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E a população
pede operação de 
tapa buracos nos 
bairros da cidade

“Homem do
Tempo” avisa:

Guarujá tem melhor índice de 
tratamento de HIV do Estado
Na semana que celebra o Dia Mundial de Luta Contra a Aids (1º), a Prefeitura de Guarujá divulgou uma notícia animadora. Em recente levantamento feito pelos Governos do 

Estado e Federal, a cidade registrou o menor índice de taxa de abandono no tratamento de pacientes com HIV do Estado de São Paulo. A queda foi de cerca de 50%. 
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Em dois anos, cursos gratuitos do Fundo Social de 
Solidariedade de Guarujá qualificam 500 pessoas
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Mais Social nas páginas 4 e 5

O empresário Roberto  
Camarneiro recebeu 
o título de ‘Cidadão 

de Guarujá’, no último 
dia 28, na Câmara 

Municipal de Guarujá, 
outorgado pelo 

vereador Luciano
de Moraes

Rocha (Tody),
Parabéns!!!
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Ambulantes 
aderem a 

adequação 
de tendas 
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Bombeiros 
ganham

nova sede 
central

Sustentabilidade: cidade 
ganha mais três estações

Caminhada reúne mais de 
quatro mil pessoas no Forte



Micros

Aeroporto
Perguntar não ofende: se 
se trata de um processo 
de licitação transparente, 
porque não incluir des-
de o início do processo 
a análise do Tribunal de 
Contas a fim de se evitar 
esses ‘vai e vem’ de ade-
quações à legislação? 
Sem mais, aguardemos 
nova licitação.

Pitangueiras
Acontece neste sábado, 
dia 7, às 19hs, a cerimônia 
de entrega da iluminação 
da Praia das Pitangueiras, 
às 19hs, na avenida da 
praia (Av.Marechal De-
odoro), com Rua Santo 
Amaro. A entrega da 
iluminação faz parte do 
plano de revitalização 
das praias da Cidade. Já 
foram contempladas as 
orlas do Tombo, Astúrias 
e uma parte da orla da 
Enseada.

Mais visitada
A página do prefeito Su-
man no Facebook des-
tacou nesta semana que 
a cidade de Guarujá é a 
terceira em preferência 
nacional para as festas 
de réveillon. Não da para 
negar que a cidade está 
bonita e acolhedora, 
com muitas novidades e 
atrações turísticas, e com 
cada vez mais pessoas 
visitando a cidade nos 
feriados.

Bombando
No entanto, a postagem 
que trazia informação 
absolutamente verdadei-
ra, carecia de uma atua-
lização, pois era do ano 
de 2017. Apesar da tur-
ma do ‘quanto pior’ usar 
o fato para desmerecer 
a equipe do governo, o 

fato é que a cidade está 
bombando cada vez 
mais e a temporada está 
aí para comprovar que 
Guarujá merece estar no 
topo sempre.

Veeenham!
Por falar em preferência, 
é inegável que a alta do 
dólar já tem reflexos na 
cidade de Guarujá. A 
ocupação de hoteis 
e pousadas vem se 
recuperando desde 
setembro e esta tem-
porada promete ser a 
mais concorrida, já que 
muitas famílias adiaram 
as viagens internacio-
nais. Que venham turis-
tas e veranistas! Quem 
viver, verá!

Tumulto
Tumulto dentro e fora 
das lojas. A Black Friday 
foi um verdadeiro su-
cesso no comércio de 
Vicente de Carvalho. Só 
não foi melhor por causa 
dos transtornos no trân-
sito, devido às obras de 
saneamento. Estacionar 
foi tarefa das mais difí-
ceis, especialmente em 
um data onde o trans-
porte de mercadorias 
era essencial. Natal tá 
chegando...

Segurança
O prefeito Suman co-
memorou a entrega de 
mais 62 pistolas para 
a Guarda Civil Munici-
pal. “Agora, temos 97 
armas para reforçar a 
segurança na Cidade. 
Para manuseá-las, nossos 
agentes passaram por 
treinamento e capacita-
ção, proporcionando as 
melhores condições de 
trabalho. Já habilitamos 
140 guardas civis até o 

momento. Segurança é 
um item fundamental, e 
isso passa pela amplia-
ção do efetivo da GCM, 
treinamento e parceria 
com outros setores de 
segurança. Tudo isso é 
fruto de muito trabalho. 
Vamos em frente, o tra-
balho é a melhor respos-
ta!” Recado dado!

Turismo...
O Legislativo Municipal 
recebe na próxima se-
gunda-feira (09), das 13 
às 18 horas, o III Fórum 
de Turismo e Gastrono-
mia de Guarujá, reali-
zado pela Associação 
Brasileira de Jornalistas 
e Escritores de Turismo, 
em parceria com a ETEC 
Alberto Santos Dumont.
 
... e Gastronomia
O evento terá a pre-
sença de especialistas 
que discutirão assuntos 
sobre o setor turístico 
e gastronômico com 
profissionais da área e 
estudantes. Na ocasião, 
também a posse da nova 
diretoria da Associação 
Brasileira de Jornalistas 
e Escritores de Turismo. 
As atividades ocorrerão 
no auditório da Câmara 
Municipal, que fica na 
Av.Leomil, 291, Centro.

Última sessão
Por falar em Câmara, nes-
ta próxima terça-feira, dia 
10, acontece a última 
sessão ordinária do ano. 
A sessão tem previsão 
de início às 15hs e a 
entrada é garantida ao 
público em geral. Boa 
época para exercitar 
a cidadania e acom-
panhar as discussões 
dos vereadores sobre 
as questões da cidade. 
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Neste caso em São Paulo, com todo respeito à polícia 
lá da PM do Estado de São Paulo, que realmente é uma 

polícia de qualidade, ela é elogiada no país inteiro, 
aparentemente houve lá um excesso, um erro operacional 

grave que resultou na morte de algumas pessoas.
Sergio Moro - Ministro da Justiça e da Segurança Pública 

FRASE DA SEMANA

Uma das máximas 
mais populares na Ad-
ministração Pública diz 
que não se deve go-
vernar olhando para 
o retrovisor. É, tam-
bém, uma das má-
ximas mais corretas, 
diga-se de passagem. 
Mesmo quando esse 
retrovisor é avaliado 
em nada menos que 
R$ 200 milhões, valor 
da dívida que o Muni-
cípio de Guarujá tinha 
com diversos forne-
cedores em atraso, 
incluindo várias par-
celas de precatórios. 

Foi esse o déficit 
encontrado no dia 1º 
de janeiro de 2017, 
início da atual Admi-
nistração, que den-
tro de menos de um 
mês inicia seu quarto 
ano de trabalho. Ter 
as contas equilibra-
das é uma obrigação 
legal de todo gestor 
público, porém, se for 
possível comparar um 
Plano de Governo a um 
plano de voo, é inegá-
vel reconhecer que 
os restos a pagar re-
presentam um peso e 
tanto no delicado mo-
mento da decolagem.

Hoje, após três anos, 
Guarujá não só deco-
lou como, com as dí-
vidas herdadas pagas, 
conquistou autonomia 
de voo. O passivo 
compreendido entre 

2012 e 2017 foi, final-
mente, quitado. Há três 
anos, negociar com cre-
dores de um Município 
com grandes sinais de 
abandono – sobretudo 
no aspecto da zeladoria 
– e a credibilidade com-
pletamente abalada não 
foi tarefa das mais fáceis.

Manter a máquina fun-
cionando e encontrar 
uma maneira de fazer 
mais com menos, sem 
desobedecer a legis-
lação vigente, foi um 
verdadeiro desafio. Foi 
adotada uma estratégia 
inusitada, com parcelas 
variadas, uma proposta 
que dependia da acei-
tação de todos os 51 
credores da fila, sem ex-
ceção, para sair, de fato, 
do papel. Funcionava 
assim: nos meses de 
maior arrecadação, pa-
gamentos maiores. Nos 
meses com retração, 
pagamentos menores. 
Tudo com o devido aval 
do Tribunal de Contas 
do Estado, logicamente. 

E assim foi feito, com 
o respaldo de legisla-
ção municipal especí-
fica para tal. Por isso, é 
imprescindível frisar que 
a parceria com a Câma-
ra Municipal foi fun-
damental. A proposta 
inicial era quitação em 
48 meses, prazo que 
acabou antecipado 
para 35 meses, findan-
do o compromisso em 
novembro de 2019.

O planejamento foi 
rigorosamente cumpri-
do, sem comprometer 
a execução do plano 
de governo e o prin-
cípio da evolução na 
administração pública, 
com foco nas priorida-
des de Saúde e Educa-
ção, sem esquecer das 
obrigações para com 
os servidores públicos.

Mesmo diante dos 
enormes obstáculos 
decorrentes da cha-
mada década perdida, 
definição dada por 
economistas de reno-
me para o cenário de 
severa crise econômica 
no Brasil, Guarujá ven-
ceu. Criatividade, ino-
vação, diálogo perma-
nente e resultado. Com 
união de propósitos e 
gestão focada e séria, 
é possível fazer um 
trabalho diferente e re-
cobrar a credibilidade 
de toda uma cidade. 
O trabalho é, e sempre 
será, a melhor resposta.

Válter Suman, médico gastroenterologista e prefeito de Guarujá 

“Guarujá no azul”

Artigo

Reflexões de fim de ano
As eleições do ano 

que vem prometem gran-
des emoções e muita 
desinformação nas re-
des sociais da internet. 
Guarujá tem por tradição 
acirrar as discussões entre 
grupos políticos, e não 
raras vezes levou essas 
discussões às últimas e 
violentas consequências.

É inegável que todos 
queremos um país e uma 

cidade melhor para se 
viver, mas nem por isso 
podemos deixar que 
usem nossa esperança 
para benefício próprio ou 
de alguns poucos. Ama-
durecemos politicamente 
nos últimos anos com as 
manifestações ocorridas 
que causaram a queda 
de um governo corrup-
to. Essa mesma força fez 
com que levássemos ao 

poder o mais fiel retra-
to da nossa sociedade.

O final de ano chegou 
e com ele as reflexões que 
marcam essa época. Que 
iniciemos esse momento 
com olhar crítico, pesan-
do o feito pelo prometi-
do, e que possamos estar 
lúcidos para analisar nos 
próximos meses os ver-
dadeiros rumos que que-
remos ver a cidade seguir.

Editorial

Charge da semana
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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

De Guarujá

Na semana em que celebra 
o Dia Mundial de Luta Contra 
a Aids (1º de Dezembro), a 
Prefeitura de Guarujá divulgou 
uma excelente notícia. Em 
recente levantamento feito 
pelo Governo do Estado e 
Governo Federal, Guarujá re-
gistrou o menor índice de taxa 
de abandono no tratamento 
de pacientes com HIV do 
Estado de São Paulo. A que-
da foi de aproximadamente 
50% e aponta a qualidade do 
atendimento especializado 
no Município. 

Em maio deste ano, a taxa 
de abandono era de 8,2%. Já 
em novembro, o número caiu 
para 4,3%, sendo a menor do 
Estado, onde a taxa geral foi 
de 14,7%. Os dados foram 
divulgados pelo Centro de 
Referência em Tratamento 
de DST/AIDS de São Paulo 
(CRT-SP).

Em Guarujá, a Unidade 
Complexa William Rocha (Jar-
dim Boa Esperança) é especia-
lista em HIV/AIDS e em outras 
doenças infectocontagiosas, 
sendo também referência 

Da Redação

A Prefeitura de Guarujá 
deverá relançar nas pró-
ximas semanas um novo 
edital de concorrência pú-
blica para concessão da 
construção, exploração e 
manutenção do Aeródromo 
Civil Metropolitano de Gua-
rujá. Na última quarta-feira 
(04), houve a votação de 
recurso impetrado por uma 
construtora ao atual edital 
(nº 05/2019), no Tribunal 
de Contas do Estado (TCE). 

De acordo com infor-
mações da prefeitura, os 
questionamentos ao edital, 
feitos pela Construtora Es-
trutural Ltda., foram parcial-
mente acolhidos pelo órgão. 
Por outro lado, a defesa 
apresentada pela Adminis-
tração Municipal também 
foi, em par tes, acolhida. 

Com a decisão, a Admi-
nistração do Prefeito Válter 
Suman deverá adequar o 
edital de concorrência às 
medidas corretivas sugeri-
das pelo TCE e, assim, fazer 
um novo lançamento, o 
que deve ocorrer nas pró-
ximas semanas. Para tanto, 
aguarda comunicado oficial 
do Tribunal neste sentido. 

O edital em vigor, para-
lisado em 6 de setembro 
deste ano pelo TCE por “in-
dícios de restrição indevida 
à competitividade”, desper-
tou interesse de 12 empre-

A 10ª Caminhada Ecológi-
ca reuniu quatro mil pessoas 
no Forte dos Andradas em 
Guarujá, no último domingo 
(1). O evento aconteceu em 
comemoração ao 39º aniver-
sário da 1ª Brigada de Artilha-
ria Antiaérea e ao 77º aniver-
sário do Forte dos Andradas. 
Durante a atividade foram ar-
recadadas quatro toneladas 
de alimentos não-perecíveis, 

que serão destinados ao Fun-
do Social de Solidariedade.  

A prova teve um percurso 
de 8 km, onde os esportis-
tas atravessaram o interior 
do quar tel em direção à 
Praia do Monduba. Além 
disso, também houve ex-
posições de equipamentos 
militares e carros antigos, 
além de postos de verifi-
cação de pressão arterial. 

As economias de recursos 
feitas pela Câmara Municipal 
de Guarujá têm auxiliado a 
Prefeitura a investir na melho-
ria dos serviços prestados à 
população. Na quarta-feira 
(4/12) a Guarda Civil Muni-
cipal (GCM) recebeu mais 
62 pistolas calibre 380 que 
foram adquiridas com verba 
devolvida pelo Legislativo Mu-
nicipal, ainda no final de 2018. 
Essas novas armas se somam a 
outras 35, entregues em mar-
ço, totalizando 97 pistolas.

No mês passado, a GCM 
também recebeu 50 coletes 
balísticos que foram compra-
dos com reservas da Câmara 
Municipal. “Somente em 2018 
poupamos R$ 6 milhões, que 
ao longo deste ano foram 
investidos em diversas áreas e 
serviços da Administração Mu-
nicipal”, explica o presidente 
do legislativo, Edilson Dias. 
Neste mês de dezembro, se-
gundo ele, mais R$ 6 milhões 
serão devolvidos à Prefeitura.

O valor representa 30% 
da verba de custeio da Câ-
mara Municipal. Parte deste 
recurso extra (cerca de R$ 
4 milhões) deve ser aplica-
do na construção de uma 
UPA em Vicente de Carvalho.

Se somados os recur-
sos economizados desde 

Guarujá reduz em 50% taxa de 
abandono no tratamento de HIV 

Melhor índice do Estado

no tratamento de hepatites 
B e C. O local oferece assis-
tência para o tratamento das 
doenças e foi fundamental 
para a diminuição da taxa de 
abandono. Os profissionais 
realizam o tratamento de 
maneira individualizada e 
multidisciplinar, além da busca 
ativa dos pacientes.

Diretor da Unidade Willian 
Rocha, Ney Almeida Grilo, 
comenta o reconhecimento 
da Unidade pela qualidade 
e agilidade do serviço. “Con-

seguimos realizar abertura de 
prontuário, consulta médica, 
exames e dispensação de 
medicamentos em apenas 
doze dias, bem abaixo da 
meta esperada, de um mês. 
O número representa mais 
pacientes em tratamento e 
com mais saúde, assim po-
demos quebrar a cadeia de 
transmissão da doença”.

Outro ponto que contribui 
na redução do número de 
pessoas que abandonam o 
tratamento é a humanização 

Caminhada Ecológica reúne 
quatro mil pessoas no forte

Governo deverá lançar novo 
edital nas próximas semanas

Aeródromo

A Prefeitura de Guarujá, 
em parceria com empresas 
retroportuárias, estabelecidas 
ao longo da Avenida Marginal 
Cônego Domênico Rangoni 
- mais conhecida como Piaça-
guera, promoveram no último 
sábado (30), a recuperação 

da pista, com serviço de ni-
velamento. Os serviços foram 
concluídos no mesmo dia.

A ação, conduzida pelas 
secretarias de Desenvolvi-
mento Econômico e Portuário 
(Sedep) e de Operações 
Urbanas (Seurb), foi realizada 

para melhorar o tráfego local, 
tendo em vista que a via é usa-
da quase que exclusivamente 
por carretas e veículos de 
grande porte, que carregam 
e descarregam nos termi-
nais instalados na marginal.

As empresas Cortês, Fassina, 

Santos Brasil Logística, Sabesp 
e Intervales disponibilizaram 
material para a manutenção 
da via. A Prefeitura de Guarujá, 
por meio da Seurb, cedeu o 
maquinário para execução dos 
serviços. A ação contou com 
o apoio da Polícia Rodoviária.

Melhorias na Marginal da Avenida Piaçaguera

sas para operar o complexo, 
na Base Aérea de Santos, 
em Vicente de Carvalho.

Em nota, a Prefeitura de 
Guarujá “avalia que a análise 
no TCE é um avanço no 
processo licitatório, uma vez 
que a matéria, assim, passa a 
ter o crivo do órgão, o que 
diminui as chances de novos 
recursos quando o novo 
edital for disponibilizado às 
empresas interessadas em in-
vestir no empreendimento.”

Entre os pontos de ade-
quação indicados na de-
cisão, a Prefeitura deverá 
disponibilizar neste novo 
edital “informações sobre 
a memória de cálculo de 
projeções de receitas e de 
investimentos” e, também, 
que “estabeleça penalidades 
específicas para as hipóteses 
de inadimplemento total ou 
parcial do contrato; e que 
ajuste as cláusulas atinen-
tes à eficácia do contrato.”

Economia na Câmara garante compra 
de novos equipamentos para a GCM

2017, o montante devolvido 
já totaliza R$ 16 milhões.

Medidas - Para tanto, uma 
série de medidas foi adota-
da pela atual mesa diretora 
- formada pelos vereadores 
Juninho Eroso, Joel Agos-
tinho e José Nilton Lima de 
Oliveira, sob a presidência 
do vereador Edilson Dias.

A renegociação de contra-
tos com empresas prestado-
ras de serviços possibilitou a 
redução de 25%, em média, 
dos valores que até então 
eram gastos. Também ocor-
reram novas licitações, mais 
transparentes, e com regras 
que permitiram a participa-

ção de maior número de 
empresas - o que resultou na 
contratação de produtos e 
serviços por valores menores.

Em complemento a tudo 
isso, foi limitado o uso dos 
carros oficiais; houve cortes 
de gratificações e iniciado um 
controle rigoroso de horas 
extras, assim como de uso 
de materiais e demais recur-
sos colocados à disposição 
dos gabinetes, entre outras 
ações que tornaram mais 
eficiente a máquina adminis-
trativa do parlamento local.

Controladoria - Também 
foi criada a Controladoria Inter-
na da Câmara Municipal, que 

promove auditoria permanen-
te das ações administrativas, 
evitando falhas e ajudando 
na fiscalização de contratos; 
além da ampliação das regras 
gerais de gestão e fiscaliza-
ção de contratos firmados 
pela Câmara de Guarujá, que 
passaram, neste ano de 2019, 
a ser monitorados perma-
nentemente por uma comis-
são gestora, formada por 11 
funcionários de carreira que 
atuam como fiscais e gestores 
de contratos - e são supervi-
sionados por um controlador, 
com autonomia para repassar 
diretamente ao TCE eventuais 
irregularidades detectadas.

Pistolas e coletes balísticos foram
adquiridos com verbas poupadas pelo 
legislativo municipal ao longo de 2018

Somente em 2018 
poupamos R$ 6 

milhões – Edilson Dias

no atendimento prestado a 
esses pacientes. No servi-
ço oferecido pela Unidade 
Complexa, por exemplo, os 
pacientes recebem aten-
ção especial dos farmacêu-
ticos locais - profissionais 
que têm papel fundamental 
durante a retirada de medica-
ção por parte dos doentes, 
que são conscientizados 
e incentivados a continua-
rem o acompanhamento.

“Na maioria das vezes, 
somos nós que recupera-
mos aqueles pacientes em 
abandono por meio de con-
versas e orientações; eles 
se sentem mais à vontade”, 
conta Maurício Marassi, far-
macêutico do William Rocha.

SERVIÇO
A Unidade fica na Rua 

Helio Ferreira, 369 – Jardim 
Boa Esperança, em Vicente 
de Carvalho e funciona de 
segunda a sexta-feira, das 7 
às 18 horas. Para o teste anti-
HIV, basta comparecer em 
qualquer unidade de Saúde 
da Cidade. Com 30 minutos 
de espera, o munícipe já 
fica sabendo do resultado.

Em maio deste ano, a taxa de abandono era de
8,2%; já em novembro o número caiu para 4,3%
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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

Câmara Municipal entrega Título de Cidadão de Guarujá

O empresário Roberto Camarneiro foi homenageado 
pelo vereador Luciano de Moraes Rocha (Tody)  

O empresário Altamir Lechman, o homenageado, o empresário José Everaldo Pereira da
Graça e sua esposa Zilma Gomes de Carvalho. Os empresários parabenizaram o amigo   

Roberto Camarneiro com sua esposa Maria Lúcia e família, orgulhosos com o momento importante da vida do patriarca, que recebeu convidados para uma agradável recepção 

O advogado Fabrício Augusto Aguiar Leme recebeu
o título do vereador Mauro Teixeira (bispo Mauro) 

O coronel João Leonardo Mele
e sua esposa, a advogada Célia Mele 

Marco Aurélio Pinho 
representou o prefeito de 

Guarujá, Válter Suman  
O presidente da OAB 

Guarujá, Marcelo Garcia 

O professor universitário e deputado estadual
Kenny Pires Mendes recebeu a honraria do vereador 

Marcos Pereira de Azevedo (pastor Marcos) 
O presidente da Câmara Municipal de Guarujá, Edilson 
Dias de Andrade homenageou Wagner de Paulo Lima

Edilson Dias de Andrade sentiu-se honrado
em prestigiar João Leonardo Mele 
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Cerimônia de iniciação dos novos Shriners

Shriners é uma fraternidade 
baseada na diversão, no 
companheirismo e nos prin-
cípios maçônicos do amor 
fraterno, auxílio e verdade. É 
uma entidade paramaçônica, 
ou seja, constituída apenas 
por mestres maçons ativos 
e regulares, que atuam em 
ações sociais e da área de 
saúde, que possam mudar 
significativamente a vida das 
crianças e, consequente-
mente, da sociedade local.
Fundado em 1870 na ci-
dade de Nova Iorque, nos 
Estados Unidos, o Shriners 
International teve desde o 

seu início, uma forte preo-
cupação para com as prá-
ticas de benemerência na 
área da saúde e calamidade 
pública. Hoje, o Shriners 
International mantém uma 
rede de 22 hospitais nos 
Estados Unidos, México e 
Canadá, com tratamento 
gratuito para crianças de 0 
a 18 anos nas sequintes es-
pecialidades: má formação 
óssea e congênita, lesões 
na coluna, queimados e  
lábio leporino e fenda pa-
latina. Na foto, o potentado 
Raul Audí e o past pon-
tentado Alexandre Barros.

Diretores do cerimonial João Batista, Armando, Ryzkalla e José Octávio 

Fotos: Manoel Barros

Gibson Tavares estava entre os iniciados, com sua esposa
Fernanda Trigueiros (Loja Alberto Santos Dumont)

Dênis Ernesto do Carmo, no momento de sua iniciação. 
Na foto, com sua esposa Maria Eliane do Carmo 

O iniciado Nelson Queiroz e Carlos Coletto 
(Loja Alberto Santos Dumont)

O embaixado
David Whittmore 

Luiz Calazans no momento de sua iniciação, com
sua esposa, a advogada Marlene Póvoa Rondinelli,
colocando o Fez (Loja Alberto Santos Dumont)

O diretor de desenvolvimen-
to Manoel Barros Neto, que 
está sempre envolvido com 
o social da instituição pro-
curando auxiliar o próximo  

O presidente do Clube
Litoral Shrine, Gerson Prando  

O tesoureiro da instituição  
Idelfeson Públio 

O potentado Raul Audí  e a
rainha do Sakar Sandra Menezes

Os condutores do cerimonial Ricardo
Prado e José Eduardo de Almeida  



Alcoólicos Anônimos
Existe uma saída para o alcoolismo

R. Washington, s/nº - Igreja Matriz, Guarujá
(13) 3235-5301 / 99133-2543
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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

EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO 30 (TRINTA) DIAS.
PROCESSO Nº 0018810-19.2012.8.26.0223. O Dr. MARCELO 
MACHADO DA SILVA, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro de 
Guarujá. FAZ SABER a RUBENS JOSÉ SALOMÃO, brasileiro, RG. 
18.848.953 SSP/SP e CPF. 073.852.848-09, que ASSOCIAÇÃO 
DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO ajuizou AÇÃO MONITÓRIA, 
objetivando receber R$ 1.805,93, representados pelas mensali-
dades escolares do Contrato Particular de Prestação de Serviços 
Educacionais, vencidas e não pagas. Estando em termos, fica o Réu 
CITADO, que se encontra em lugar ignorado, para no prazo de 15 
dias a fluir após os 30 dias supra, venha quitar o débito ou ofereça 
embargos, e se cumprir o mandado, ficará isento de custas e arcará 
apenas com honorários de 5% do valor atribuído à causa, caso não 
ofereça embargos ou sejam estes rejeitados, será constituído de 
pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo 
em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial 
do NCPC. Sendo o Réu declarado revel, será constituído curador 
especial. Será o edital publicado na forma da lei. NADA MAIS.

A Secretaria de Saúde 
de Guarujá aplicou o total 
de 25.597 vacinas contra 
o sarampo em 2019, in-
cluindo campanha, varre-
dura, bloqueios e serviço 
de rotina. Destas, 3.066 
doses foram na campanha 
nacional contra o sarampo. 
A iniciativa aconteceu em 
duas etapas, envolvendo 
21 postos da Cidade – en-
tre Unidades Básicas (UBS) 
e de Saúde da Família. A 
ação se encerrou no Dia 
D do último sábado (30).

A primeira etapa ocorreu 
de 7 a 25 de outubro e teve 
foco em crianças de 6 me-
ses a menores de 5 anos. Na 
oportunidade, 2.156 vacinas 
foram aplicadas. A outra fase 
ocorreu entre os dias 18 e 
30 de novembro, quando 
910 adultos de 20 a 29 anos 
receberam a imunização.

A vacina contra o saram-
po continua disponível em 
todas as UBS’s e Usafas da 
Cidade, que funcionam das 
9 às 15 horas. A vacina é 
indicada apenas para quem 
não possui comprovação 
das duas doses obrigatórias.

A enfermeira da Vigilân-
cia em Saúde da Prefeitura, 
Ana Terezinha Lopes Plaça, 
ressalta que é preciso ape-
nas se dirigir a uma unidade 
para receber a vacina. “Basta 
comparecer com a cartei-
ra de vacina. O munícipe 
também pode apresentar 
o documento de identi-
dade (RG) se não tiver a 
carteira. Neste caso, nós 
aplicamos a vacina e forne-
cemos a carteira”, ressaltou.

Município
aplica 25.597 
doses contra 
o sarampo

De Guarujá

O prefeito de Guarujá, 
Válter Suman, assinou na sex-
ta-feira (29), o termo de 
permissão de uso de área, 
conforme Decreto nº 13.344, 
para a construção da nova 
sede do Pelotão de Bombei-
ros de Guarujá. A iniciativa 
surgiu do esforço conjunto 
entre Corpo de Bombeiros, 
Ministério Público e Prefeitura 
do Município na busca para 
melhor atender a população.

A área tem aproximada-
mente 2.100 metros qua-
drados e está localizada na 
Avenida Helena Maria, 111 
– Jardim Helena Maria. O ter-
reno abrigará uma estrutura 
construída de 600 metros 
quadrados. A previsão de iní-
cio da obra é para março de 
2020, com prazo aproximado 
de execução de um ano.

Com essa nova sede, o 
Município garante um aten-
dimento com tempo de res-
posta menor para regiões 
adensadas da Cidade, como 
os bairros Enseada, Perequê, 
Pernambuco, entre outros da 
região Leste, além de atender 
com maior rapidez a zona 
da orla, o que é importante 
na temporada de verão. É 

De Guarujá

A padronização do co-
mércio ambulante de Gua-
rujá, prevista no decreto nº 
13.352/2019, estendeu o pra-
zo para adequação às novas 
regras para março do ano que 
vem. Apesar disso, cerca de 
50% dos comerciantes ambu-
lantes já estão adequados de 
acordo com as novas regras.

A estimativa é do presi-
dente da Associação dos 
Carrinhos de Ambulantes das 
Praias de Guarujá, Carlos Al-
berto dos Santos, que ressalta 

que todas as especificações 
do decreto estão sendo 
cumpridas. Ele destaca a aqui-
sição de equipamento novo 
pelos ambulantes, como as 
cadeiras de praia, e considera 
positiva a adesão antecipada 
ao decreto que deve auxiliar 
na organização do segmento.

Regras - Além da pa-
dronização de guarda-sóis, 
cadeiras de praia e uniformes, 
também são exigidas uma série 
de normas técnicas. Carrinhos 
de lanches e bebidas devem 
ser fixados a uma distância de 
até 10 metros do muro do 

calçadão, e os comerciantes 
de coco, milho e sorvetes 
devem permanecer sem se 
locomover, por exemplo.

Os donos de carrinhos 
de praia também estarão 
limitados a fornecer 30 guar-
da-sóis, com 4 cadeiras de 
alumínio dobrável e uma ban-
queta. Os uniformes deverão 
ter cores claras, e os toldos 
e guarda-sóis deverão ser 
na cor Azul Royal, poden-
do conter o nome do es-
tabelecimento, porém sem 
logotipo ou publicidade.

O meio ambiente é uma 

das principais preocupações 
a ser levada em considera-
ção pelo decreto. Portanto, 
todos os estabelecimentos 
deverão possuir lixeiras em 
área visível, e a deposição 
de gordura ou lixo na areia 
da praia fica sujeita a multa.

Segundo o Secretário In-
terino de Turismo de Guarujá, 
Marcelo Nicolau, a padroniza-
ção do comércio ambulante 
beneficia tanto o consumidor 
quanto o comerciante. “Por 
um lado, as novas especifica-
ções permitirão que tanto os 
turistas quanto os cidadãos 

de Guarujá sejam melhor 
atendidos em seu lazer, por 
outro, a padronização cria 
um ambiente mais saudável 
para os comerciantes realiza-
rem o seu trabalho, além de 
trazer benefícios ao Municí-
pio, no sentido de garantir 
sustentabilidade ambiental”.

O decreto foi pror ro-
gado para que houvesse 
tempo para todos os co-
merciantes se adaptarem às 
novas exigências. Para aqueles 
que ainda não conhecem 
as regras, basta acessar o 
link https://bit.ly/2PbbOiw

Pelotão de Bombeiros de
Guarujá ganhará nova sede

o que destacou o prefeito 
Válter Suman. “Mais um pro-
jeto que se torna realidade, 
graças ao diálogo e ao tra-
balho de equipe. É uma área 

estratégica da Cidade, disse.
O Posto de Bombeiros 

de Guarujá está localizado, 
atualmente, na Rua Capitão 
Alberto Mendes Júnior, 225, 

no Jardim Boa Esperança. 
Além de atuar no atendimento 
de emergências de incêndio, 
socorro e salvamentos, pro-
move campanhas, palestras 

educativas e simulados em 
parceria com as empresas da 
região. O efetivo atual é de 30 
homens, distribuídos em três 
turnos de serviço de 24 horas.

Área tem cerca de 2.100m². 
Iniciativa agrega Corpo 

de Bombeiros, Ministério 
Público e Município

Metade dos ambulantes já se
adequou às normas de padronização

Junto com a DERSA, os engenheiros da Prefeitura vão elaborar
o plano que será encaminhado para licitação do Governo Estadual

Da Redação

Durante abertura da 72ª 
Reunião do Fórum Paulista de 
Secretários e Dirigentes Públi-
cos de Mobilidade Urbana, 
realizada na última semana 
(28/11), a Prefeitura de Ber-
tioga recebeu o desafio de 
elaborar um projeto de ponte 
que ligue o Município a Gua-
rujá. Durante o encontro tam-
bém foram discutidos outros 
projetos, legislação, políticas 
públicas e programas de redu-

ção de acidentes de trânsito. 
O desafio de construir uma 

ponte no Canal de Bertioga 
foi proposto pelo Governa-
dor do Estado, João Dória, 
e anunciado no Fórum pelo 
Secretário Estadual de Lo-
gística e Transportes, João 
Octaviano Machado Neto. 

“A equipe da DERSA (De-
senvolvimento Rodoviário S/A) 
junto com os engenheiros da 
Prefeitura de Bertioga devem 
elaborar o projeto de uma 
ponte parcialmente elevada, 

modelo que já existe em todo 
mundo. O plano deve ser en-
caminhado ao Governo do Es-
tado para ser licitado”, explica.

O Prefeito Caio Matheus 
aceitou o desafio e declarou 
que a ponte trará ainda mais 
progresso à Bertioga. “Ha-
verá mais desenvolvimento 
social, urbano e econômi-
co para a Cidade. Vamos 
pesquisar e nos aprofundar 
no assunto para preparar 
o projeto e encaminhar ao 
Governo Estadual”, afirma.

Bertioga recebe desafio
de criar projeto de ponte 

Travessia Bertioga-Guarujá

ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DON DOMÊNICO RANGONI
“INSTITUTO DON DOMÊNICO”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA DON DOMÊNICO RANGONI (INSTI-
TUTO DON DOMÊNICO), inscrita no CNPJ sob o nº 10.706.587/0001-
02, com sede na Rua Raul Ricardo de Barros, nº 276 – Vila Maia – CEP 
11410-120, telefone (13) 3389-1511, por seu presidente do Conselho 
de Administração, Dr. GUILLERMO BAHAMONDE MANSO, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 35, § 2º, do Estatuto da entidade:
CONVOCA os associados, por meio de Edital publicado em jornal de 
grande circulação regional, por duas vezes, para Assembleia Geral Ordi-
nária, designada para o dia 23-12-2019, em primeira convocação às 20 
horas, com a presença de pelo menos 50% dos associados com direito a 
voto e em segunda convocação, às 20 horas e 30 minutos com qualquer 
número de associados, a ser realizada na sede deste Instituto, acima 
descrita, com o objetivo de deliberarem sobre a seguinte “Ordem do Dia”:
- Discussão e votação do parecer do Conselho de Administração sobre 
os atos e relatórios da Diretoria, as contas do exercício findo, incluídos os 
demonstrativos financeiros e contábeis, e o parecer do Conselho Fiscal.

Guarujá, 05 de dezembro de 2019.
GUILLERMO BAHAMONDE MANSO

Presidente do Conselho de Administração
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RACP
PORTINHOLA

DENOIVAR
PRUMOATAN

ISXASOB
GIPADI

DOISTOQUES
BELOSUSN

FLAAPAE
REAVERUT
EDEIODO

RICAMOLE
TAOAODP
AVERIGUAR

USADOSMANE

Lagoa que
é cartão-

postal
carioca

São acusa-
dos pelo
promotor

Período
de doze
meses

Contrato
de me-
dicina

privada

Pequena
porta

Formalizar
a vontade

de se
casar

Tino;
prudência

Como fica
a pessoa

na solitária

Isabella
Santoni,

atriz
Ele, em
francês

A ferra-
menta do
coveiro

(?) Caval-
canti,
pintor

brasileiro

Jogada
irregular
no vôlei

A menor é
o beija-

flor

Conso-
antes de

"sina"

Sexta
nota

musical

Ampara o
excepcio-
nal (sigla)

Recupe-
rar algo
perdido

Grupo
musical
baiano

Cheia de
dinheiro

Abertura
da blusa
na região
da axila 

(?)-
datado,
tipo de
cheque

Inves-
tigar;

indagar
Vogais de

"folha"
Grama

(símbolo)

(?) Ca-
rolina,
cantora
mineira

Os carros
de segun-
da mão

Bobo;
paspalho

Lindo;
formoso
Sucede
ao "E"

Que não 
é duro

Ouro, em
espanhol

Componen-
te do sal
Sinal de
adição

Abaixo de
Penúltimo
signo do
Zodíaco

Aço
inoxidável

(red.)

Em
seguida

Creme de
leite

Filho do
neto

A macaca
do Tarzã
O ovário 

dos peixes

2/il. 3/oro. 4/apae. 5/prumo. 6/olodum — reaver.

PERÍODO DE 5 A 11 DE DEZEMBRO 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 ANJOS DIZEM AMÉM
Sexta-feira (6) e sábado (7) 
– 21 horas - Baseada na obra 
do escritor paraibano Ariano 
Suassuna, o espetáculo pres-
ta homenagem aos autos, 
popularizados por ele e por 
Gil Vicente. Os ingressos 
custam R$45,00 (inteira) e 
R$22,50 (meia) e a classifi-
cação é livre. Teatro Procó-
pio Ferreira, Avenida Dom 
Pedro I, 350 - Jd. Tejereba)

IMAGINARE
Domingo (8) – 20 horas
O espetáculo de dança (foto) 
exalta o poder da imaginação, 
tendo o objetivo de fazer 
com que os pensamentos dos 
espectadores ‘criem asas’. A 
direção do espetáculo é de 
Roberta Castro e a produção 
é do Studio Dançarte. A clas-
sificação é livre e os ingressos 
custam R$70,00 (inteira) e 
R$35,00 (meia). Teatro Pro-
cópio Ferreira, Avenida Dom 
Pedro I, 350 - Jardim Tejereba)

EXPOSIÇÃO ‘SENTIDOS’ 
Último fim de semana da 
exposição de Vladimir Lordi 
, que conta com 32 gravuras, 
e acontece na galeria do 
Teatro Municipal Procópio 

Agenda Cultural

O Guarujá Convention & 
Visitors Bureau (GCVB) reali-
zou a sua Assembleia Geral 
na última semana (27/11). 
O evento ocorreu no Casa 
Grande Hotel e contou com 
a presença de todos os as-
sociados efetivos do GCVB, 
além do secretário interino 

de Turismo, Marcelo Nicolau.
A pauta incluiu a aprova-

ção de contas do exercício 
de 2018, o andamento das 
ações em 2019 e a aprova-
ção da previsão orçamentária 
e o planejamento estratégico 
para 2020. O GCVB já existe 
há 14 anos, com o objetivo 

de divulgar Guarujá como 
destino turístico nacional e 
internacional, com auxílio da 
iniciativa privada, entidades 
parceiras e poder público.

Entre as novidades que 
foram discutidas estão o 
lançamento do novo Informa-
tivo Visite Guarujá, o anúncio 

do Termo de Colaboração 
entre o Convention & Visi-
tors Bureau e a Prefeitura do 
Município, que será assinado 
este mês, e a parceria com a 
International Gay & Lesbian 
Travel Association (ILBTA), 
organização que promove 
o turismo para o público 

LGBTQ+, divulgando os des-
tinos em mais de 80 países.

O secretário Marcelo Ni-
colau apresentou aos par-
ticipantes o Plano Diretor 
Municipal de Turismo. “A 
assembleia mostra que a 
aliança entre o poder públi-
co e o setor privado segue 

firme. Nosso objetivo é que 
Guarujá permaneça sendo 
um destino requisitado e, 
para isso, firmamos novas 
parcerias nacionais e interna-
cionais, além de nos anteci-
parmos para melhor atender 
os turistas, com o planeja-
mento dos anos de 2019 e 

A Comunidade Espírita 
Cristã de Guarujá promove 
neste sábado, dia 07 de 
dezembro, a partir das 15hs, 
em sua sede, o Chá Bazar Be-

neficente. Os convites custam 
10 reais e o evento é aberto 
ao público em geral. O ende-
reço é Rua Deputado Emílio 
Carlos, nº9, Vila Maia, Guarujá. 

Mais três estações de 
sustentabilidade foram en-
tregues pelo governo ao 
Município. Dessa vez, Morri-
nhos e Vicente de Carvalho 
foram beneficiados. Os equi-
pamentos funcionam como 
Pontos de Entrega Voluntária 
(PEVs) com o objetivo de 
estimular o descarte correto 
de resíduos no Município, 

for talecendo a conscienti-
zação e o incentivo à causa 
ambiental junto a população.

As novas estações estão lo-
calizadas na Praça Mário Covas 
(Av. Antenor Pimentel, 1473 
- Morrinhos), Estaleiro São 
Miguel (Avenida Salgado Filho, 
próximo ao nº 399 – Jardim 
Santense) e na Rua Joana de 
Menezes Faro, 1700 - Pae Cará.

Chá Bazar é neste sábado

Morrinhos, Pae Cará e Jardim Santense  
receberam os equipamentos; o objetivo é 
estimular o descarte correto de resíduos

Novas estações de 
sustentabilidade
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Bureau de turismo discute planejamento para 2020

Durante dois anos e meio, 500 pessoas foram capacitadas por meio dos
cursos profissionalizantes e de geração de renda oferecidos pelo órgão

Histórias de superação e 
sentimento de gratidão mar-
caram a formatura dos cur-
sos de geração de renda do 
Fundo Social de Solidarieda-
de de Guarujá (FSS). A ceri-
mônia foi realizada na última 
segunda-feira (2), no Teatro 
Municipal Procópio Ferreira.  

No total, 201 certificados 
foram entregues aos alunos 
dos projetos Oficina de Mo-
delagem, Corte e Costura In-
dustrial, Conserto e Reformas 
de Roupa, Artesanato em geral, 
Costura Criativa, Cartonagem, 
Crochê, Bordado Livre, Feltro 
e Padaria Artesanal. Durante 
dois anos e meio, o Fundo 
Social já superou a marca de 
500 pessoas capacitadas.

A capacitação é voltada 
para pessoas de baixa renda 
e desempregados, além de 
jovens a par tir de 16 anos 
que residem em abrigos. O 
objetivo é oferecer, de forma 
gratuita, cursos profissionali-
zantes e de geração de renda.

Entre os cursos se destaca o 
Projeto Padaria Artesanal. A ini-
ciativa faz parte de um convênio 
firmado entre o Município e o 
Fundo Social do Estado de São 
Paulo. Em Guarujá, a iniciativa foi 
ampliada e aprimorada com a 
inserção de diversas atividades 
na grade curricular, qualificando 
profissionais e capacitando 
agentes multiplicadores, na 
produção de 10 tipos de pães, 
feitos com vegetais e frutas.

Fundo Social de Solidariedade qualifica cerca de 200 pessoas

Ferreira. A entrada é gratuita. 
Interessados podem presti-
giar a mostra, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 18 horas. 
Em dias de evento o horário 
se estende até às 22 horas. 

FAZENDO DRAMA
(Enceramento dos cursos 
da Secult) - Sábado (7) 
– 20 horas. Para marcar o 
encerramento dos cursos 
oferecidos pela prefeitura 

através da Secretaria Muni-
cipal de Cultura acontece 
a apresentação da peça 
“Fazendo Drama”, compos-
ta por três segmentos que 
falam sobre relacionamentos 

amorosos e a miséria da 
condição humana. A entrada 
é gratuita e a classificação é 
livre. Anfiteatro Ferreira Sam-
paio, Rua Oswaldo Aranha, 
n° 800, Jardim Maravilha.

CONASAMBA
Construindo os passos do 
Carnaval - Sábado (7) e Do-
mingo (8) – 9h - A Federa-
ção Nacional das Escolas 
de Samba (FENASAMBA), 
em parceria com a Secult e 
Setur, realizará o seu primeiro 
Congresso Nacional (Co-
nasamba). Diversos painéis 
estão programados, com 
grandes nomes do carnaval 
brasileiro. Para participar do 
evento é necessário fazer o 
credenciamento por meio 
do link: http://bit.ly/2Yfapvj. A 
programação está disponível 
no link:http://bit.ly/2Y8jQwy

BALLET NA PRAÇA
Sábado (7) e domingo (8) - O 
projeto visa reunir bailarinos 
da Cidade para a realização 
de um espetáculo com 14 
coreografias, em diferentes 
modalidades, como bal-
let, contemporâneo, jazz, 
flamenca e sapateado. O 
evento é gratuito e acon-
tece neste sábado (7) na 
Praça do Povo (Santa Rosa), 
às 17 horas. No domingo, 
(8) às 17 horas, a atividade 
será na Praça Mario Covas 
(Morrinhos) e às 20 horas na 
Praça Horácio Lafer (Enseada).
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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

���Aberturas
� ����������Encerramentos
� � ���������������Imposto de Renda

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

De Agência Brasil 

O presidente Jair Bolsona-
ro recebeu na quinta-feira (5) 
em Bento Gonçalves, no Vale 
do Vinhedos, Rio Grande do 
Sul, os presidentes dos paí-
ses integrantes do Mercosul 
e representantes de estados 
associados para a 55ª cúpula 
do bloco. A reunião plenária, 
que começou pouco depois 
das 11h30, contou com a 
presença dos presidentes 
argentino Maurício Macri e 
paraguaio Mario Abdo Be-
nítez e da vice-presidente 
uruguaia Lucía Topolansky, 
representando o presidente 
Tabaré Vásquez, que está em 
tratamento contra o câncer.

Em seguida à plenária, os 
chefes de Estado assinaram 
acordos diplomáticos sobre 
proteção mútua de indicações 
geográficas, cooperação poli-
cial na fronteira, transporte de 
produtos perigosos, serviços 
financeiros, defesa do consu-
midor e reconhecimento recí-
proco de assinaturas digitais. 
Os representantes dos países 
do bloco devem tratar tam-

Da Redação

A Câmara dos Deputados 
aprovou na última quarta-feira 
(4), o projeto de lei do paco-
te anticrime (PL 10372/18), 
de autoria do ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro. Aprovado por 
408 votos favoráveis, nove 
contrários e duas abstenções, 
o PL agora segue para análise 
do Senado, onde Moro acre-
dita que parte das propostas 
defendidas pelo governo 
federal podem ser reincluídas.

Em sua conta no Twitter, o 
Ministro escreveu que hou-
ve “avanços impor tantes” 
e deu “congratulações aos 
deputados”, citando que o 
projeto unifica o texto en-
viado pelo governo federal 
com as propostas do ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Moraes. 

Nesta quinta-feira (5), no 
entanto, Moro, declarou que 
a Câmara dos Deputados 
poderia “ter ido além”, pre-
servando pontos do pro-
jeto de lei do pacote an-
ticrime que ele considera 
importantes para o combate 
à criminalidade, principal-
mente aos crimes violentos.

“O Ministério da Justiça 
e Segurança Pública vê com 

A Justiça Federal decidiu 
(4/12) absolver sumariamen-
te os ex-presidentes Luiz 
Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff, além de outros 
integrantes do PT, pelo crime 
de organização criminosa. 
Pela decisão, proferida pelo 
juiz Marcos Vinicius Reis 
Bastos, da 10ª Vara Federal 
em Brasília, também foram 
absolvidos da acusação os 
ex-ministros da Fazenda, 
Antonio Palocci e Guido 
Mantega, e o ex-tesoureiro 
do PT, João Vaccari Neto.

Em 2007, a denúncia foi 

feita pelo ex-procurador 
Rodrigo Janot ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), mas 
foi enviada à primeira ins-
tância da Justiça Federal. De 
acordo com procuradoria, 
o grupo teria montado uma 
organização criminosa, entre 
2002 e 2016, para desviar 
recursos da Petrobras, do 
Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e 
Social (BNDES) e do Mi-
nistério do Planejamento.

Segundo a acusação, Lula 
foi um dos responsáveis pela 
liderança da organização cri-

minosa. Ao julgar o processo, 
o magistrado disse que não 
foram apresentadas provas 
para comprovar que os acu-
sados formaram uma organi-
zação criminosa. “A utilização 
distorcida da responsabili-
zação penal, como no caso 
dos autos de imputação de 
organização criminosa sem 
os elementos do tipo ob-
jetivo e subjetivo, provoca 
efeitos nocivos à democra-
cia, dentre elas a grave crise 
de credibilidade e de legi-
timação do poder político 
como um todo”, disse o juiz.

Pacote Anticrime
Ministro Sergio Moro afirma que

“Congresso poderia ter feito mais”

Justiça absolve ex-presidentes por 
crime de organização criminosa

bons olhos a aprovação de 
boa parte das medidas re-
comendadas [no projeto 
original]. Sem prejuízo de 
entender que o Congresso 
poderia ter ido além, [pode-
ria] ter feito mais”, disse Moro.

“Em relação ao que não foi 
aprovado [na Câmara], vamos 
trabalhar para reestabelecer 
no Senado, ou, eventualmen-
te, por projeto à parte. Isso faz 
parte do jogo democrático”, 
disse Moro, enfatizando que, 
apesar das ressalvas, consi-
dera um avanço o resultado 
na Câmara dos Deputados. 

Entre os principais pontos 
da proposta aprovada, a 
possibilidade de execução 
da pena em caso do réu ser 
condenado em tribunal do 
júri a uma pena superior a 15 
anos, parâmetro temporal es-
tabelecido pelos deputados.

“A Câmara aprovou esse 

patamar da pena de 15 anos. 
Sinceramente, acho que não 
precisava estabelecer isso, 
mas, inegavelmente, já é um 
grande avanço. Melhor ter-
mos essa possibilidade do 
que esperarmos 20 anos 
para termos um julgamento 
de assassinato finalizado e 
o início do cumprimento 
da pena”, disse o ministro.

Moro lamentou, no entanto, 
a resistência dos deputados 
em ampliar o rol de criminosos 
condenados que podem ter 
material genético coletado e 
armazenado em bancos de 
perfis genéticos administra-
dos pelos órgãos estaduais 
de segurança pública. Desde 
2012, quando foi aprovada a 
Lei 12.654, há previsão legal 
para a identificação do perfil 
genético de condenados 
por crimes violentos, tais 
como homicídios e estupros.

“Nosso interesse é ampliar 
o rol das pessoas sujeitas à 
coleta do perfil genético. Por 
isso foi colocado no pro-
jeto anticrime. Infelizmente, 
houve uma certa resistência 
a essa par te, que não foi 
aprovada. O que não signi-
fica que não vamos tentar 
novamente ampliar este rol”, 
disse Moro. (Editado com 
informações da Agência Brasil)

Bolsonaro recebe líderes sul-americanos
para reunião da 55ª Cúpula do Mercosul

Líderes assinarão acordos diplomáticos sobre proteção geográfica

bém sobre desenvolvimento 
sustentável, turismo, combate 
a crimes transnacionais e à 
corrupção e a agenda de 
enxugamento do Mercosul.

A cúpula começou nesta 
quarta-feira (4) com um en-
contro preparatório dos mi-
nistros de Relações Exteriores 
que fazem parte do Conselho 
do Mercado Comum (CMC) e 
a entrega do relatório com as 
principais ações do bloco sob 
a presidência pro tempore do 

Brasil, como as negociações 
do acordo de livre comercio 
com a Associação Europeia 
de Livre Comércio (EFTA).

A Cúpula do Vale dos Vi-
nhedos encerra a presidência 
brasileira do Mercosul, que 
será transferida para o Paraguai 
pelos próximos seis meses.

Mercosul - O Mercosul 
é composto pela Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai. A Ve-
nezuela está suspensa desde 
2017, por ruptura da ordem 

democrática e descumpri-
mento de cláusulas ligadas a 
direitos humanos do bloco. 
Os países associados são 
Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, 
Equador, Guiana e Suriname.

De acordo com o Ministé-
rio das Relações Exteriores, os 
países do Mercosul equivalem 
à quinta economia do mun-
do. Desde sua fundação, as 
trocas comerciais do bloco 
multiplicaram quase dez ve-
zes: de US$ 4,5 bilhões, em 

1991, para US$ 44,9 bilhões 
em 2018. Em 2018, o Brasil 
exportou US$ 20,83 bilhões 
para o Mercosul e importou 
US$ 13,37 bilhões, com um 
superávit de US$ 7,46 bilhões.

Bilateral - O presidente 
brasileiro chegou a Bento 
Gonçalves pouco antes das 
10h de quarta. Sete ministros 
integram a comitiva: Paulo 
Guedes (Economia), Onyx 
Lorenzoni (Casa Civil), Ernesto 
Araújo (Relações Exteriores), 

Tereza Cristina (Agricultura Pe-
cuária e Abastecimento), Luiz 
Henrique Mandetta (Saúde), 
Osmar Terra (Cidadania) e o 
presidente do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto.

Antes da cúpula, o presi-
dente Bolsonaro se encontrou 
com o presidente do Paraguai, 
Mario Abdo Benítez. Um 
acordo automotivo entre os 
dois países está em discussão.

O setor automotivo não foi 
incluído nas regras comerciais 
do Mercosul. Por essa razão, 
os países que integram o blo-
co (Argentina, Brasil, Paraguai 
e Uruguai) estabeleceram 
acordos bilaterais para reduzir 
ou eliminar tarifas no setor. 
O Paraguai é o único entre 
os integrantes do Mercosul 
que ainda não mantém um 
acordo do tipo com o Brasil.

Se aprovado, o acordo 
automotivo pode ampliar as 
exportações de automóveis 
fabricados no Brasil para o 
Paraguai. O país vizinho tam-
bém tende a se beneficiar, já 
que exporta peças e equipa-
mentos que são usados na 
montagem de carros no Brasil.


