela comunidade.

Ao fugir, o homem deixou 
uma mochila. Dentro dela 
foram encontrados 51 lança-
perfumes, 51 papelotes de 
maconha, 6 pedras de cra-
que, 7 tabletes de maconha 
e 2 rádios-comunicadores.

No último ferro-velho, os 
GCMs encontraram diversas 
irregularidades. O local não 
possuía alvará de funcio-
namento e foi interditado. 

Além disso, eles reco-
lheram um relógio de luz, 
200 metros de cabos de 
telefonia, 16 isoladores elé-
tricos, manilha e chave faca 
(ferramenta utilizada para iso-
lar circuitos elétricos). O pro-
prietário do estabelecimento 
foi detido e encaminhado 
para a Dig de Santos, onde 
será lavrado o auto de prisão 
em flagrante por receptação.

Operação 
apreende 
produtos 
furtados e 
drogas em 

ferros-velhos 
De Guarujá

Desde janeiro de 2017, a 
Prefeitura Municipal de Guaru-
já já entregou mais de 1.600 
títulos de legitimação fundiária 
com registro em cartório e 
com a emissão de matrículas 
definitivas – todos no bairro 
Morrinhos III, conferindo a cen-
tenas de famílias o direito real 
de propriedade do imóvel, 
com total segurança jurídica.

Por conta disso, Guarujá 
tornou-se a cidade paulista 
que mais regularizou imóveis, 
segundo levantamento da 
Associação dos Registrado-
res Imobiliários de São Paulo 
- ARISP, confirmando, assim, 
os avanços do Município no 
decorrer de quase três anos, 
no que se refere a ações 
de regularização fundiária.

PIONEIRA
Além disso, Guarujá está na 

vanguarda da recente Lei Fe-
deral de Regularização Fundi-
ária (Lei nº 13.465/17), sendo 
também a primeira cidade do 
Estado de São Paulo a fazer a 
entrega de títulos fundamen-
tada nessa nova legislação. 
O novo marco regulatório foi 
um grande passo para que as 
famílias tenham seus imóveis 
em situação regular.

Solucionar o problema de 
famílias em áreas irregulares é 
um dos principais objetivos 
da Prefeitura, que desenvolve, 

desde o início da gestão, um 
trabalho dinâmico, por meio 
da Secretaria de Habitação 
(Sehab), buscando recursos, 
sempre com o objetivo de 
reduzir o déficit habitacional, 
que atualmente já ultrapassa 
30 mil famílias; e proporcionar 
a essas pessoas mais dignida-
de e qualidade de vida. Nes-
ses quase três anos, a Prefeitu-
ra já entregou cerca de 1.600 
(de um total de 2.247) títulos 
para moradores do Morrinhos 
III, o que aproxima a Admi-
nistração Municipal de atingir 
sua meta de regularização do 
bairro até o início de 2020.

DESENVOLVIMENTO
O secretário Adjunto de 

Habitação e também diretor 
interino de Regularização Fun-
diária, Nelsomar Guedes Cou-
tinho, destaca a importância 
do trabalho, ao afirmar que a 
partir da regularização fundiá-
ria a Prefeitura está ampliando 
a cadeia de desenvolvimento 
no Município.

“Com a legitimação de 
seus lotes, os moradores de 
Morrinhos III passam a ser 
proprietários legais de suas 
moradias e as famílias ficam 
mais seguras, tendo em vista 
que a legitimação fundiária 
traz diversos benefícios”, 
afirma Nelsomar.

Segundo ele, com o título 
de legitimação fundiária em 
mãos, é facilitada a obtenção 

Por  unan imidade de 
votos, o plenário da Câ-
mara Municipal de Guarujá 
aprovou nesta terça-feira 
(16) a criação de comissão 
parlamentar com objetivo 
de promover estudos para 
implantação de políticas 
públicas voltadas à inclusão 
de pessoas com deficiência. 

O grupo será presidido 
pelo vereador Edilson Dias 
(PT), autor da iniciativa, e 
terá como demais mem-

bros os vereadores Raphael 
Vitiello (PSDB) e Toninho 
Salgado (PSD). Eles terão 
prazo de 180 dias para 
ouvir representantes do seg-
mento e reunir sugestões 
que possam compor um 
pacote de medidas direcio-
nadas às pessoas especiais.

“É notório que cada ci-
dadão com deficiência e/ou 
com necessidades espe-
ciais tem suas individuali-
dades. E isso tem que ser 

levado em conta na ela-
boração das nossas políti-
cas públicas”, enfatiza Dias.

O trabalho da comissão 
também buscará garantir a 
aplicação de leis, que já es-
tão em vigor, mas ainda não 
foram devidamente regula-
mentadas pelo Executivo. 

Um exemplo é a Lei Muni-
cipal 4612/2019, que auto-
riza a criação do ‘Programa 
Municipal de Equoterapia’ 
como opção terapêutica de 

saúde pública para pessoas 
com deficiência e/ou com 
mobilidade reduzida e/ou 
com outras necessidades 
específicas, em âmbito local.

O grupo também vai estu-
dar os dispositivos previstos 
na Lei Estadual 17.158/2019, 
aprovada este ano, pela 
Assembleia Legislativa, que 
estabeleceu a Política Esta-
dual de Proteção dos Di-
reitos da Pessoa com Trans-
torno do Espectro Autista.

Após quase dois meses 
de preparação, os estu-
dantes eleitos para o Par-
lamento Jovem de Guarujá 
finalmente apresentaram suas 
proposituras em plenário 
e votaram cada uma delas.

A sessão deliberativa foi 
realizada na noite de quar-
ta-feira (16) e contou com 
a presença dos vereado-
res Edilson Dias, Luciano 
Tody e Wanderley Maduro, 
além do secretário-adjun-
to de Educação, Espor-
te e Lazer, João Pechiori.

Os projetos aprovados 

pelos estudantes agora po-
derão ser encampados pelos 
vereadores e transformados 
em leis municipais. Da mesma 
forma, as indicações apre-
sentadas serão encaminha-
das ao prefeito Válter Suman.

Os representantes do 
Parlamento Jovem foram 
escolhidos através de elei-
ções, ocorridas em junho, 
que reuniram mais de 2 mil 
estudantes de escolas mu-
nicipais e estaduais. Todos 
são de turmas do 9º ano do 
Ensino Fundamental. A pos-
se foi no último dia 27/08.

Os jovens vereadores, 
titulares e suplentes, que 
compõem o Parlamento Jo-
vem de Guarujá realizaram a 
primeira sessão deliberativa 
na última quarta-feira (16), e 
a iniciativa foi homenageada 
pelo vereador e vice-presi-
dente da Mesa Diretora, José 
Nilton de Oliveira (Doidão 
– Cidadania), na última ses-
são da Câmara de Guarujá.

O vereador apresentou 
uma Moção de Congratulação 
à Escola do Legislativo da 
Câmara Municipal de Gua-
rujá, extensiva aos jovens. A 

Guarujá é a cidade que mais
regularizou imóveis no Estado 

de financiamentos para cons-
truções ou venda. “Isso gera 
emprego e renda, além de 
aumentar a arrecadação do 
Poder Público. Todos saem 
ganhando”, complementa. 

MAIS AÇÕES
Partindo desse princípio, 

a Sehab vem intensificando 
ações de regularização fundi-
ária no Município e, com base 
na nova legislação federal, 
está levando essa ferramen-
ta para outros núcleos da 
Cidade, que historicamente 
têm problemas de docu-
mentação imobiliária. Nesse 

contexto, além de Morrinhos, 
estão os bairros Santa Cruz 
dos Navegantes, Cantagalo, 
Complexo Prainha, Sitio Con-
ceiçãozinha, Parque da Mon-
tanha, entre outros previstos 
na demanda do Município.

O próximo núcleo a ser 
beneficiado com base na 
Lei 13.465/17 será a comu-
nidade de Santa Cruz dos 
Navegantes, onde a Prefeitura 
já iniciou o Auto de Demar-
cação Urbanística. Esta é a 
primeira etapa do processo 
para regularização, no qual 
o Poder Público Municipal 
deverá entregar os títulos 

de propriedade para apro-
ximadamente 1.500 famílias.

Vários processos de regula-
rização fundiária se encontram 
em andamento na Prefeitura 
de Guarujá, como o do De-
senvolvimento Urbano Integra-
do (Deurbi), associações de 
moradores do Jardim Las Pal-
mas, Santa Rosa (cosipanos), 
Parque Taquaral, no Jardim 
Vargem Grande, entre outros.

PARCERIA
A iniciativa do Município 

conta com parceria do Go-
verno do Estado, por meio 
do Programa Cidade Legal, 
que acelera e desburocratiza 
o processo de regularização 
fundiária, sem custo para 
os moradores das áreas de 
interesse social. A Prefeitura 
recebe apoio técnico para 
a regularização dos núcleos 
habitacionais de interesse 
social, para fins residenciais, 
localizados em área urba-
na ou de expansão urbana.

A iniciativa também ofere-
ce assessoria para intermediar 
o registro dos projetos de 
regularização fundiária urbana 
nos registros de imóveis. Além 
de garantir segurança jurídica, 
o programa leva às famílias de 
baixa renda, outros benefícios 
como o acesso ao mercado 
formal de crédito, a possi-
bilidade de comercialização 
do imóvel e a transferên-
cia para filhos ou herdeiros.

Comissão vai propor ações voltadas às pessoas com deficiência

Levantamento é da Associação dos Registradores
Imobiliários de São Paulo – a ARISP

Vereador José Nilton 
homenageia integrantes
do Parlamento Jovem

moção destaca o momento 
impor tante na história do 
Poder Legislativo guarujaense, 
e afirma certeza de que “a 
formação política e social 
dos jovens vereadores, com 
certeza, irá resultar em frutos 
benéficos para toda socieda-
de de nossa querida Guarujá”. 
O documento foi aprova-
do por todos os presentes.

Estudantes apresentam 
projetos de leis e

indicações na câmara 

Helder Lima
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Tels.: 3227.5770 - 99711.5545(13) 98835-4404             marciolopescheff@gmail.com

@marciolopeschef

Restaurante
Chef Bistrô,  no Hotel

Guarumar Prime,
Rua Washington, 719,

Centro do Guaruja
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Rosângela BozziRosângela BozziRosângela BozziRosângela Bozzi
Rosane  Marques   Atelier (13) 98868-0868

Baile da Asa cada vez mais prestigiado 

Rosa Caron e seu marido Geudy Costa  

O suboficial Jorge
André Paiva 

O Baile da Asa é a tradicional O Baile da Asa é a tradicional 
festa que reúne os oficiais festa que reúne os oficiais 
em comemoração ao Dia do em comemoração ao Dia do 
Aviador. A marcante noite Aviador. A marcante noite 
aconteceu no Cassino dos aconteceu no Cassino dos 
suboficiais e sargentos da Base suboficiais e sargentos da Base 
Aérea de Santos. O eventoAérea de Santos. O evento
é organizado pela diretoriaé organizado pela diretoria

do clube do Cassino, que cuida do clube do Cassino, que cuida 
dos detalhes com capricho para dos detalhes com capricho para 

o grande dia. Parabéns à toda o grande dia. Parabéns à toda 
equipe, que a cada ano vem se equipe, que a cada ano vem se 

destacando com as melhorias destacando com as melhorias 
do local e desempenho dos do local e desempenho dos 

eventos. Sucesso Sempre! eventos. Sucesso Sempre! 

O atencioso jovem 
Sandoval Molina 

Sandro e Andréa Soares 

Andréa Archidiacono, Marly Serrat e Érica Bianchi 

A fonoaudióloga Mariana Wernecke e
o professor da Etec, Anderson Figueira 

O educador físico Juliano Rolin e Mayre Coimbra 

Edna Vieira Dias e seu marido,
o sargento Marco Antonio Dias 

O representante comercial Simião do Espírito
Santo e o engenheiro mecânico Edson Malaguti 



18 a 24 de outubro de 2019SOCIALA ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br 5

JoséJosé  FlFlávioávioJoséJosé  FlFlávioávioM
Tb

 2
8.

84
2

joseflaviocolunista@gmail.com

2255  
anosanos
Eternizando
emoções

Tradicional Baile da Asa é destaque no Cassino dos 
Suboficiais e Sargentos da Base Aérea de Santos 

O presidente do Cassino 
dos suboficiais e sargentos 
da Base Aérea de Santos, 
Nelson José dos Santos 
e sua esposa Ana Paula 
Santos, estavam felizes 
com a presença de 
centenas de convidados 
que compareceram para 
prestigiar a grande noite 
do Baile da Asa. Com 
impecável decoração, a 
festa contou com animação 
da Banda Imagem, que 
há mais de uma década 
e com muito brilhantismo 
e profissionalismo faz 
suas apresentações na 
Base Aérea de Santos. 
Parabéns!!!   

O comandante da Base Aérea de Santos, tenente-coronel-aviador Francisco José 
Formaggio, sua esposa, a advogada e professora universitária Luciana Formaggio,

Érika Martins Zotti e seu esposo, o brigadeiro-do-ar Eduardo Zotti  

O comandante da Base Aérea de São Paulo, coronel-
aviador Jailson Oliveira da Silva e sua esposa Patrícia Cunha

O tenente-coronel Wendel e Janaina Souza  

O sargento Michael Cabral e Natália Cabral 

Elaine Sanches e José Sanches Felipe Nascimento e Vanessa Marques  

O coronel-aviador Jorge Tebicherane
e sua esposa Nádia Tebicherane

Adriana Chiuso e seu marido Miguel Elias Branco,
saíram da festa, direto para viagem ao México Raquel Goes e Marcos Oliveira     Coronel Wagner Araújo e Edinéia Tavares  



Alcoólicos 
Anônimos

Existe uma saída
para o alcoolismo

R. Washington, s/nº
Igreja Matriz, Guarujá
(13) 3235-5301

(13) 99133-2543

Escrevo nesta semana pois 
a próxima edição da Estância 
sairá após a definição do 
finalista brasileiro na Libertado-
res 2019. Flamengo ou Grê-
mio? Grêmio ou Flamengo? 

Um duelo de tirar fôlego 
e sem prognósticos. Será? Já 
arrisco. Flamengo finalista!!!

Inegável a boa fase da 
equipe de Jorge Jesus. É 
aquele espaço de tempo 
que a bola cruzada desvia 
no adversário e sobre no 
pé do matador, que o bate 
e rebate vai para dentro do 
gol rival e quando atacado 
ou um milagre acontece ou 
a trave ajuda e por ai vai.

Mesmo levando em con-
sideração que no empa-
te na Arena Grêmio as es-
calações mudaram, Pedro 
Geromel volta a zaga Trico-
lor e no lado Rubro Negro, 
Arrascaeta e Rafinha estão 
fora, ainda creio no Mengão.

Neste 1 a 1 na Arena, Ga-
briel e cia deram um baile 
no time de Renato Gaúcho. 
Movimentações, chutes a gol, 

três gols anulados e uma maior 
posse de bola deram a tônica, 
principalmente na primeira 
etapa. No segundo tempo 
um gol “achado” de Pepê 
pôs o Imortal na luta pela 
decisão em Santiago no Chile.

Gaúcho disse ontem que 
o futebol brasileiro acabou e 
apenas 4 ou 5 equipes jogam 
para frente, citando o seu Grê-
mio, o rival Mengo, Santos e 
Palmeiras e olhe lá. Tem muita 
razão no que disse, espelho 

de uma situação aonde após 
duas três derrotas o técnico 
cai do cargo e vem outro 
também na corda bamba. 
Renato, o maior ídolo da 
história gremista está há três 
anos no cargo, uma ilha no 
meio de tantas idas e vindas.

No Maracanã apinhado, 
com mais de 65 mil pagan-
tes entoando aquele man-
tra de “Meeeeeeeeeen-
goooooooooo” uma boa 
fase interminável, moral de um 

Guilherme Novaes - Jornalista - gnovaes@fanaticosporfutebol.com.br

GOLAÇO
Fla ou Grêmio? Quem chegará a Final?
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elenco recheado de opções, 
um técnico para frente e Ga-
bigol. Mistura tudo isso e põe 
o Mengo na final continental, 
provavelmente contra o River 
que fez 2 a 0 na ida contra 
o arquirrival Boca e qualquer 
um que seja, ainda segue 
abaixo do clube carioca. 

E vou mais além... numa 
hipotética final de um Mundial 
contra o Liverpool, acho que 
o time é o que tem mais chan-
ces de fazer páreo ao time 
europeu, façanha que desde 
o Timão contra o Chelsea ne-
nhum time sul-americano con-
seguiu, em evidentes dispara-
tes técnicos, físicos e táticos.

Claro que tudo isso pode 
mudar em 90 minutos e o 
Grêmio, também, uma gran-
de equipe, substituir o su-
jeito dessa minha coluna.  
Mas é uma questão de aná-
lise, futurologia e feeling. 

E por fim, arrisco... Fla-
mengo campeão Carioca, 
Brasileiro, Sul-Americano e 
Mundial. Um ano de ouro 
no Rubro Negro.  Será?

SINDICATO DOS SINDICATO DOS 
SERVIDORESSERVIDORES

PÚBLICOSPÚBLICOS
DE GUARUJÁDE GUARUJÁ

SINDSERV GUARUJÁSINDSERV GUARUJÁ

Rua Manoel Hipolito do Rego, 84,
Jardim Boa Esperança - Guarujá

Tel.: (13) 3383-1014 / 3383-1122

Guarujá sediou, na úl-
tima sexta-feira (11), um 
dos principais eventos 
relacionados à área de 
inovação tecnológica do 
Estado de São Paulo. O 
6º Encontro Metropoli-
tano de Tecnologia da 
Baixada Santista (EMTBS) 
aconteceu nas instalações 
do Sest/Senat de Guarujá 
e atraiu 1500 visitantes.

Especialistas e pesquisa-
dores da área de tecnologia 
se reuniram para apresentar 
as tendências de mercado, 
além de inspirar o fomen-
to de novos negócios.

Durante a cerimônia de 
abertura, o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Portuário, Alexandre 
Trombelli pontuou que 
2020 será o ano da tec-
nologia e inovação em 
Guarujá. Isso porque, até 
o final do ano, será votada 
na Câmara , a Lei do Marco 
da Tecnologia e Inovação.

“A lei cria todo ambien-
te necessário para vinda 
de empresas ligadas ao 
setor de tecnologia. E tam-
bém, dá segurança jurídi-
ca para que as grandes 
empresas que atuam na 
área possam investir recur-
sos na Cidade”, afirmou.

O evento contou com 
estandes de empresas li-
gadas à tecnologia, univer-
sidades, escolas técnicas, 
transporte, construção civil, 
gestão da informação e 
empreendedorismo. Além 
de 11 palestras e painéis 
de debate relacionados 
ao conceito de cidades 
inteligentes e empreen-
dedorismo na era digital.

Além das palestras, no 
local foi montado um es-
tande da Sala do Empre-
endedor, com serviços 
de formalização no MEI, 
consulta e impressão das 
guias DAS, orientação em-
presarial e encaminhamen-
to para cursos e oficinas 
do Sebrae, assim como 
consulta para crédito no 
Banco do Povo Paulista.

Encontro de 
Tecnologia e 
Inovação no
Sest/Senat

Sábado é Dia “D” contra o sarampo 

Crianças de 6 meses a 9 meses terão nove 
postos à disposição; a partir de 9 meses até
5 anos vai contar com 21 unidades de Saúde

De Guarujá

Devido à remessa insufi-
ciente de doses de vacinas 
(para crianças de 6 a 9 meses) 
recebidas pelo Governo do 
Estado na quarta-feira (16), 
a Prefeitura de Guarujá pre-
cisou alterar o esquema do 
Dia “D” de vacinação con-
tra o sarampo programado 
para este sábado (19). Eram 
esperadas no mínimo 400 
doses da vacina, mas o Mu-
nicípio recebeu apenas 200.

Por isso, os pais ou respon-
sáveis por crianças de 6 a 9 
meses terão nove unidades à 
disposição (confira ao lado), 
no horário das 8 às 17 horas. Já 
para crianças de 9 meses até 
5 anos, os pais podem buscar 
a dose no mesmo horário, em 
21 postos, entre Unidades 
Básicas (UBS), de Saúde da 
Família (Usafa), além de um 
posto volante no Sest/Senat 
distribuídos pela Cidade (lista 
ao lado), no mesmo horário.

Segundo o diretor de 
Vigilância em Saúde de Gua-

R$ 9 milhões para saúde
Nos últimos 15 dias, a Pre-
feitura de Guarujá recebeu 
quase R$ 9 milhões em re-
cursos federais, para custear 
os serviços ofertados. Deste 
total, R$ 4.947.213,00 devem 
ser investidos em serviços 
de alta e média complexi-
dade, e na Atenção Bási-
ca, outros R$ 3.800.000,00. 
A Administração Municipal 
disse que investirá princi-
palmente, no custeio das 
ações como, por exemplo, 
a manutenção das unidades 
e de equipamentos, além de 

Da Redação

Crescendo de maneira 
continua no cenário espor-
tivo do Litoral, o karate gua-
rujaense conquistou mais 
um resultado expressivo no 
início de outubro, quando 
a equipe de base da Ci-
dade, formada por atletas 
com idades entre 12 e 16 
anos conquistou o segundo 
lugar geral no masculino e 
a sexta colocação geral no 
feminino, na Final dos Jogos 
Infantis do Estado de São 
Paulo, na cidade de Dracena.

Os atletas selecionados 
pelo Município para fazerem 
parte desta equipe vitoriosa 
treinam regularmente nos Ca-
ecs e academias da Cidade e 
fizeram sua preparação física 

e técnica na Moby Fitness, em 
Vicente de Carvalho, institui-
ção que tem se dedicado 
a ajudar o desenvolvimento 
do espor te na Cidade e 
apoiado integralmente o 
karate, a natação e outras 
modalidades que compe-
tem nas competições oficiais 
do Governo do Estado.

Entre os jovens karatecas 
guarujaenses, destaque para 
os atletas Gustavo Guimarães, 
que foi campeão da catego-
ria kumite (luta) até 55 kg e 
Camila Lira, vice-campeã da 
categoria kumite até 57 kg. 
Outros premiados na com-
petição foram: Lawam Senner 
(3º até 75 kg) e Guilherme 
Cabanas (3º mais de 75 kg). 
Fizeram parte da equipe ain-
da os atletas: Maria Eduarda 

Karatê guarujaense no pódio dos Jogos Infantis

rujá, Marco Antonio Chagas 
da Conceição, a Secretaria 
de Saúde precisou centrali-
zar a vacinação em algumas 
unidades. “O lote enviado ao 
Município, principalmente às 
crianças de 6 a 9 meses foi 
menor que o esperado, já 
que são vacinas diferentes” 
– uma para crianças de 6 a 
9 meses, e outra para os 9 
meses até menores de 5 anos.

“Enquanto isso, Guarujá 
aguarda recebimento de no-
vas remessas para que possa-
mos atender toda a demanda 
da campanha, que dura até o 
próximo dia 25 de outubro”.

A ação integra a Campanha 
Nacional de Vacinação contra 
o Sarampo voltada ao público 
infantil, que teve início no últi-
mo dia 7. Neste ano, a campa-
nha ocorre de maneira seleti-
va, dividida por faixas etárias, 
conforme foi estipulado pelo 
Ministério da Saúde. A etapa 
seguinte, para adultos de 20 
a 29 anos, acontecerá entre 
os dias 18 e 30 de novembro.

Até esta quinta-feira, dia 

17, um levantamento baseado 
nas informações repassadas 
por prefeituras da Baixada 
Santista registra 117 casos 
confirmados de sarampo 
desde janeiro de 2019, sendo 
Itanhaém a única cidade que 
registrou morte pela doen-
ça. Guarujá conta 20 casos.

POSTOS DE VACINAÇÃO
UBS

� UBS Vila Alice
� UBS Vila Baiana
� UBS Pae Cará
� UBS Vila Edna
� Usafa Santa Rosa
� Usafa Jardim dos Pássaros
� Usafa Jardim Brasil
� Usafa Perequê
� Usafa Santa Cruz dos
    Navegantes
*Para crianças de 6 a 9 meses

 Demais UBS e USAFAs
da cidade e SEST/SENAT

(Posto Volante)

Avenida Vereador Lydio Mar-
tins Correa, 1.600 - Vila Zilda
*Crianças de 9 meses a 5 anos

de Almeida Nascimento, Ana 
Luiza Moraes dos Santos, Bar-
bara dos Santos, Gabriel Sou-

za da Silva Borges e Yan Lobo.
O  p róx imo  desa f i o 

da equipe será a disputa 

dos jogos Abertos do In-
terior, na Cidade de Marí-
lia, no mês de novembro.

Aconteceu na semana
materiais de uso permanente, 
e aquisição de insumos e 
para a prestação de serviços. 

Blitz no combustível
Postos de combustíveis de 
Guarujá passaram pela fisca-
lização do Instituto de Pesos 
e Medidas do Estado de 
São Paulo (Ipem-SP). A blitz 
“Operação Olhos de Lince” 
realizada entre os dias 11 
e 14 de outubro detectou 
irregularidades em bombas 
de combustíveis de um posto 
na Avenida Santos Dumont, 
no bairro Paecará. No local, 

foram encontrados lacres 
adulterados e erros no volu-
me de até 1726 ml em cada 
20 litros fornecidos de com-
bustível. O posto terá dez dias 
para apresentar defesa junto 
ao instituto e as multas po-
dem chegar a R$ 1,5 milhão. 

Corpo é encontrado
O Corpo de Bombeiros de 
Guarujá encontrou na Praia 
da Enseada, última quarta-
feira (16), o corpo de André 
Gomes Soares (foto ao lado), 
de 25 anos, que desapa-
receu no mar na região do 

Sobre as Ondas, na tarde 
do último domingo (13). O 
enterro aconteceu em São 
Paulo, na quarta-feira (16).
Segundo familiares, André 
morava em São Paulo e estava 
acompanhado da esposa e 
um casal de amigos passando 
o dia. A causa do afogamento 
seriam as fortes ondas, que 
acabaram levando para o 
fundo André e um amigo. 
O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e o amigo foi res-
gatado mas, após a chega-
da das equipes de resgate, 
André não foi mais visto. 



palestra que acontece na 
próxima terça-feira (22), a 
partir das 19 horas, no Teatro 
Procópio Ferreira (Av. Dom 
Pedro I, 350 – Tejereba).

 A inscrição pode ser feita 
na internet, pelo link: http://bit.
ly/palestracomtallesquindere 

(disponível na página de 
facebook “Desen-

volve Guarujá”), 
ou no posto do 
Sebrae Guarujá, 
(Avenida Leomil, 
630, Centro). O 
atendimento é 
de segunda a 

sexta-feira, das 
10 às 16 horas.

Alcoólicos Anônimos
Existe uma saída
para o alcoolismo

R. Washington, s/nº - Igreja Matriz, Guarujá

(13) 3235-5301 / 99133-2543
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BANCO 27

BAAE
CAPOTAGEM

IBOLETO
XAMANL

SOLTOCAD
DIGOMIU

MOSTRADOR
PAOOTA

MACLUCIDO
ACAROOM

TRSARAU
DOISRRV

BANDEIRA
PELELEOAS

Acidente
em que o
carro gira
sobre si

Uma das 
proprieda-
des da hi-

droginástica

Ornado
como a

foto

Elemento
do sal de
cozinha

(símbolo)

Posto em
liberdade

(o réu)

Forma de
canto-
neiras

Muito boa;
excelente

Região de
ilhas para-
disíacas na

América

Sufixo de
"filhota"

Que
mostra uso

da razão

Consome-
se em

chamas

Matéria-
prima de
vinhos
(pl.)

She-(?),
a irmã do
He-Man

(TV)

Órgão
protegido
pelo filtro

solar

Fêmeas do
leão

Divisão
hospitalar

Cadete
(abrev.)

Local de
postagem
de cartas

Documento
de cobrança
Qualquer

coisa

Falo

Museu de 
Niterói (RJ)

Parte do
relógio que
indica as

horas

A branca sim-
boliza a paz
Edu Lobo,

compositor

Parasita
causador

de alergias
1 + 1

Festa
literária

Consoantes
de "reto"

Homem,
em inglês

Apara o pe-
lo do animal

Meu, em
espanhol
Bobos;

ingênuos

Parte da
molécula
Antecede

o "Q"

Sílaba de
"safra"

Dígrafo de
"barro"

2/mi. 3/man. 5/ácaro — átomo. 6/boleto — lúcido.

PERÍODO DE 17 A 23 DE OUTUBRO DE 2019

A 1ª REDE DE CINEMAS DO PAÍS TOTALMENTE DIGITAL

O cinema reserva-se no direito de alterar a programação sem prévio aviso.
Valores das Sessões em 2D: Seg. e qua.: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 
(meia) - Preço promocional: todos pagam meia o dia todo! Exceto Feriados
Ter. e qui.: R$ 22,00 (inteira) e R$ 11,00 (meia) - Preço promocional: todos 
pagam meia o dia todo! Exceto Feriados - Sex. à dom. e feriado: R$ 24,00 
(inteira) e R$ 12,00 (meia) - PROMOÇÃO DOMINGO: Todos pagam meia.
Valores das Sessões em 3D: Seg. e qua.: R$ 26,00 (inteira) e R$ 13,00 
(meia) - Preço promocional: todos pagam meia o dia todo! Exceto Feriados
Ter. e qui.: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia) - Preço promocional: todos 
pagam meia o dia todo! Exceto Feriados - Sex. à dom. e feriado: R$ 26,00 
(inteira) e R$ 13,00 (meia) - PROMOÇÃO: DOMINGO - Todos pagam meia.

Todos os estudantes dos 
anos finais do Ensino Funda-
mental e das três séries do 
Ensino Médio das escolas 
estaduais de São Paulo vão 
ter, a partir de 2020, duas 
aulas semanais de projeto 
de vida, duas de eleti-
vas e uma de tecnologia.

Entre as opções para o 
componente curricular ele-
tivas, os alunos terão temas 
como empreendedorismo, 
ética e cidadania, olimpí-
adas de conhecimento, 
teatro, comunicação não 
violenta e mediação de 
conflitos, dentre outros.

Além disso, serão dis-
ponibilizadas duas aulas se-
manais de projeto de vida, 
onde os estudantes farão 
atividades para definirem 
seus objetivos, planejarem 
seus rumos futuros e se 
organizarem para chegar 
onde querem. As atividades 
abrangem ética e cidadania, 
sonhos, projetos na comu-
nidade, mundo do traba-
lho, vida acadêmica etc.

A aula de tecnologia 
pretende trabalhar com os 
estudantes o pensamento 
computacional, letramento 
digital e tecnologias digitais 
da comunicação e informa-
ção. Será estruturado para 
ocorrer independentemen-
te do nível de maturidade 
tecnológica da escola, ou 
seja, os alunos poderão se 
beneficiar das descobertas 
que a tecnologia permite, 
qualquer que seja a quan-
tidade de computadores, 
qualidade da conexão à 
internet ou nível de fami-
liaridade dos professores 
com as tecnologias digitais. 
O objetivo é usar a tec-
nologia como ferramenta 
para comunicação, criação 
de projetos e soluções.

Modernização 
no ensino 

paulista inicia 
em 2020
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MALÉVOLA 2 
DONA DO MAL 

AVENTURA, 
110 min 

10 

DUBLADO 
EM 2D: 14:30* e 19:00 

*(Somente Sáb. e Dom.) 

EM 3D: 16:40 e 21:20** 
**(Exceto Sexta 18/10) 

LEGENDADO 
Somente Sexta 18/10 

EM 2D: 21:20 

PROJETO GEMINI 
AÇÃO, 
120 min 

14 

EM 3D+ 
DUBLADO 

Diariamente 
18:50 e 21:20. 

CORINGA 
DRAMA/THRILLER, 

120 min 
16 

EM 2D 
DUBLADO 

Qui., Sex., Seg à Quarta 
16:20, 18:45 e 21:10 

Sábado e Domingo 
14:00, 16:20, 
18:45 e 21:10 

ANGRY BIRDS 2 
O FILME 

ANIMAÇÃO, 
95 min 

L 

DUBLADO 
EM 2D 

14:20* e 16:30 
*(Somente Sáb. e Dom.) 

Um dos grandes desafios 
que temos atualmente é con-
ciliar a organização da vida 
pessoal, profissional e domés-
tica. Muitas vezes esquece-
mos de algum compromisso, 
de pagar uma conta, ou dei-
xamos aquele amigo falando 
sozinho no Whatsapp pois 
falta tempo para responder no 
meio da correria do dia a dia.

Para ajudar nestes per-
rengues diários, a tecnologia 
pode ser uma grande aliada, 
pois atualmente existem apli-
cativos que ajudam a lembrar 
o vencimento das contas, or-
ganizar o guarda-roupa, com-
prar gás e até mesmo pintar 
as paredes da casa. Confira:

1. CHAMA
O aplicativo Chama conec-

ta clientes a revendedores de 
botijões de gás. Todos os in-
dicados são certificados pela 
ANP, garantindo a segurança 
do produto. A ferramenta 
encontra os revendedores 
mais próximos da sua casa, 
compara os preços e mostra 
a avaliação de outros 
clientes em relação 
à qualidade, rapi-
dez e instalação do 
botijão. Também é 
possível acompa-
nhar todo o trajeto 
do produto desde 
a loja até em casa e es-
colher a forma de pagamento. 
Disponível para IOS e An-
droid, em São Paulo e região 
metropolitana, Curitiba, Porto 
Alegre, e Belo Horizonte.

2. WUNDERLIST
O aplicativo permite que 

o usuário crie listas de todos 
os afazeres que necessi-

A Prefeitura Municipal 
de Guarujá está selecio-
nando bailarinos para o 
espetáculo ‘Ballet na Praça 
2019’, para produção de 
um espetáculo com 14 
coreografias, em diferen-
tes modalidades, como 
ballet, contemporâneo, 
jazz, flamenca e sapateado.  

Para participar é neces-
sário comprovar experiência 

com dança. As inscrições 
devem ser feitas no Cír-
culo de Integração Social 
Roda Dançante (Rua Uruguai, 
1.212 - Enseada), de segun-
da a quinta-feira, das 16 às 
20 horas, tendo em mãos 
comprovante de residência 
e uma cópia de documen-
to original com foto (RG). 
Mais informações pelo te-
lefone (13) 98844–9401.

O que os 12 produtos lis-
tados entre os mais vendidos 
no site Hotmart na última Black 
Friday tinham em comum? To-
dos eles foram impulsionados 
por Talles Quinderé, criador 
do Método Meteórico de 
Vendas Massivas, estratégia 
que vem revolucio-
nando o sistema de 
vendas na internet. 
E é para falar sobre 
isso e muito mais 
que Talles Quin-
deré par ticipa 
da Jornada Em-
preendedora 
Guarujá 2019, em 

Jornada Empreendedora 

Palestra de Talles Quinderé acontece a
partir das 19 horas, no Teatro Municipal 

Seleção de bailarinos
em Guarujá

Internet

Conheça aplicativos que você não pode mais viver sem

ta, desde pequenos com-
promissos, como realizar as 
compras da casa, pagar uma 

conta, ou marcar uma 
reunião, mas também 

objetivos pessoais, 
como economizar 
um valor dentro de 
um período deter-
minado de tempo. 

Em cada anotação, é 
possível definir o prazo 

de conclusão e, se quiser, 
ativar um alarme para lem-
brá-lo quando estiver perto 
da data que determinou 
como vencimento. Dispo-
nível para IOS e Android.

3. SPLITWISE
Se você divide sua casa ou 

apartamento, o que é muito 

comum nas grandes metró-
poles, esse app vai tornar a 
convivência mais fácil e evitar 
aqueles conflitos do dia a dia 
que podem minar a relação. 
O app tem três segmentos: 
limpeza, contas e alimenta-
ção. Cada membro da casa 
registrado preenche suas 
obrigações, necessidades 
e, em relação aos gastos, o 
app possibilita determinar o 
valor de pagamento, dividido 
pelo número de pessoas que 
vivem na residência. Também 
dá para definir tarefas de 
organização com metas e 
prazos e durante viagens. 
Disponível IOS e Android.

4. PAINT TESTER
Esse aplicativo é ideal para 

quem gosta de mudar o visual 
da casa de vez em quando 
e inovar. Por exemplo: está 
enjoado da cor da parede da 
sua casa, mas está na dúvida 
por qual cor, ou textura, quer 
trocar? Ou qual vai combi-
nar mais com o ambiente, a 
decoração e os móveis do 
local? É só tirar uma foto do 
cômodo e indicar, no aplicati-
vo, o que pretende mudar. A 
tecnologia simula exatamente 
como o cômodo vai ficar. 
Bem mais fácil e seguro, né? 
Disponível IOS e Android.

5. SORTLY
Uma das maiores preocu-

pações na hora de organizar 
as tarefas domésticas é, sem 
dúvida, a ar rumação dos 

itens, principalmente aque-
les pequenos que os mais 
desatentos vivem perdendo. 
Esse aplicativo é ideal para 
quem tem essa dificuldade: 
o app tem categorias, como 
armário ou despensa, e, de 
acordo com as informações 
fornecidas pelos usuários, lista 
os itens que estão guardados 
em cada lugar, com fotos. Daí, 
se você esqueceu onde estão 
as chaves justo na hora de 
sair, é só abrir o celular. Dis-
ponível para Android e IOS.

6. PAPELADA
Esta ferramenta reúne em 

um só lugar todos os seus 
boletos que chegam por 
email ou que você tenha 
que acessar outra plataforma 
para obtê-los, permitindo 
que você os pague, agende 
pagamentos e os veja dire-
tamente no aplicativo. Além 
disso, é possível cadastrar 
seus documentos para que 
você possa acessa-los digi-
talmente. O app ainda manda 
notificações perto da data de 
pagamento das contas, para 
que você não seja surpreen-
dido pelos juros. Disponível 
para IOS, Android e Desktop. 

7. GUIABOLSO
Disponível para IOS e An-

droid, o aplicativo sincroniza 
com as suas contas bancárias 
e organiza seus gastos em 
categorias como transporte, 
lazer, contas, etc, mostrando 
em gráfico como reduzir 
custos, além de simular ren-
dimentos de investimentos e 
sugerir formas de controlar a 
renda. A interface é interativa 
e é possível também definir 
metas de gastos e cortes.

Ferramentas 
ajudam a 

economizar e 
a organizar as 

tarefas do
dia a dia



Av. Prefeito Domingos de Souza, 05
Jardim Santa Maria - Guarujá / SP
(ao lado da Fiat/Extra)

Fones: (13) 3382-1274
99721-6684

REVISTARIA PERALTAREVISTARIA PERALTA

Com 22 anos de história, o Jardim de Infância Alternativa é a primeira 
e única escola do Guarujá a seguir a Pedagogia Waldorf, abordagem de 

ensino que busca a formação integral do ser humano. Nosso Jardim é um 
ambiente de acolhimento e respeito à primeira infância, permitindo que 
as crianças floresçam e se desenvolvam plenamente, para integrar-se no 

mundo com autoconfiança, consciência e criatividade.
“A nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres
humanos livres que sejam capazes de, por si mesmos,

encontrar propósito e direção para suas vidas.” Rudolf Steiner

Av. Humberto Pietro Peres, 624 Guaiúba - Guarujá Av. Humberto Pietro Peres, 624 Guaiúba - Guarujá 
Tel.Tel.: (13) 3354-2478 -  jardimalternativa@outlook.com: (13) 3354-2478 -  jardimalternativa@outlook.com

Berçário
Maternal

Jardim

Liberdade 
para ser 
criança

Meio período
Semi-integral

Integral

MATRÍCULAS MATRÍCULAS 
ABERTASABERTAS

Av. Arthur Costa Filho, 275 - Pitangueiras - Guarujá
Tels.: 7803-8744 - ID: 94*2357 - 7804-0641 - ID: 94*2355 - 98130-3209
Oxi-Sanitização em carros, casas e comérciosOxi-Sanitização em carros, casas e comércios

LAVA RÁPIDO

PitangueirasPitangueiras

Rua Montenegro, 291 - Vila Maia, Guarujá 
Telefones: (13) 3352-5222  /  3355-4411
Rua Comendador Vicente Gagliano, 31 - 4º andar - sala 44
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ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

ACOMPANHE-NOS
TAMBÉM PELO FACEBOOK

www.facebook.com/EstanciaDeGuaruja

ATENDEMOS COM E S/HORA MARCADA

Tels.: 3012-1212
3355-7005

Avenida Antonio Miguel dos Santos, 137
Santa Rosa - Guarujá (Rua da Ultragaz,

altura do nº 2049 da Av. Adhemar de Barros)

Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

18 a 24 de outubro de 2019 BRASIL /MUNDO A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br8

O Ministério da Educa-
ção (MEC) divulgou nesta 
quarta (16) o resultado 
preliminar da adesão ao 
programa de escolas cí-
vico-militares anunciado 
no início de setembro. 
No total, 643 prefeituras 
se inscreveram no pro-
grama, o que representa 
11,5% dos municípios 
brasileiros. Dentre os ins-
critos, 290 são de cida-
des da Região Nordeste. 

O Distrito Federal e 
mais 15 unidades da 
Federação aderiram ao 
programa. Nesta nova 
fase, apenas as prefeitu-
ras puderam se inscrever 
ara receber o modelo 
de escola cívico-militar, 
mesmo que os respecti-
vos estados não tivessem 
manifestado interesse.

Haverá seleção. A pri-
meira leva de escolas cívi-
co-militares deve atender 
menos de 10% das solici-
tações. “O plano prevê a 
implantação de 54 esco-
las. Portanto, há excesso 
de demanda, e não es-
cassez de oferta”, disse.

No Nordeste, respon-
sável por quase metade 
das inscrições, apenas 
o Ceará está inscrito. 

O modelo proposto 
pelo MEC para as escolas 
cívico-militares é desti-
nado a escolas públicas 
que ofereçam o ciclo 
final do ensino funda-
mental (do 6º ao 9º ano), 
e que tenham de 500 a 1 
mil alunos matriculados. 

As  esco las  te rão 
como foco “fortalecer 
valores humanos, éticos 
e morais, bem como 
incentivar a formação 
integral do cidadão”. 

Mais de 11% 
das cidades 
aderem ao 
programa 

Escolas 
militares

Por Agência Brasil 

O presidente Jair Bolso-
naro criticou hoje (16) as 
especulações em torno da 
situação do Par tido Social 
Liberal (PSL) e de sua saída 
ou permanência da sigla. “Eu 
não tenho falado sobre esse 
assunto, não justifica [dizerem] 
que eu estou tumultuando a 
relação com o partido, que 
estou dividindo. Eu estou ca-
lado e vou continuar calado 
sobre esse assunto”, disse, 
sobre informações que estão 
sendo noticiadas na imprensa.

De acordo com Bolsonaro, 
o que interessa no momento 
é a transparência sobre as 
contas da sigla. Na sexta-feira 
(11), ele e mais 21 parlamenta-
res do partido requereram ao 
diretório nacional informações 
sobre onde os recursos 
do Fundo Partidário 
do PSL estão sen-
do empregados.

“O partido está 
com a opor tuni-
dade de se unir na 
transparência, não 
tem o lado A ou lado 
B”, disse ao deixar o Palácio 
da Alvorada, na manhã de 
hoje. “Então, vamos mostrar 
as contas e não ficar, como 

Da Redação

O Instituto Brasileiro de Pla-
nejamento e Tributação – IBPT 
revela os números do Direito 
Brasileiro; foram mais de 6 
milhões de normas editadas 
durante a vigência da Cons-
tituição Federal, promulgada 
em 1988, e que no dia 05 de 
outubro completou 31 anos.

Em estudo exclusivo, o 
Instituto aponta que em ma-
téria tributária, foram editadas 
403.322 normas, são mais 
de 2,14 normas tributárias 
por hora (dia útil). Em 31 
anos, houve 16 emendas 
constitucionais tributárias.

Do total de 6.087.473 nor-
mas gerais editadas, 13,02% 
ou 792.588 estavam em vigor 
quando a Constituição Federal 
completou 31 anos. Das nor-
mas tributárias editadas, 6,9% 

Brasil coleciona mais de 790 mil normas vigentes

Estudo revela que foram editadas mais de 6 
milhões de normas durante a vigência da CF/88

QUANTIDADE DE NORMAS EDITADAS POR DIA

                                    GERAIS                TRIBUTÁRIAS
FEDERAL..................................15................................................3
ESTADUAL...........................152..............................................11
MUNICIPAL...........................371..............................................21
Total......................................538..............................................35

Bolsonaro e mais 21 parlamentares do PSL requereram ao diretório 
nacional informações sobre onde o Fundo Partidário está sendo usado

Não tem lado A ou lado B”, diz 
Bolsonaro sobre situação do PSL

vemos notícias por aí, de ex-
pulsa de lá, tira da comissão, 

vai retaliar... O partido 
tem que fazer a coisa 

que tem que ser 
feita, normal, não 
tem que escon-
der nada. Eu não 
quero tomar par-

tido de ninguém, 
agora transparência 

faz parte, o dinheiro é pú-
blico, R$ 8 milhões por mês.”

Ontem (15), a Polícia Fede-
ral (PF) deflagou a Operação 

Guinhol, que teve como alvo o 
presidente do partido, Luciano 
Bivar. De acordo com a polícia, 
a suspeita é que os integrantes 
do PSL teriam “ocultado/dis-
farçado/omitido movimenta-
ções de recursos financeiros 
oriundos do Fundo Partidário, 
especialmente os destinados 
às candidaturas de mulheres, 
após verificação preliminar 
de informações que foram 
fartamente difundidas pelos 
órgãos de imprensa nacional”.

O advogado de Bivar, Ade-

mar Rigueira, divulgou nota em 
que afirma que o inquérito 
que investiga as suspeitas de 
uso indevido dos recursos do 
Fundo Partidário já se estende 
há dez meses, sem que, se-
gundo ele, as autoridades te-
nham encontrado indícios de 
fraude no processo eleitoral. 
No início do mês, o Ministé-
rio Público Eleitoral de Minas 
Gerais também denunciou 
11 pessoas por crimes en-
volvendo candidaturas-laranja 
do PSL no estado em 2018.

Após ter eleito a segunda 
maior bancada de deputados 
federais, em 2018, e obter o 
maior número de votos entre 
todos os eleitores do país, 
o PSL passou a ter direito à 
maior fatia de recursos do 
Fundo Eleitoral, estimada em 
cerca de R$ 400 milhões 
para o próximo pleito, no 
ano que vem, que vai ele-
ger prefeitos e vereadores.

Viagem 
internacional

O presidente Bolsonaro 
também falou nesta quarta-
feira sobre a expectativa para a 
viagem de 11 dias que fará ao 
Japão, China e países árabes 
na próxima semana. A comitiva 
decola no sábado (19) e cer-
ca de dez ministros devem es-
tar com o presidente em mo-
mentos diferentes da viagem.

“A expectativa é a melhor 
possível, vários contatos fo-
ram feitos, muitos acordos 
serão assinados. Há inte-
resse da parte deles, não é 
nossa apenas. O Brasil está 
aberto para o mundo, não 
temos mais o viés ideológi-
co para fazer negócios, e a 
gente espera que seja uma 
viagem proveitosa”, disse.

ou 28.060 estavam em vigor 
em 30 de setembro de 2019.

Outro ponto importante, 
ainda mais em época de dis-
cussão sobre reforma tributária, 

é que, segundo dados do es-
tudo, a maior parte dos tribu-
tos sofreram uma majoração. 
“É algo que fica claro quando 
observamos o histórico das 

normas tributárias do país, pois 
em quase todas as vezes que 
nossos legisladores trataram 
de tributos, foi para majorá-los, 
tentando aumentar a arreca-
dação”, ressalta o coordena-
dor do estudo e presidente 
do Conselho Superior do 
IBPT, Gilberto Luiz do Amaral.

Os municípios brasileiros 
são responsáveis por qua-
se 60% das normas tributá-
rias editadas nesses 31 anos 
de vigência da Constituição 
Federal de 1988. Em mé-
dia foram editadas 35 nor-
mas tributárias/dia ou 1,45 

norma tributária por hora.
“Nosso es tudo reve-

la como o Direito brasileiro 
pode ser complexo, com 
uma legislação confusa e de 
difícil interpretação, causan-
do certa insegurança jurídica, 
pelas mudanças constantes 
nas mais diversas áreas e pela 
falta de consenso sobre que 
caminho seguir em questões 
jurídicas”, destaca Amaral.

O estudo que traz da-
dos sobre normas gerais e 
tributárias está disponível na 
integra no site: https://tinyurl.
com/e s t udo ibp tno r mas

Presidente 
disse que 

“transparência” 
é o que 

interessa no 
momento

Reuters


