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Micros

Havan
Na última semana, a no-
tícia da visita e possível 
interesse do empresário 
bolsonarista Luciano Hang 
em abrir uma filial da sua 
loja em Guarujá, repercu-
tiu muito bem na cidade. 
Auto declarado como um 
brasileiro patriota, o dono 
da Havan, loja de depar-
tamentos que tem cara de 
Casa Branca e recepciona 
seus clientes com uma 
réplica desproporcional 
da Estátua da Liberdade, 
chegou de helicóptero, 
fez uma vistoria no terre-
no, e se picou da cidade, 
sem mais firulas a qualquer 
socialista ou capitalista da 
cidade. Se essa visita re-
lâmpago resultar em mais 
empregos com car teira 
assinada e direitos traba-
lhistas pagos em dia, diz 
a boca do povo, ele bem 
que podia inaugurar a loja já 
nesta temporada. Oremos.

Será que vem? 
Nos bastidores políticos 
da cidade especula-se 
que a ex-líder de governo 
de Valter Suman na câmara 
municipal, Andressa Salles, 
seria candidata à prefeito 
nas eleições de 2020. 
O boato tomou corpo 
após pesquisas eleitorais 
apontarem ela como uma 
das favoritas ao cargo. 
Aguardemos.

Mobilidade
A discussão sobre a mo-
bilidade entre Santos e 
Guarujá também é as-
sunto de vereadores dos 
municípios da região. Na 
quarta-feira, dia 13, a Uve-
bs marcou presença no 
Workshop Internacional 
Soluções Modernas de 
Engenharia Portuária para 
Túneis Imersos, com a par-
ticipação de especialistas 
e autoridades nacionais e 

internacionais. O evento foi 
organizado pela Associa-
ção de Engenheiros e Ar-
quitetos de Santos (AEAS).

Mobilidade II
Durante o workshop, es-
pecialistas discutiram tec-
nicamente a viabilidade da 
construção de um túnel 
imerso e sua possibilidade 
para ser a ligação seca entre 
Santos e Guarujá. O assunto 
também está em constante 
debate na Câmara de Gua-
rujá e o secretário geral da 
Uvebs, vereador Toninho 
Salgado (PSD), tem repre-
sentado o colegiado. 

Previdência
Continua indefinida a apo-
sentadoria integral com 
paridade dos professores e 
demais servidores da pre-
feitura de Guarujá, garantida 
por lei municipal questiona-
da pela autarquia Guarujá 
Previdência. Na segunda-
feira (11), os sindicatos dos 
servidores (Sindserv) e dos 
professores (Siproem) se 
reuniram mais uma vez com 
representantes da autarquia 
e da prefeitura para debater 
o assunto.

Previdência II
A reunião, no paço munici-
pal, decidiu que os jurídicos 
das partes tentarão resolver 
o problema com uma ação 
declaratória de constitucio-
nalidade da lei municipal 
que garante o benefício. 
Essa lei é questionada ba-
sicamente pela secretaria 
de previdência do governo 
federal e pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São 
Paulo, cujas decisões são 
acatadas pela prefeitura e 
por sua autarquia.

Constitucional
Os sindicatos insistem que 
a lei é constitucional e que 
foi elaborada para garantir 

a transferência dos ser-
vidores para o regime 
de previdência própria, 
em 2012, sem prejuízo 
nas aposentadorias. Se-
gundo o presidente do 
Sindserv, Zoel Garcia Si-
queira, no processo de 
migração do regime, foi 
garantido aos servidores 
a integralidade e parida-
de das aposentadorias.

Turismo
Guarujá espera ainda mais 
turistas nesta temporada. 
A cidade iniciará as ope-
rações de seu estande de 
informações turísticas no 
Terminal Marítimo de Pas-
sageiros Giusfredo Santini 
– Concais neste domingo 
(17). A previsão é atender, 
a cada final de semana, 22 
mil pessoas, até o fim da 
temporada de cruzeiros 
no Porto de Santos, em 
abril de 2020. Na tempo-
rada 2018/2019, mais de 
600 mil pessoas passaram 
pelo Concais.

Trânsito
A chegada dos turistas e 
veranistas que vieram curtir 
o feriadão de Proclama-
ção da República e Dia 
da Consciência Negra em 
Guarujá não deve perder 
em nada para um fim de 
semana de verão.

Trânsito II 
Durante toda a quinta-
feira, a entrada da cida-
de esteve congestiona-
da devido ao tráfego 
intenso de carros que 
chegavam pela Cônego.

Trânsito III 
O desafio da administra-
ção será na saída da cida-
de, quando será preciso 
coordenar farois, acessos 
à rodovia e à balsa e, ainda, 
promover a segurança dos 
visitantes nesses acessos.

Quando deixarmos de ser uma ilha
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Mais um feriado prolon-
gado chega e com ele, os 
mesmos problemas dos 
últimos anos: a mobilidade 
do trânsito entre Santos 
e Guarujá. Na última se-
mana, devido à mudança 
no tempo, com frentes 
frias chegando à costa, as 
condições meteorológi-
cas provocaram mudanças 
nas marés e ventos fortes 
que, mais uma vez, oca-
sionaram interrupções na 

Editorial

Bairro simples da pe-
riferia. O cheiro de café 
ainda estava pela cozinha 
e transpunha a sala com 
móveis simples, um sofá 
velho e uma antiga televi-
são que tinha em cima dela 
algumas xícaras, daquelas 
que têm o nome do time 
timbrado. Na cozinha, a 
mesa com uma toalha de 
plástico dessas grudentas 
que têm a marca do copo 
de café. E lá ia ele, o Moa-
cir, mais um dia descendo 
as escadas do andar de 
cima da sua pobre casa, 
já anestesiado pelo gosto 
forte do café, revendo 
os tijolos à vista de sua 
casa, que estava sendo 
construída há mais de dez 
anos, com o esforço da 
esposa e dos dois filhos 
adolescentes. 

Toda manhã, ele dizia à 
esposa que acordava com 
uma “coisa apertando o 
peito”, uma tristeza, uma 
vontade de não mais se 
levantar da cama... pura 
depressão. Pelos vizinhos 
que se alvoroçavam com 
notícias de que um novo 
supermercado iria contra-
tar mais de 600 pessoas, lá 
ia ele, mesmo com o aper-
to no peito, com o gosto 
forte de café na boca, 
descendo as escadas ina-
cabadas pelo destino, 
pegar um ônibus e chegar 
cedo na imensa fila para 
que a esperança matasse 
o desalento enfileirado. 
Estava desempregado há 
dois anos, e já havia se 
acostumado a ficar nas 
imensas filas da esperan-
ça, onde cada pessoa 
podia ser apontada pelo 

destino e quem sabe ser 
sorteada para uma vaga de 
emprego, após passar pelo 
crivo de recrutadores de 
olhos sombrios e cheios de 
pergunta.

Era um Brasil novo, de um 
novo governo, que sempre 
falava em “diminuir gastos 
públicos” e de um tal de 
“ajuste fiscal”, que prendia o 
olhar de Moacir na TV, mas 
nunca falava em desempre-
go, mas nunca falava em 
imensas filas e nunca soube 
o que é acordar com uma 
angústia no peito disfarçada 
de esperança por não ter 
como sustentar a família. 

Depois de um dia longo 
e cansativo, voltava Moacir 
para casa com a missão 
cumprida, à espera de 
um chamado que nunca 
chegava, de uma chamada 
no celular pré-pago que 
nunca acontecia, nem para 
ele nem para os vizinhos da 
humilde e triste periferia.

Esse é o Brasil de hoje, 
em que temos 12,8 milhões 
de desempregados, 12 
milhões que vivem na linha 
de extrema miséria e 30 
milhões que vivem de bico. 
Realmente a política econô-
mica do Sr. Paulo Guedes 
não segue o correto curso, 
e isso me remete ao pas-
sado histórico das grandes 
depressões, como nos EUA 
entre 1933 a 1937, quando 
Roosevelt resolveu imple-
mentar o New Deal como 
solução, após tentativas 
fracassadas do liberalismo 
econômico. 

Com efeito, não há como 
apenas a iniciativa privada, 
num mercado interno en-
fraquecido e debilitado, 

baseado numa suposta 
ideologia neoliberal de 
simplesmente “fazer os 
ajustes fiscais”, promover 
o emprego, o desenvol-
vimento, sem a presença 
do Estado como ignição 
à máquina propulsora dos 
projetos sociais que têm 
como fim aumentar o em-
prego e alçar a economia 
a patamares mais robus-
tos, levando-nos a um 
aumento da demanda, 
consequentemente a um 
aumento do mercado in-
terno e, nesse ciclo virtuo-
so, combatermos a imensa 
massa desempregada e 
desalentada, assim como 
a desigualdade social. 

Promover a Proposta 
Emergencial como solu-
ção de corte de gastos é 
naufragar nas tentativas an-
teriores ao New Deal dos 
anos 30, impondo uma 
receita de bolo perigosa, 
em que a insensibilidade 
liberal impõe desespero 
aos hipossuficientes. Que 
caminhos estamos trilhan-
do? Talvez os das casas 
da periferia, que sempre 
estão sendo construí-
das, mas que nunca ficam 
prontas, talvez por falta 
de líderes como foi Roo-
sevelt, ou os de desem-
pregados como Moacir, 
que, mesmo acordando 
angustiado, desce as es-
cadas úmidas da casa da 
periferia, com um gosto 
amargo de café na boca, 
na esperança de estar pre-
sente nas imensas filas da 
ilusão, tentando entender 
o tal “ajuste fiscal” que 
tanto lhe faz mal… prin-
cipalmente ao acordar...

Fernando Rizzolo é advogado, jornalista, mestre
em Direitos Fundamentais, Professor de Direito

New Deal no Brasil

Artigo

E cada minuto de atraso na operação portuária 
representa uma perda enorme para o Porto, 

para as empresas e para a economia em geral
Presidente da Santos Port Authority (SPA - nova denominação
da Codesp), Casemiro Tércio Carvalho, em defesa do projeto

de túnel para a ligação seca entre Santos e Guarujá

FRASE DA SEMANA

travessia e filas quilomé-
tricas nas duas margens.

Esta edição destaca en-
contro entre prefeitos e 
autoridades portuárias da 
região que, entre outros 
assuntos, discutiu a ligação 
seca entre as duas mar-
gens do porto. Seja qual 
o modal escolhido ao fim 
de tanta reunião, é impe-
rioso que a ‘vontade de 
fazer’, crucial em política, 
seja desenvolvida em to-

das as fases do processo.
Guarujá é uma potência 

econômica em germina-
ção que depende dessa 
vontade de fazer mais do 
que nunca, pois com tu-
rismo, porto e aeroporto, 
concentra três dos setores 
mais importantes do país.

Por isso, precisa com ur-
gência integrar-se ao resto do 
país e deixar de ser uma ilha. 

Essa é a resposta que 
esperamos ver realizada.

Charge da semana
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Operação 
municipal 

amplia ações 
de segurança 
no feriadão De Guarujá

Presidente da Santos Port 
Authority (SPA - nova deno-
minação da Codesp), Case-
miro Tércio Carvalho, voltou a 
defender um túnel submerso 
como alternativa de ligação 
seca entre Guarujá e Santos na 
última segunda-feira, durante 
encontro do Movimento Ino-
va – Região Metropolitana da 
Baixada Santista (RMBS), reali-
zado no Teatro Procópio Fer-
reira, em Guarujá, tendo como 
tema Logística e Transportes.

Além do prefeito anfitrião, 
Válter Suman, do prefeito de 
Praia Grande, Alberto Mourão, 
e do vice-prefeito de Cuba-
tão, Pedro de Sá, o ciclo de 
debates setoriais sobre os 
desafios para a retomada do 
desenvolvimento econômico 
da Região contou com a parti-
cipação de três dos principais 
gestores dos modais de trans-
porte rodoviário, aéreo e ma-
rítimo do Estado de São Paulo.

Suman enalteceu a iniciati-
va do Inova, de unir as forças 
vivas da sociedade neste 
trabalho para se chegar a um 
conjunto de planos de curto, 
médio e longo prazos que 
possam levar ao desenvolvi-
mento econômico da Baixada 
Santista. Citou como poten-
ciais da região “o porto pujan-
te, que movimenta R$ 293 bi-
lhões anuais, o primeiro polo 
industrial do país, associado 
à cadeia de petróleo e gás, e 

Por unanimidade de votos, 
os vereadores de Guarujá 
aprovaram nesta terça-fei-
ra (12/11) o Projeto de Lei 
228/2019, de autoria do 
Executivo, que permite a 
comercialização de alimen-
tos hortifrutigranjeiros, como 
ovos, frutas e hortaliças, em 
veículos automotivos, e define 
regras para a realização desse 
tipo de atividade.

A medida é resultado de 
um trabalho de mediação, 
feito pelo vereador e presi-
dente do legislativo, Edilson 
Dias (PT), junto à Adminis-
tração Municipal, e atende 
pleito de dezenas de traba-
lhadores que vem atuando 
nos bairros da Cidade, de 
maneira informal.

“Trata-se de uma reivindica-
ção justa desses trabalhado-
res, que querem atuar dentro 

De Guarujá

Com o objet ivo de 
garantir o ordenamento 
da Cidade e a segurança 
para os que vão aproveitar 
os feriados da Proclama-
ção da República (15) e 
o Dia Consciência Negra 
(20), Guarujá reforça a 
segurança na Cidade com 
ações que começam nes-
ta sexta-feira (15) e se-
guem até o domingo (24). 

A operação envolve o 
trabalho integrado entre 
as diretorias municipais 
da Guarda Civil Munici-
pal, Força-Tarefa, Trânsito, 
Transporte, Defesa Civil, 
Fiscalização de Comércio, 
Posturas, Vigilância Sani-
tária e da Polícia Militar.

Ao longo do feriado, 
o efetivo realizará o mo-
nitoramento na entrada 
da Cidade, patrulhamento 
preventivo, fiscalização de 
trânsito e de transporte irre-
gular, lazer náutico, comér-
cio ambulante, entre outras 
ações. Haverá também um 
esquema específico de 
segurança nos eventos que 
agitam a Cidade no feriadão.

Guarda-vidas
Segurança na terra e 

também no mar. Na última 
semana, Guarujá antecipou 
o reforço da segurança nas 
praias, a fim de evitar casos 
de afogamentos, que estão 
em alta na Região. Foram 
formados 50 guarda-vidas 
temporários, que já estão 
trabalhando, desde o últi-
mo final de semana. Para a 
temporada de verão serão 
mais 50 GVTs custeados 
pelo Governo do Estado, 
que se juntam a outros 
52 que já compõem o 
quadro fixo da Prefeitura.

O vereador José Nilton 
(Doidão – Cidadania), soli-
citou à prefeitura de Guarujá 
que realizasse o serviço de 
tapa-buracos na vicinal da 
Rodovia Cônego Domênico 
no trecho entre o Km 3 e km 
5. Doidão explica que a via é 
importante acesso de cami-
nhões às principais empresas 
de transpor te da região.

A indicação do vereador 
foi apresentada na última 
sessão ordinária da Câmara 
e reforça a emenda parla-
mentar ao orçamento 2020 
aprovada no último mês de 
outubro, onde o vereador 
destina uma verba de R$ 50 
mil para a realização de pa-

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Guarujá conta com 
50 novos coletes balísticos. Os 
equipamentos foram adquiri-

dos com recursos de eco-
nomia da Câmara. Além dos 
coletes, outras 62 armas serão 
entregues até o final do mês.

Em Guarujá, Codesp defende
túnel para ligação seca

o turismo, para serem traba-
lhados de forma integrada”.

O prefeito ainda reivindi-
cou investimentos do Esta-
do na marginal da Rodovia 
Domênico Rangoni e em um 
pátio de estacionamento de 
veículos de carga, além de 
uma rápida definição sobre 
a ligação seca com Santos.

Túnel
A aguardada ligação seca 

Guarujá e Santos também foi 
mencionada por Casemiro 
Tércio, que demonstrou te-
mer as limitações impostas 
pela proposta estadual de 
construção de ponte ligando 
as áreas insular e continental 
de Santos, como forma de 

atender também Guarujá. 
O representante da Co-

desp salientou que os pilares 
de uma ponte são obstáculos 
naturais que impactam na 
operação do Porto. “E cada 
minuto de atraso na operação 
portuária representa uma per-
da enorme para o Porto, para 
as empresas e para a eco-
nomia em geral”, destacou, 
argumentando, ainda, que o 
túnel seria menos suscetível a 
acidentes que uma ponte.

O diretor de Planejamento, 
Gestão e Finanças do Depar-
tamento Aeroviário do Estado 
de São Paulo (Daesp), Ângelo 
Luiz Moreira Grossi, defendeu 
as ações de expansão do 
tráfego aéreo no Estado, com 

a criação de novas modali-
dades de voos envolvendo 
cidades do Interior. “No curto 
prazo, podemos expandir 
bastante as modalidades de 
voos em pequenas aeronaves 
para promover a aviação re-
gional”, opinou, lembrando as 
projeções que indicam uma 
demanda crescente para esse 
tipo de voo.

Par ticiparam da rodada 
de debates, ainda, o diretor-
superintendente da Ecovias, 
Ronald Marangon; e o profes-
sor mestre Rafael Pedrosa, que 
é coordenador da equipe do 
segmento de logística e trans-
porte do Inova RMBS. 

Os próximos encontros do 
Inova RMBS serão nos próximo 

dia 18 e 25. O primeiro, em 
Cubatão, discutirá Química, 
Petroquímica e Fertilizantes. 
O segundo, em Praia Grande, 
tratará do Turismo.

Inova RMBS - Lançado 
oficialmente no dia 20 de 
agosto de 2019, o Inova RMBS 
é um movimento supraparti-
dário concebido a partir da 
união de representantes de 
diversos segmentos incomo-
dados com a retração do 
desenvolvimento econômico 
regional. Um levantamento das 
demandas do setor está sen-
do feito com o respaldo de 
diversas instituições de ensino 
superior, empresários, sindi-
catos, entidades da socie-
dade civil e a classe política.

Coletivo discutiu a
retomada do desenvolvimento 
econômico da Baixada Santista
sob a ótica da logística e transportes

‘Carros de ovos’ e ‘de frutas’
estão liberados para comércio

da legalidade, obedecendo 
as regras sanitárias, de trânsito 
e, sobretudo, respeitando a 
lei de perturbação do sosse-
go”, resume Dias.

Alvarás - O projeto de lei 
aprovado pelos vereadores 
prevê a concessão de alvarás 
aos trabalhadores que utilizem 
carros para a venda de ovos, 
frutas, verduras e hortaliças, 
mas desde que atendam re-
quisitos previstos na legislação 
municipal.

Entre os principais, estão: 
obedecer as normas sanitárias 
e de segurança dos alimentos; 
manter os equipamentos de 
venda em estado de higiene 
e conservação adequados; 
comprovar residência no 
Município e utilizar veículos 
licenciados em Guarujá.

Os comerciantes também 
deverão obedecer horários 

pré-estabelecidos; atuar em 
zonas específicas e usar equi-
pamento de som com limite 
de 85 decibéis.

Justificativa - Na justifi-
cativa ao projeto enviado à 

Câmara Municipal, o prefeito 
Válter Suman (PSB) argumenta 
que “a iniciativa atenta aos 
interesses da municipalidade 
e dos munícipes, no sentido 
de regulamentar crescente 

nicho de trabalho, objeti-
vando proteger o consu-
midor e criando condições 
sanitárias satisfatórias para a 
comercialização de produtos 
extremamente perecíveis”.

Também enfatiza que a 
medida regulamenta as áreas 
em que é possível a prática 
comercial, bem como suas 
condições, dias e horários 
de atividades, conjuntamente 
com a definição, de forma 
clara, dos deveres atribuídos 
aos interessados

Trâmite - Com a apro-
vação dos vereadores, o 
projeto segue agora para a 
promulgação do Executivo, 
que ainda terá mais 120 dias 
para regulamentar, através 
de decreto, outros porme-
nores que eventualmente 
se façam necessários para 
garantir a aplicação da lei.

Vereadores aprovaram PL que regulamenta 
este tipo de atividade comercial, no Município

Indicação pede operação 
tapa buracos em bairro

vimentação da vicinal da Ro-
dovia Cônego Domênico no 
trecho entre o Km 3 e km 5.

Coletes balísticos 
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Rosângela BozziRosângela BozziRosângela BozziRosângela Bozzi
Rosane  Marques   Atelier (13) 98868-0868

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

Profissionais da Saúde comemoram o ‘Dia do Médico’

A médica Ana Beatriz Soares e João Raimundo Santos FreitasO médico Nelson Vigna e sua esposa Cintia Vigna  Odete Tamburus e o marido, o médico Wanderley Tamburus  

Os médicos Joel de Mello Franco e Firmino de Almeida  
A médica Gelza

Conde de Almeida O médico Paulo Kaol Soejima, sua esposa Tereza Soejima e o médico Massao Soezima 

O médico Ahmad Rahim e sua esposa Hadia Rahim  Os médicos Kenhiti Takahashi e José Ricardo Vasconcelos  O médico Edimilson Cavalheiro e a enfermeira Bianca Giardini 

O médico Carlos Eduardo Pereira, sua esposa Francisnete Pereira,
Renata Souza Fonseca e seu marido, o médico Celso Fonseca

Elaine Amieiro Souza Moreira, a médica Mara Rudge,
o médico Marco Paulo Reynol e sua esposa Angela Reynol 

O médico Edimilson Cavalheiro
e sua esposa Dilma Cavalheiro

O empresário Luiz Menezes (Chopp Halle Restaurante), sen-
tiu-se honrado em receber os conceituados profissionais  
da Saúde. Na foto, com o prefeito de Guarujá, Valter Suman O médico Waldyr Tamburus e sua esposa Diane Tamburus 
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Eternizando
emoções

Associação Paulista de Medicina Guarujá
realiza jantar de confraternização

O vice-presidente da Sicoob, Albino da Conceição Padeiro, sua esposa Maria Perpétua Silva, a gerente da Sicoob Guarujá, Isabella Prado,
a gerente da Sicoob Santos, Flávia Marchioni e o presidente da Associação Paulista de Medicina Guarujá, Edimilson Cavalheiro 

Os médicos José Euclides de Moraes
e seu filho Bruno Sanchez de Moraes  

Renata Fleury e seu marido,
o médico Lineu Cunha  

A psicóloga Tereza Neuman e seu 
marido, o médico Albérico Pires  

O médico Sérgio Vianna
e sua esposa Talita Vianna 

Os médicos Alexsander Machado
e sua esposa Adriana Machado  

O presidente da Associação Paulista 
de Medicina Guarujá, o médico Edimil-
son Cavalheiro e o vice-presidente da 
Sicoob, médico Albino da Conceição  
Padeiro receberam os convidados e 
amigos no Chopp Halle Restaurante, 
para uma deliciosa confraternização 
em comemoração ao Dia do Médico 

O médico Edimilson Cavalheiro, o prefeito de Guarujá, Valter Suman
e o secretário de Saúde de Guarujá, o médico Vitor Hugo Kanashiro

Os médicos Leandro Tuzuki Cavalheiro
e sua esposa Daniela Ushiro Cavalheiro 

Elisangela Marinho
(Hospital Santo Amaro) 

A bonita médica
Ana Cláudia Machado 

O advogado Frederico Gracia
e Juliana Moraes

O médico João Sobreira
e Mara Ruiz  
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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

A Elektro desativou 489 
pontos de ‘gatos’ na rede 
de energia elétrica, em 
casas e estabelecimentos 
comerciais, nos dez pri-
meiros meses de 2019 em 
Guarujá. O levantamento 
da “Operação Varredura” 
compreendeu o período 
de janeiro a outubro e fo-
ram feitas 2.595 inspeções 
na cidade que identificaram 
os 489 casos de fraude 
na rede elétrica. A energia 
recuperada é o suficiente 
para abastecer, por exem-
plo, o município de Mon-
gaguá, com cerca de 52 mil 
pessoas, durante sete dias. 

Furto de 
energia

De Guarujá

Guarujá (Sedel) participa 
da 83ª edição dos Jogos 
Abertos Horácio Baby Barioni, 
com um elenco de 210 atletas 
inscritos em modalida-
des como hande-
bol, vôlei, xadrez, 
judô, taekwondo, 
karatê, atletismo, 
capoeira, vôlei 
de praia e tênis. 
O evento ,  que 
acontece em Marília, 
começou na última se-
gunda-feira (11) e reúne 14 
mil atletas de 206 municípios 
do estado de São Paulo. 

Na edição de 2018, Gua-
rujá ficou com a 23ª colo-
cação ao disputar contra 
210 cidades. Luiz Antônio 
Nascimento Maria, também 
conhecido como ‘Kri Kri’ e 

diretor de Esportes da Sedel 
(Secretaria Municipal de Edu-
cação, Esporte e Lazer), frisa 
que o foco deste ano está 
na superação desta marca. 

“O torneio tem nível técni-
co altíssimo e ainda con-

ta com a participação 
de atletas olímpicos 
em diversas mo-
dalidades. Ainda 
assim, temos boas 
expectativas. Isso 

porque 90% dos 
nossos competido-

res são beneficiários do 
Programa de Incentivo ao 
Esporte, que tem auxiliado 
no desenvolvimento deles”.

Os Jogos Abertos acon-
tecem até o dia 23 de no-
vembro. Outras informações 
sobre o evento podem ser 
obtidas no portal www.jo-
gosaber tosmaril ia.com.br.

Seja na internet ou nas lojas 
físicas, as promoções da Black 
Friday, cuja data acontece no 
próximo dia 29, já estão a 
todo vapor. Por isso, o Procon 
Guarujá realiza fiscalização 
junto ao comércio da Cidade, 
onde já faz o cadastro de pre-
ços dos principais produtos e 

mercadorias comercializados 
nesse período, como os ele-
trônicos e eletrodomésticos. 

“Feito o levantamento, 
e próximo da data, vamos 
comparar esses preços”. É 
o que explica o diretor do 
Procon Guarujá, Alexandre 
Cardoso, que recomenda ao 

consumidor não comprar por 
impulso. “Há lojas que fazem o 
jogo de números, lançam um 
preço e depois aumentam, 
com a justificativa de que 
o produto teve redução”. 

O Procon destaca que 
a compra sempre deve ser 
feita com atenção, e aqueles 

consumidores que se sentirem 
lesados podem procurar o ór-
gão. Importante o consumidor 
fazer um registro com foto do 
produto, do anúncio, com as 
datas e respectivos preços. 

A ação é feita com base 
nos artigos 37, que proíbe 
toda publicidade enganosa 

ou abusiva; e 67, que é fazer 
ou promover publicidade que 
sabe ou deveria saber, ser en-
ganosa ou abusiva, do Código 
de Defesa do Consumidor 
(CDC). O Procon Guarujá fica 
na Avenida Adhemar de Barros, 
218/222, no Santo Antônio. Te-
lefone de contato: 3355 6648. 

A Ecovias, concessionária 
responsável pelo Sistema 
Anchieta-Imigrantes (SAI), 
aguarda a passagem de 250 
a 380 mil veículos em direção 
à Baixada Santista durante o 
feriado da Proclamação da 
República. A contagem será 
iniciada às 0h desta quinta-
feira (14) e se estenderá até 
23h59 do domingo (17). Os 
modelos das operações para 
atendimento da demanda 
são baseados em critérios 
técnicos e aprovados pela 
Artesp (Agência de Transpor-
tes do Estado de São Paulo).

Com base na expectativa 
desse movimento, a con-
cessionária deve implantar 
a Operação Descida (7X3) 
a partir das 11h da quinta-
feira (14), com previsão de 
permanecer em vigor até 
17h59 da sexta-feira (15). No 
sábado (16), se necessário, o 

Procon Guarujá fiscaliza comércio da Cidade
Black Friday

Guarujá em busca de bons resultados
Jogos Abertos

Elenco da
Secretaria
Municipal de 
Educação Esporte
e Lazer conta
com 210 esportistas

Delegação 
de Guarujá 

conta com 90% 
dos atletas 
bolsistas da 

cidade

Baixada deve receber até 380 mil veículos
Feriado da Proclamação

A contagem será realizada entre 0h de quinta-feira 23h59 de domingo

mesmo esquema será monta-
do entre 8h e 11h59. Nessa 
configuração, os veículos que 

seguirem em direção ao Lito-
ral poderão utilizar as pistas 
sul e norte da via Anchieta 

e também a pista sul da Imi-
grantes. Para subir, os usuários 
deverão seguir apenas pela 

Prezados leitores, pela 
quantidade de anúncios 
que provavelmente rece-
berão este mês, considero 
meu dever em auxiliá-los(as) 
nesse ‘‘black-momento’’! 
Ao total, serão quatro di-
cas para que evitem si-
tuações desagradáveis e 
façam, se houver oportuni-
dade, excelentes compras! 

A primeira delas é a pos-
sibilidade de troca do que 
você comprar. Se for na 
internet, fora da loja física, 
ou, qualquer outro modo 
que você não tenha acesso 
ao que está comprando, 
não possa ver, tocar, tes-
tar... Nesses casos, terá um 
prazo de 07 (sete) dias 
para cancelar a compra, 
contando esse prazo a 
par tir da data que você 
receber o seu produto.  

E se for na loja física? Por 
lei, a troca vai existir quan-
do o produto apresenta 
algum problema, agora, nas 

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

Black Friday, atenção consumidor!

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI DE OLHO NA LEI

demais situações, se você 
apenas se arrependeu por 
exemplo, a loja poderá troca 
se quiser e apenas por uma 
mera gentileza, não é obriga-
da e não desobedece lei por 
isso! Então, tenha cuidado, 

quando for pessoalmente 
comprar, teste o produto e 
tenha certeza de sua escolha.

Outra dica importante é 
estar atento(a) às propagan-
das enganosas! Se estiver in-
teressado em algum anúncio 

da internet de determinado 
produto, tire uma foto da 
tela (ou como chamam, 
‘‘print’’) para os casos em 
que a empresa não queira 
cumprir com aquele preço 
que colocou na propagan-
da. Já vi alguns casos em que 
a nota fiscal do produto foi 
gerada com preço diferente 
daquele que estava no site 
e, quando o consumidor 
foi reclamar, o site já tinha 
consertado o erro, como 
provar agora? Vejam a im-
portância de se resguardar! 

Está comprando pesso-
almente? Faça a loja cumprir 
com os cartazes de oferta 
que estiverem lá e, caso 
ela se recuse, tire fotos 
das ofertas para, se quiser, 
registrar uma reclamação 
no Procon de nossa cida-
de (Av. Ademar de Barros, 
218/222). Fique atento ao 
seu direito! Na próxima 
edição apresentarei as duas 
dicas finais, não percam!

pista nor te da Imigrantes.
Para o retorno dos mo-

toristas à Capital a Operação 
Subida (2x8) está prevista 
para entrar em vigor a partir 
das 18h do sábado (16), com 
permanência até às 2h do do-
mingo (17). A mesma opera-
ção deve ser implantada entre 
8h do domingo e 2h segun-
da-feira (18). Durante esses 
períodos, a subida da Serra 
será realizada pelas duas pis-
tas da rodovia dos Imigrantes 
e pela pista norte da via An-
chieta. A descida será somen-
te pela pista sul da Anchieta.

 É importante destacar 
que a inversão de sentido 
das rodovias do SAI, durante 
as operações de tráfego, 
ocorre apenas no trecho 
de Serra – entre os km 40 
e o km 55 da Via Anchie-
ta, e do km 40 ao km 57 
da rodovia dos Imigrantes.
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LEF
APAIXONADO
CARMAFIEL

REMAXLI
AIERMAV

VIDAEDAI
SENTINELA

DOMINAPU
PMTCEGA

BOTABODAS
LLANCEC
IFROSSO

OSASCOTE
SEAGRID

RETROCESSO

Tema
central da
biografia

Coloca à 
disposição
em troca de
pagamento

Explosivo
amarelo

usado em
pedreiras

Guarda
armado

que vigia
um posto

Sabão de 
(?): é ideal
para lavar 
roupa clara

Reação
instintiva
ao rato

Isabel
Fillardis,

atriz

Número de 
meses do 
semestre

Cidade
paulista às
margens
do Tietê

Estúdio
de filma-

gens

Cada
parte do

esqueleto

(?)-in,
técnica de 
massagem

oriental

Rua
(abrev.)

Mar, em
inglês

Ordem de
largada, na 
Fórmula 1

Regres-
são

Fascinado
(por

alguém)

"I Love (?)", novela
com Bru-
na Mar-
quezine

Casa (fig.)
Instituto
militar
(sigla)

Teste;
prova

Linha de
segurança

para traves-
sias de pistas

Tecla pa-
ra apagar
(Inform.)

A namo-
rada do
Popeye

(HQ)

Leal

Mineral
das praias

Fernanda
Nobre, atriz

41, em
romanos

Deserta;
desabitada

Bicho;
fera

Ave do
cerrado

Da mesma
maneira

Destino
(pop.)

Ditongo
de "caixa"

De + aí

A letra
ene

Exerce
influência
Calçado

de jóqueis

Antecede
o "Q"

Forma de
vigas

Sem fio 
(a faca) 

Consoantes
de "boné"

Festa de 
casamento
Assumir

(prejuízos)
Jogada
(fut.)

Qualquer
etapa

A ti
(Gram.)

Gal Costa,
cantora

3/sea — tnt. 6/animal — osasco. 10/apaixonado — retrocesso.

PERÍODO DE 14 A 20 DE NOVEMBRO 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.

Os 72 postos do Pou-
patempo em todo o Es-
tado oferecem kits para 
arrecadação de mechas 
de cabelos, que serão 
destinados a pacientes que 
lutam contra o câncer. O kit 
conta com orientações de 
como a pessoa interessada 
deve proceder em todas as 
etapas do processo, desde 
o corte até a entrega das 
mechas nas unidades de 
atendimento.

Não importa o tipo de 
cabelo. Pode ser encara-
colado, liso, crespo, loi-
ro, preto, ruivo, grisalho, 
com ou sem química. E os 
homens também podem 
participar dessa campanha. 
O cabelo precisa estar lava-
do e totalmente seco. Só 
serão aceitas mechas com 
comprimento mínimo de 
15 cm. Após o corte, basta 
colocar a mecha no saco 
plástico do kit, preencher 
a etiqueta de identificação 
com os dados cadastrais e 
entregar no Poupatempo.

Doação
de cabelo

������� ��	��
� �������

AS PANTERAS 
AÇÃO, 
118 min 

10 

EM 2D 
DUBLADO 

14:00*, 16:30, 
19:05 e 21:30** 

*Somente Feriados, 
Sáb. e Dom. 

** Exceto Sábado 16/11 

LEGENDADO 
SOMENTE Sábado 

16/11 - 21:30 

DORA E A CIDADE 
PERDIDA 

AVENTURA, 
100 min 

10 

EM 2D 
DUBLADO 

14:10*, 16:20, 17:00 e 18:40 
*Somente Feriados, 

Sáb. e Dom. 

MALÉVOLA 2 
DONA DO MAL 

AVENTURA, 
110 min 

10 
EM 2D 

DUBLADO 
19:00 

DOUTOR SONO 
SUSPENSE, 

150 min 
16 

EM 2D 
DUBLADO 

20:50 

O EXTERMINADOR 
DO FUTURO: 

DESTINO SOMBRIO 
AÇÃO, 128 min 

14 
EM 2D 

DUBLADO 
21:20 

A FAMÍLIA ADDAMS 
ANIMAÇÃO, 

87 min L 

DUBLADO 
EM 3D 
15:00 

Guarujá realiza nesta sexta 
(15) e sábado (16), o Festival 
de Dança 2019, a partir das 
20 horas. O evento é ideal 
para os amantes de moda-
lidades como balé clássico, 
jazz e danças populares, 
folclóricas e urbanas. O palco 
das apresentações será no 
Centro Esportivo Duque de 
Caxias, localizado na Praça 
Horácio Lafer, s/n – Jardim 
Tejereba. A entrada é 1 kg 
de alimento não perecível, 
que será doado ao Fundo 
Social de Solidariedade (FSS).

Ao todo, 38 grupos de 
dança de Guarujá se apre-
sentarão no festival. Na mes-
ma data, o Tejereba também 

Os vencedores do 2º Fes-
tival de Talentos da Secretaria 
de Educação, Esporte e Lazer 
(Sedel) de Guarujá foram 
apresentados no último dia 8, 
em cerimônia que aconteceu 

no Teatro Municipal Procó-
pio Ferreira e reuniu quatro 
expressões artísticas como 
dança (nas categorias maiores 
e menores de 15 anos), artes 
cênicas, música e desenho 

(acima e abaixo de 11 anos). 
Foram mais de 60 apresen-

tações e, aproximadamente, 
50 desenhos inscritos. Todos 
os participantes eram alunos 
da rede municipal de ensino. 

Nesta sexta-feira (15), em 
celebração ao Dia Mundial 
do Hip Hop, comemorado 
em 12 de novembro, Gua-
rujá promoverá atividades 
que começarão a partir das 

14 horas, na Praça Horácio 
Lafer, em frente à Praia da 
Enseada. A programação 
inclui Dj’s, breaking, gra-
ffiti, MCs, all style e inter-
venção literária de poesia.

Festival de Dança agita o fim de semana

Evento será realizado a partir das 20 horas, no Centro Esportivo Duque de Caxias (Tejereba)

receberá o festival da King 
of Champions, uma mostra 
competitiva com a partici-
pação de diversos grupos 
como ballet clássico, danças 
urbanas e estilo livre. No to-
tal, 62 grupos de diversas 
cidades do País competirão 
dentro das modalidades.

O evento contará com 
cinco áreas temáticas para 
garantir dois dias de troca 
e aprendizado: área gold, 
blue, yellow, espaço gre-
en e de alimentação. Além 
disso, incluirá workshops, 
batalhas, coreografias e au-
las de k-pop. Mais informa-
ções no site: www.thekin-
gsdancecompany.com.br

Dia Mundial do Hip Hop 

2º Festival de Talentos apresenta vencedores

DANÇA
(menores de 15 anos)
Destaque: Tango (EM Vere-
ador Francisco Figueiredo)
3º lugar: Kids Dance (Caec 
Cornélio Pacheco)
2º lugar: RS Ballet – Flores do 
Sertão (Caec Márcia Regina)
Campeão: Nayanne Victoria 
Gonçalves de Jesus (EM Na-
poleão Rodrigues Laureano)
  
ARTES CÊNICAS
Destaque: Uma Vida Muitas 
Histórias (EM Maria Apareci-
da de Araújo)
3º lugar: Será que po-
demos perder o encanto? 
(Caec Dante Sinópoli)
2º lugar: Os Saltimbancos 
(Caec Isabel Ortega)
Campeão: Grupo Viverart 
(Caec João Paulo II)
  
MÚSICA
Destaque: Giovana Muniz 
(EM Afonso Nunes)
3º lugar: Vitor Gabriel de 
Araújo (EM Ivonete da Silva 
Câmara)
2º lugar: Manoela Rodri-
gues do Nascimento (Caec 
Carlos César Fernandes)
Campeão:  L au r a  An-
drade e Wesley Gusta-
vo (Caec João Paulo II)

DANÇA
(maiores de 15 anos)
Destaque: Plumas, paetês e 
Brilhos (Caec Márcia Regina)
3º lugar: Bella Ciao (Caec 
Isabel Ortega)
2º lugar: K Pop (Caec João 
Paulo II)
Campeão: Minha TV (Caec 
Isabel Ortega) 

DESENHO (até 11 anos)
Destaque: Rebeca Eduarda 
dos Santos (EM Oswaldo 
Cruz)
3º lugar: Guilherme Hilá-
rio dos Reis (EM Oswaldo 
Cruz)
2º lugar: Nathan Bertoldo 
Tomaz Nunes (EM Oswaldo 
Cruz)
Campeã: Marcelly Gonçal-
ves dos Santos (EM Oswal-
do Cruz)

DESENHO
(acima de 11 anos)
Destaque: Érick Marques 
Passos (EM Maria Aparecida)
3º lugar: Deizan Costa do 
Carmo (EM Gladston Jafet)
2º lugar: Patrícia Lima da 
Silva (EM Dirce Valério)
Campeã: Bárbara Alves Ne-
ves (EM Dirce Valério)

Confira a lista dos vencedores

Cerimônia de apresentação dos alunos aconteceu
no último dia 8, no Teatro Procópio Ferreira 

A exposição ‘Sentidos’, 
de Vladimir Lordi, conta com 
32 gravuras e está, atual-
mente, na galeria do Teatro 
Procópio Ferreira (Av. Dom 
Pedro I, 350 – Enseada), em 
Guarujá. A entrada é gratuita 
e a mostra segue até 8 de 
dezembro, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 18 horas. 

Em dias de evento o horário 
se estende até às 22 horas.

Lordi já pintou mais de 
300 quadros e está no 
meio há mais de 15 anos. 
Suas obras são abstratas e, 
em sua maioria, são feitas 
com espátula ao invés do 
pincel comum e confec-
cionadas com tinta acrílica. 

Exposição ‘Sentidos’ 

Mostra segue até dia 08 na galeria do Procópio



Diagnóstico e modernização
O modelo proposto por 

meio de Projeto de Lei ba-
seia-se em estudos e escuta 
da rede por meio de pesqui-
sas de percepção, grupos 
focais, seminários, encontros, 
videoconferências e debates 

com educadores, diretores 
de escola e dirigentes.  

A proposta de 
modernização tem 
como referência 
boas práticas na-
cionais e internacio-

nais, especialmente 
em países como Cin-

gapura, Austrália e Canadá, 
este último especificamente 
na província de Ontário. 
As carreiras são baseadas 
no desenvolvimento de 
competências e no mérito. 
Esses países adotam mar-
cos referenciais de atuação 
docente, isto é, referenciais 
sobre o que se espera dos 
professores que, por sua 
vez, nor teiam o ingresso 
e a progressão na carreira.

Casos práticos - Na prá-
tica, uma professora efetiva 
que atua na rede nos anos 

finais do ensino fundamental e 
no ensino médio, com jornada 
de 40 horas semanais, está 
na faixa 1 e nível I da carreira. 
Recebe o equivalente a uma 
remuneração bruta de R$ 
2.585. Na proposta de rees-
truturação, ela receberá um 
aumento de R$ 915 e passará 
a receber R$ 3,5 mil já em 
2020 e, em 2022, R$ 4 mil.

Os professores temporá-
rios que trabalham 40 horas se-
manais também serão contem-
plados pela proposta e terão 
aumento. Hoje, os temporários 
recebem R$ 2.585 e passarão 
a receber R$ 3,5 mil em 2020 

e R$ 4 mil em 2022 – valor 
que significa 54,7% a mais.

Os professores que lecio-
nam para os alunos tanto dos 
anos iniciais do ensino funda-
mental (chamados de PEB I) 
quanto dos anos finais e ensino 
médio (PEB II) serão igualmen-
te valorizados – a separação 
de nomenclatura deixará de 
existir. Hoje, há cargos e salá-
rios distintos para cumprimen-
to de funções semelhantes.

O Projeto de Lei definirá o 
marco legal da modernização 
da carreira que será debati-
do e construído em diálogo 
com a rede estadual de en-

sino e toda a sociedade.
Ajustes - O Projeto de 

Lei também contemplará 
ajustes em gratificações de 
função recebidas pelos in-
tegrantes do Quadro do 
Magistério. Hoje, diretores 
de escola titulares de cargo 
e professores que estão 
designados na função re-
cebem gratificação no valor 
de R$ 1.064. A gratificação 
será absorvida proporcio-
nalmente pelos diretores 
titulares de cargo e substi-
tuída por um novo bônus. 

O valor da nova bonifi-
cação irá variar em até seis 
níveis, de acordo com cri-
térios como complexidade 
da escola, número de alunos 
e etapas de ensino ofereci-
das (anos iniciais, finais ou 
ensino médio), entre outros 
indicadores. Para as escolas 
que cumprirem os critérios, 
a gratificação para o dire-
tor ficará entre R$ 1,2 mil e 
R$ 3,5 mil. Para as demais 
funções da escola, tam-
bém serão criadas gratifica-
ções variadas proporcionais.

carreira, alicerçada em 15 eta-
pas - e não mais em 64 refe-
rências salariais, como é hoje. 

“Educação se faz com 
pessoas, e o professor é peça 
fundamental neste processo. 
Ser professor é transformador. 
A reestruturação que estamos 
propondo é fundamental para 
valorizarmos nossas professo-
ras e professores”, enfatizou 
o Secretário de Estado da 
Educação, Rossieli Soares.

15 a 21 de novembro de 2019 BRASIL /MUNDO A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br8

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
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Jardim

Liberdade 
para ser 
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Meio período
Semi-integral

Integral
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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

Da Redação

O Governador João Doria 
apresentou na quarta-feira 
(13), as diretrizes do plano 
de reestruturação de carreira 
dos professores que atuam na 
rede estadual de educação 
de São Paulo. A mudança 
vai representar o maior cres-
cimento do salário inicial da 
história de São Paulo.

“Sem educação, não há 
transformação. Podemos me-
lhorar os indicadores econô-
micos e sociais, mas, se não 
melhorarmos a educação, não 
teremos a transformação e o 
Brasil jamais será uma nação 
independente, sólida, com 
cidadania e respeitabilidade, 
tanto no plano interno como 
no internacional”, disse Doria.

A principal mudança é 
que, a partir de 2020, o salário 
inicial do professor no regime 
de 40 horas semanais será de 
R$ 3,5 mil – o que representa 
um aumento de 35,4% sobre 
o valor pago hoje, de R$ 
2.585,00. Em 2022, um pro-
fessor com a mesma carga ho-
rária terá salário inicial de R$ 4 
mil, um aumento de 54,7% em 
relação à remuneração atual. 

No topo da carreira, o 
professor poderá chegar a 
um salário de R$ 11 mil. Com 
a reestruturação de carreira 
proposta, professores com 
mestrado e doutorado 
serão valorizados e 
terão acréscimo sa-
larial de 5% e 10%, 
respectivamente.

O Projeto de 
Lei será enviado 
nos próximos dias à 
Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo. O 
investimento previsto pela 
gestão para executar a mo-
dernização da carreira ultra-
passa R$ 4 bilhões na folha 
de pagamento até 2022.

O programa quer atrair ta-
lentos para a carreira docente, 
além de valorizar e formar os 
professores, pois proporcio-
nará mais oportunidades de 
desenvolvimento profissional 
e formação, além de aperfei-
çoamento dos mecanismos 
de reconhecimento e estí-
mulo profissional ao longo da 

Governador de São Paulo propõe
aumento de 54,7% para professores

Valor
previsto 

ultrapassa
R$ 4 bi a mais 

até 2022

A adesão à moder-
nização da carreira do-
cente será totalmente vo-
luntária. Cada professor 
fará a opção com base 
em sua própria realidade. 
Ninguém será obrigado 
a aderir ao novo modelo 
– quem preferir perma-
necer no modelo atual 
terá os direitos garantidos. 

Todos os professores 
ativos e inativos poderão 
optar pela estrutura pro-
posta. O educador terá até 
12 meses – a contar da data 
de publicação da lei – para 
optar pela carreira moder-
nizada. O prazo de adesão 
poderá ser renovado por 
Decreto do Governador.

Liberdade
de escolha 
deverá ser 
mantida

Governo apresenta reestruturação de carreira de professor com salário inicial de R$ 4 mil

Divulgação/Governo do Estado


