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E a população
agradece os avanços 

conquistados e
cobra atenção aos
bairros periféricos

“Homem do
Tempo” avisa:

Mais Social nas páginas 4 e 5

SOCIAL

Prefeitura multa Sabesp por
falta de água no réveillon

Com população flutuante que chegou a cerca de dois milhões de pessoas durante as festas de final de ano, Guarujá sofreu com o desabastecimento dos 
serviços básicos prestados pela Sabesp. Por isso, além de aplicar a multa, o Município fez uma reclamação e pedido formal de providências à Agência 

Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP, órgão regulador do contrato firmado com a companhia, formalizado em maio de 2019.
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Estes colunistas desejam aos amigos e leitores um
Ano Novo próspero com muita saúde e sucesso à 

todos. Agradecemos a atenção de sempre. Feliz 2020! 

Balanço de gestão 
fecha 2019 com 
R$ 25 milhões
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Regulação de 
leitos SUS em 

pauta com Estado
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Ano de 2020 
terá 11 feriados 

nacionais
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Turismo histórico é atração do verãoTurismo histórico é atração do verão

Hygor Abreu



Micros

Onde coloco
meu lixo?
A festa da virada na orla 
de Guarujá levou cen-
tenas de milhares de 
pessoas para as areias 
das praias para assistir 
à queima de fogos e 
comemorar o ano novo. 
Como em todos os anos, 
o fim da festa foi depri-
mente e o saldo foi mais 
de 139 toneladas de 
lixo nas praias e jardins. 
Quem paga a conta de 
tanto lixo, infelizmente, 
é o contribuinte mora-
dor. Por isso, o governo 
municipal estuda cobrar 
tarifa de cada turista que 
entrar na Cidade a partir 
de 2021. A arrecadação  
bancaria o aumento dos 
gastos com destinação 
do lixo e limpeza urbana 
na temporada, quando a 
população mais que tri-
plica. O assunto prome-
te render boas discus-
sões com a população.

Consciência
Tanto lixo deixado na 
praia é falta de educação 
do turista?, sem dúvidas. 
Mas faltou também infra-
estrutura para oferecer 
lixeiras ou contêineres 

na saída da praia, faltou 
sinalização sobre locais 
onde esses resíduos 
poderiam ser levados, 
faltou conscientização. 
Mas podemos melhorar, 
pois o carnaval está qua-
se chegando.

Banheiros
Para além das queixas de 
arrastão que ocorreram 
nos dias anteriores, e da 
falta de local para jogar 
lixo no fim da festa, o 
que mais ecoou nas 
redes foi a falta de ba-
nheiros químicos na orla.

Necessidades
Como a noite de ré-
veillon na praia é também 
um evento familiar, a falta 
do equipamento foi um 
transtorno difícil de ser 
contornado para quem 
foi com roupa de festa 
à orla e não encontrou 
lugar para satisfazer suas 
necessidades fisiológicas 
de urgência. A catinga na 
orla no dia 1º não orgu-
lhava ninguém.

Bancos
Outro ponto destacado 
foi a falta de bancos para 
sentar. Pessoas com mo-

bilidade reduzida e de-
ficiência precisam desse 
olhar inclusivo. Uma rei-
vindicação simples, que 
precisa estar presen-
te na hora do planeja-
mento da próxima festa.

Repercutiu
Repercutiu na cidade a 
entrevista do prefeito 
onde afirma que será 
candidato a reeleição 
nas próximas eleições. O 
impacto da notícia veio 
da fala sobre a retomada 
do setor da constru-
ção civil, a retomada 
do projeto de prolon-
gamento da Avenida 
Dom Pedro I, e a reto-
mada da segunda fase 
da Avenida Perimetral.

Repercutiu II
O que se cobra é a efe-
tivação e conclusão des-
ses projetos, que nada 
têm de inédito na cida-
de, mas que são sem-
pre apontados como 
prioridades de governo 
em tempos de eleição. 
Que seja agora a hora 
da realização a exemplo 
do que já foi feito até 
aqui. O trabalho é mes-
mo a melhor resposta.
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Somos uma cidade litorânea, queremos o turista.
Mas todo serviço ambiental tem um preço que precisa

ser mensurado. Em média, por mês, se investe
R$ 7 milhões na destinação de resíduos e limpeza

urbana. Nos meses de temporada o valor sobe para
quase R$ 12 milhões. Se arrecada cerca de 60% disso.

Sidney Aranha – Secretário Municipal de Meio Ambiente, sobre a 
necessidade de possível cobrança de taxa de turismo em Guarujá 

FRASE DA SEMANA

Chuvas fortes, concen-
tradas e repentinas provo-
cando alagamentos. Secas 
que se alongam além do 
normal gerando proble-
mas no abastecimento, na 
geração de energia e na 
atividade agrícola. Calor fora 
de hora, frio fora de época. 
Não há dúvidas de que 
vivemos atualmente uma 
grande variabilidade do cli-
ma e que este é um debate 
urgente e fundamental.

A COP 25 (Conferência 
das Nações Unidas so-
bre as Mudanças Climá-
ticas de 2019), realizada 
recentemente em Madrid, 
trouxe discussões impor-
tantes, mas os resultados 
foram pouco efetivos. Em-
bora o debate esteja cor-
reto, há um foco excessivo 
em discussões conceituais 
e falta uma abordagem mais 
profunda em ações inova-
doras, realistas e eficientes 
de mitigação, adaptação e 
financiamento, como, por 
exemplo, a construção de 
infraestrutura de segurança 
hídrica, créditos de carbo-
no e fundo de adaptação.

O ambientalismo radical 
culpa o setor produtivo, 
associando indiscrimina-
damente o uso do solo 
e da água às mudanças 

climáticas. É fato que o des-
matamento ilegal deve ser 
combatido, bem como as 
nascentes dos rios e as áreas 
de preservação permanen-
tes precisam ser cuidadas. 

No entanto, é ilusório 
defender a não utilização 
de recursos naturais, prin-
cipalmente da água e do 
solo. O que se pode e deve 
exigir é o uso consciente, 
equilibrado e calculado 
desses recursos.

Para os países mais po-
bres e em desenvolvimento, 
esse debate maniqueísta 
toma uma forma cruel e, na 
prática, inviável. É colocado 
quase como uma escolha 
terrível entre, de um lado, 
produzir alimentos e, de 
outro, preservar os recursos 
naturais intocados.

No Brasil, a agricultura é 
a forma de subsistência de 
parte da população e um 
dos pilares da economia. 
Ou seja, a vida de milhões 
de pessoas depende dire-
tamente do uso dos recur-
sos naturais.

As exigências e restri-
ções radicais que tentam 
ser impostas são armas letais 
contra a sobrevivência de 
uma nação e a vida de sua 
população. É necessário ino-
var e apresentar novos mo-

delos de uso responsável, 
o que já é uma realidade 
no Brasil. O agronegócio, 
assim como todo o setor 
produtivo, se modernizou, 
adota cada vez mais solu-
ções sustentáveis, sendo 
um exemplo no uso racional 
dos recursos naturais.

O Estado de São Paulo 
conta com uma série de 
programas da Secretaria de 
Agricultura incentivando o 
uso racional dos recursos 
naturais e a sua recupera-
ção, sempre associados ao 
estímulo das atividades e à 
geração de renda. Na área 
de recursos hídricos, a Se-
cretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente e a Sabesp 
atuam na preservação dos 
mananciais, na conscienti-
zação do uso racional da 
água e na construção da 
infraestrutura que garanta 
segurança hídrica às gera-
ções futuras.

O debate é fundamen-
tal, mas não é necessário 
que se coloque um “ou” 
quando se trata do uso de 
recursos naturais e sim um 
“e”. Ou seja, usar e pre-
servar com consciência e 
inteligência, garantindo as-
sim água e alimento para to-
dos, cuidando do presente 
e protegendo o futuro.

Gustavo Diniz Junqueira, secretário de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo e Benedito Braga, presidente da Sabesp

COP 25, variabilidade do clima, 
segurança hídrica e alimentar

Artigo

Editorial

Água no réveillon:
feliz problema velho

Todo ano é sempre igual: 
chega dia 31 de dezembro 
e as torneiras de bairros 
periféricos de Guarujá se-
cam. Pior é o morador ter 
que ver resposta oficial da 
concessionária desmen-
tindo os cidadãos e di-
zendo que tem água sim.

Mas não tem. Não tem 
água nem com pressão redu-
zida. Não tem água nem pra 
quem usa com economia, 
nem pra quem tem caixa de 
1.000 litros. Não tem e ponto.

Alguns leitores com al-
guma memória ainda ques-
tionaram: “E aquela história 
de Cava da Pedreira, que 
fim deu?” Está sendo pla-
nejada. E assim, não tem 

reservatório também. O que 
tem são muitas queixas de 
dias sem água na torneira, 
e inúmeros transtornos para 
moradores, comerciantes, 
turistas, hotéis e pousadas.

A cidade chegou a rece-
ber cerca de 2 milhões de 
visitantes nesse período e é 
compreensível que a rede 
não de conta de tanta gente 
consumindo. Haja visto que 
não há obras de ampliação 
da rede abastecimento de 
água potável na cidade há 
décadas, e o que se fez 
recentemente, custou muito, 
e na crise não respondeu 
como a população queria. 

E olha que foram ‘in-
vestidos’ cerca de R$ 24 

milhões nos últimos meses 
em Vicente de Carvalho. 
Pode perguntar a qualquer 
morador do Pae Cará ou 
Parque Estuário, se teve água 
nas torneiras. Ou em Guarujá. 
Na Vila Julia, que fica perti-
nho de áreas com grande 
concentração de hotéis e 
pousadas, a rede esteve 
seca por cerca de três dias.

Enquanto isso, a Sabesp 
continua a fazer propaganda 
de economia e instalação 
de uma caixa-d’água maior 
para suprir a demanda das 
casas. Assim, o consumidor 
não irá ‘sentir’ a falta d’água 
que a própria empresa sabe 
que há. Desta feita, que 
seja um feliz 2020 à todos.

Charge da semana



3 a 9 de janeiro de 2020GUARUJÁ EM FOCOA ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br 3

De Guarujá

Guarujá fecha o ano de 
2019 com 10 convênios assi-
nados com o Estado, por meio 
do Departamento de Apoio 
ao Desenvolvimento dos Mu-
nicípios Turísticos (Dadetur), 
que juntos somam cerca de 
R$ 25 milhões para atender a 
projetos apresentados pelo 
Município, visando à realiza-
ção de obras estruturantes 
que objetivam o fomento da 
atividade turística na Cidade.

São projetos de revita-
l ização, reestruturação e 
reurbanização de praças e 
avenidas próximas à orla, 
que já estão em fase de 
licitação, cujas obras co-
meçam no próximo ano.

Conforme destaca o pre-
feito Válter Suman, a libera-
ção desses recursos é fun-
damental para que Guarujá 
realize impor tantes obras 
voltadas ao desenvolvimento 
do Turismo. “São recursos 
importantes para que pos-
samos manter a infraestrutura 
necessária para melhor aten-
der a munícipes e visitantes”.

Os convênios assinados 
durante o ano são volta-
dos à complementação de 
infraestrutura sanitária das 
orlas do Guaiúba, Tombo, 
Astúrias, Pitangueiras, Ensea-
da, Pernambuco e Perequê; 
rampas de acesso à faixa de 
areia – acessibilidade, nas 
praias das Astúrias e Guaiúba; 
revitalização da entrada da 
Cidade e seus acessos – Av. 
Lídio Martins Correia e Rua 
Áurea Gonzalez, em Vicente 
de Carvalho; revitalização das 
praças da orla de Pitangueiras; 
e reurbanização da Av. Dom 
Pedro e Rua Mário Ribeiro.

Além dessas, os convênios 
atendem ainda a reestrutura-
ção do calçadão de vias de 
acesso da Praia de Pitanguei-
ras – praças das Bandeiras e 
dos Expedicionários, e ruas 
México, Sílvia Valadão, Brasil 
e Humberto Rebizzi; reestru-
turação das vias de acesso à 
Praia do Tombo – Ruas José 
Avelino de Oliveira, Nicolau 
Lopes, Benedito Pinto de 
Abreu e Avenida General 
Rondon; revitalização da Ave-
nida Lídio Martins Correia, na 

Vila Zilda, e a revitalização do 
acesso ao Mirante da Campina.

A Prefeitura ainda tem qua-
tro emendas parlamentares 
voltadas a obras de infraes-
trutura urbana, e está aguar-
dando a Secretaria  de Estado 
de Desenvolvimento Regional 
confeccionar o termo de 
convênio, que deve  acon-
tecer até o próximo dia 30.

As emendas são do depu-
tado Rodrigo Moraes – R$ 300 
mil para a Av. Tancredo Neves, 
no trecho entre a Av. Lídio 
Martins Correia e Piaçaguera; 
deputado Paulo Correia – R$ 
300 mil para a Rua Bela Vista, 
na Vila Zilda; deputado Enio 
Tato -  R$ 200 mil para as 
ruas São Paulo, Timbiras e 
Alfredo Alves dos Santos, no 
Paecará; e deputado André 
do Prado – R$ 499 mil  para a 
Rua Bandeirantes, na Enseada.

FEHIDRO
A Prefeitura de Guarujá 

apresentou, este ano, quatro 
projetos ao Fundo  Estadual 
de Recursos Hídricos (Fehidro) 
para recuperação, limpeza, 
requalificação e desassorea-

mento de canais  do Municí-
pio. Juntos, eles somam pou-
co mais de R$ 6,21 milhões.

São eles: recuperação 
do canal da Avenida Helena 
Maria e Rua Gino Fabris, no 
Jd. Helena Maria; limpeza e 
desassoreamento de bocas 
de lobo na Barra Funda e 
Pitangueiras (Centro); requa-
lificação e desassoreamento 
do canal da Avenida Atlân-
tica (Balneário Guarujá); e 
projeto de macrodrenagem 
da sub-bacia 1 da Bacia En-
seada. Todos os planos de 
trabalho e as propostas fo-
ram aprovados e aguardam a 
confecção do convênio para 
assinatura  ainda este ano.

RECURSOS FEDERAIS
O Município também as-

sinou seis convênios no 2º 
semestre deste ano com  o 
Governo Federal, por meio 
da Caixa Econômica, que 
somam mais de R$2,13 mi-
lhões, além de R$ 60 milhões 
de convênio do Programa 
de Financiamento à Infra-
estrutura e ao Saneamento 
(Finisa), destinados à pavi-

De Guarujá

Após a festa de Réveillon, 
em Guarujá, 139 toneladas 
de lixo foram recolhidas das 
praias. Esse montante significa 
quase 10 dias de coleta con-

vencional. Por mês, a Cidade 
recolhe, em média, 400 tone-
ladas de lixo. A Secretaria Mu-
nicipal de Serviços Urbanos 
(Seurb) organizou força má-
xima na virada do ano, quan-
do 400 agentes estiveram 

envolvidos na ação de lim-
peza em toda orla da Cidade. 

Além dos agentes, a ação 
envolveu 17 caminhões para 
a coleta, três equipes meca-
nizadas; 12 caminhões truca-
dos (coletores que andam 

Guarujá encerra 2019 com cerca de
R$ 25 milhões de convênios assinados

Recursos são referentes a projetos visando 
obras estruturantes, que objetivam o

fomento da atividade turística na Cidade

Equipes recolhem 139 toneladas de lixo das praias da Cidade 

A Seurb organizou força 
máxima na virada do
ano, quando 400
agentes estiveram 
envolvidos na ação
de limpeza em
toda orla da
Cidade
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De Guarujá

Diante das inúmeras re-
clamações de munícipes e 
turistas referentes ao casos de 
falta de água e extravasamento 
de poços de visita em dife-
rentes regiões da Cidade nos 
últimos dias, a Prefeitura de 
Guarujá aplicou, nesta sexta-
feira, (03) multa de R$ 50 mil à 
Sabesp. De natureza ambien-
tal, a sanção foi apenas uma 
das medidas tomadas pelo 
Município contra a empresa.

Com população flutuante 
que chegou a cerca de dois 
milhões de pessoas durante as 
festas de final de ano, Guarujá 
sofreu com o desabasteci-
mento dos serviços básicos 
prestados pela Sabesp. Por 
isso, além de aplicar a multa, o 
Município fez uma reclamação 
e pedido formal de provi-

dências à Agência Reguladora 
de Saneamento e Energia do 
Estado de São Paulo – ARSESP, 
órgão regulador do contrato 
firmado com a companhia, 
formalizado em maio de 2019.

Além disso, a Prefeitura 
está notificando a empresa 
a apresentar um mapeamen-
to das ocorrências de falta 
d’água e extravasamento de 
poços de visita registradas 
desde o último dia 20 de 
dezembro pelo telefone 195. 

A Administração Muni-
cipal ainda vai requerer ao 
Poder Judiciário a aplicação 
de multa, estabelecida nos 
autos de Ação Civil Pública 
que o Município promoveu 
em desfavor  da Sabesp.

“Formal e informalmente, 
a Prefeitura recebeu mais de 
uma centena de reclama-
ções, de todas as regiões da 

Cidade. Mas, como a Sabesp 
é a responsável pelo servi-
ço e mantenedora de canal 
oficial de recebimento de 
ocorrências, o mínimo que 
esperamos é um relatório 
pormenorizado, até para po-
der monitorar e cobrar uma 
correta atuação em nosso 
município”, destaca o prefei-
to de Guarujá, Válter Suman.

INVESTIMENTOS
Assinada em maio de 2019, 

a inédita contratualização en-
tre a Sabesp e o Município de 
Guarujá garantiu uma relação 
formal de prestação de servi-
ços. O compromisso concede 
à empresa a exploração dos 
serviços de saneamento bási-
co por 30 anos e prevê inves-
timentos de aproximadamente 
R$ 780 milhões em serviços.

Em longo prazo, há obras 

previstas para, inclusive, au-
mentar a capacidade de re-
servação de água, com o 
projeto da cava da pedreira, 
por exemplo. O contrato ga-
rante, também, 4% de repasse 
da receita líquida da Sabesp 
– cerca de R$ 5,2 milhões 
por ano – para a Cidade, 
obtidos com a prestação dos 
serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sa-
nitário, repassados ao FMSAI.

“Diferente de outros anos, 
temos um contrato em vigên-
cia e um Plano de Saneamento 
Básico formal, portanto, temos 
instrumentos jurídicos e vamos 
exigir o cumprimento das 
normas preestabelecidas”, 
frisou o secretário-adjunto 
municipal de Finanças e pre-
sidente do grupo de trabalho 
que acompanha a execução 
do contrato, Darnei Cândido.

mentação  e recapeamento 
de mais de 100 vias públicas 
na Cidade, incluindo o Distri-
to de Vicente de Carvalho.

Os seis convênios atendem 
o campo do gramado sinté-
tico do Santa Rosa; pavimen-

tação nas ruas de Vila Edna e 
Vila Zilda; pavimentação da 
Rua Valdemar Tangari, no Jar-
dim Conceiçãozinha; Revitali-
zação da Praça do Povo, no 
Santa Rosa e revitalização da 
Rua São Pedro , na Vila Zilda.

pela faixa de areia) de apoio 
à equipe mecanizada; 45 
contentores de reforço de mil 
litros e 200 papeleiras.

A queima de fogos, na 
Praia de Pitangueiras, que este 
ano teve barulho reduzido, 
levou milhares de pessoas 
à orla. Segundo a Secretaria 
de Turismo (Setur), cerca de 
2 milhões de turistas visitaram 
Guarujá nessa virada de ano. O 
espetáculo foi realizado pela 
Prefeitura em parceria com a 
Vision Show, empresa famosa 
por realizar as queimas de 
fogos em Copacabana e no 
festival de música Rock in Rio.

À meia noite, o céu se 
transformou com disparos 
pirotécnicos de luzes e co-
res, que formavam figuras 
geométricas, dando as boas 
vindas a 2020. Os fogos de 
artifício foram distribuídos 
em quatro balsas, que fica-
ram a uma distância de 150 
a 200 metros da faixa de 
areia da orla de Pitangueiras. 

A festa da virada superou 
as expectativas do secretário 
interino de Turismo, Marcelo 
Nicolau. “A festa de Réveillon 
2020 superou todas as ex-

pectativas. Com o enorme 
número de turistas em nossa 
Cidade, constatamos um 
aquecimento imediato na 
economia local, percebemos 
que os turistas e veranistas re-
afirmaram a máxima de que o 
turismo gera emprego e renda, 
e percebemos restaurantes, 
hotéis e imobiliárias lotados”.

Para o secretário esse re-
sultado é fruto do empenho 
da atual Administração Mu-
nicipal em resgatar o bom 
atendimento aos munícipes e 
turistas. “Com a Cidade mais 
bem cuidada, iluminada, se-
gura e com atrativos culturais 
estamos resgatando o desti-
no o ano todo, com arenas 
esportivas, culturais e shows 

com artistas locais. Recebe-
remos os visitantes durante 
todo o período de férias e já 
no dia 2 de Fevereiro realiza-
remos a 15ª Festa de Iemanjá, 
e a partir do dia 22 do mes-
mo mês, o nosso carnaval de 
bandas e o nosso desfile de 
agremiações”, comemorou.

Mesmo com o grande 
público presente para apre-
ciar a queima de fogos, não 
houve graves ocorrências. 
Luiz Carlos Mariano, co-
mandante da Guarda Civil 
Municipal disse que o po-
liciamento preventivo e os-
tensivo, juntamente com a 
Polícia Militar, foi bem atuante 
e proativo, o que garantiu 
uma virada de ano tranquila. 

Prefeitura de Guarujá multa Sabesp
e formaliza reclamação à Arsesp

Paralelamente às cobran-
ças à Sabesp, a Prefeitura de 
Guarujá anuncia para 2020 o 
início dos estudos para a cria-
ção de um Plano Municipal de 
Recursos Hídricos, a ser finan-
ciado com verba do Fundo 
Municipal de Meio Ambiente.

Entre outras coisas, o 
plano tem o objetivo de 
criar mecanismos para ga-
rantir a segurança hídrica na 
Cidade, inclusive de bairros 
mais afastados. Para isso, 
serão mapeadas fontes al-
ternativas de captação de 
água disponíveis no Municí-
pío, por exemplo. Será um 
importante instrumento de 
apoio enquanto a Sabesp 
promove as obras neces-

sárias previstas em contrato 
com a mesma finalidade.

“Vamos usar de todos 
os dispositivos a nosso al-
cance para garantir o pleno 
abastecimento de Guarujá, 
inclusive em períodos com 
picos de ocupação, como 
é o caso das festas de final 
de ano”, garante o prefeito.

“Sabemos que é um pro-
blema antigo e que atinge 
todas as cidades da Baixa-
da Santista, que também 
são atendidas pela Sabesp, 
mas seremos ir redutíveis 
até que todas as interven-
ções necessárias acabem 
de vez com ocorrências 
como as que temos re-
gistrado”, finaliza Suman.

Prefeitura vai elaborar Plano 
Municipal de Recursos Hídricos
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Rosângela BozziRosângela BozziRosângela BozziRosângela Bozzi
Rosane  Marques   Atelier (13) 98868-0868

Festa de Natal para as crianças do Lar Maanaim

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

A tarde festiva do Lar Maanaim contou com deliciosos lanches, bolos e presentes que foram entregues pela empresária Amanda Bozzi. A cada entrega, a alegria e o sorriso
das crianças eram contagiante. A Casa de Acolhimento Lar Maanaim do Guarujá, acolhe crianças e adolescentes cujos direitos básicos foram violados. O espaço possui
capacidade para atender 20 crianças de 0 a 18 anos. O Lar Maanaim determina seu objetivo em restabelecer vínculos afetivos com os pais e pessoas de suas relações
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joseflaviocolunista@gmail.com

2255  
anosanos
Eternizando
emoções

Confraternização do condomínio Porto Fino

Os amigos do condomínio Porto Fino realizaram uma bonita festa de confraternização, com deliciosa ceia e divertido amigo secreto 

������������������������������������

 A rainha do Shakar, Sandra Menezes com amigos  O ilustre potentado Raul Audi, Luiz Calazans e Manoel Barros 

A iniciação de novos Shriners aconteceu no dia 30 de novembro, no histórico teatro Guarani. Foram iniciados 18 maçons, que passaram a fazer parte do Amal Shriners Temple

O coronel Leonardo Mele e sua família  A mamãe Gabrielli Grossi, o aniversariante Eduardo Grossi Brito e o papai Rafael Brito da Silva 



Foi enter rado nesta 
quarta-feira no cemitério 
de Vicente de Carvalho, o 
corpo de Jucelina Santos, 
de 47 anos, uma das qua-
tro vítimas que morreram 
na queda de um elevador 
em um prédio em Santos. 
As demais vítimas do aci-
dente foram sepultadas 
em Santos André (SP).

Familiares e amigos se 
reuniram no velório e se-
pultamento e um ônibus da 
Marinha do Brasil (MB) levou 
militares para prestarem as 
condolências ao marido 
da vítima, que é militar. O 
prédio em que ocorreu 
o acidente é reservado 
para oficiais da Marinha.

O acidente ocor reu 
quando a esposa do su-
boficial estava dentro do 
elevador do prédio onde 
mora, com a irmã, o cunha-
do e o sobrinho, quando o 
equipamento despencou 
do 9º andar na noite da úl-
tima segunda-feira (30). Os 
quatro morreram. Uma perí-
cia é realizada no local do 
acidente para tentar apon-
tar as causas da queda.

Moradores que pre-
feriram não se identificar 
relataram a uma equipe de 
repórteres que os elevado-
res do prédio apresentam 
problemas há anos. “Eles 
param no meio do ca-
minho, a porta não abre, 
eles travam, eles balançam, 
dá tranco. O botão de 
emergência nunca funcio-
nou”, relata uma moradora.

Corpo de 
vítima de 

acidente com 
elevador é 
sepultado

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 (13) 3384-6866 (13) 3384-6866 

� Charges  � Logotipos
� Ilustrações � Caricaturas 
� Logomarcas

BabuBabuBabuBabu
COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO
A empresa Antônio Severino de Lima, inscrita no CNPJ 

26.227.226/0001-13, com sede à Rua Antônio Monteiro da Cruz, nº 
196, Jardim Monteiro da Cruz, Guarujá/SP CEP 11462-310. Solicita 
que a Sra. ELAINE CAVALCANTE DE OLIVEIRA, portadora da 
CTPS 1315, série 00406, funcionária de nosso estabelecimento, 
compareça a nosso Departamento Pessoal no prazo de 72 horas úteis.

Esgotado esse prazo, o caso será incurso na letra “I” do ar-
tigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (abandono de 
emprego), o que configurará seu desligamento desta empresa.
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Mais leitos e um maior 
aporte financeiro à saúde. 
Essas foram as necessidades 
apontadas pela Prefeitura de 
Guarujá em encontro para 
discutir a organização da 
regulação de leitos na Micror-
região Litoral Norte, formada 
por Guarujá e os municípios 
de Bertioga e Cubatão.

O encontro, realizado em 
dezembro último, contou 
com as presenças do gerente 
médico da Central de Regula-
ção de Ofertas e Serviços de 
Saúde (CROSS), Domingos 
Guilherme Napoli e da direto-
ra do Departamento Regional 
de Saúde (DRS- IV), Paula Co-
vas, além de representantes 
das demais Cidades.

O principal objetivo da 
audiência realizada no gabi-
nete do prefeito de Guarujá, 
Válter Suman, foi de expor 
ao dirigente do CROSS, as 
necessidades dos municí-
pios e o que pode ser feito 
para melhorar a regulação 
entre as cidades.

A reunião foi organiza-
da pela Diretoria Regional 
de Saúde (DRS), que de-
seja implantar na Microrre-
gião do Litoral Norte, uma 
regulação independente e 
direta, como já em funcio-
namento no litoral sul (Mon-
gaguá, Itanhaém e Peruíbe).

A questão é que, diferen-
te da microrregião do litoral 
sul que possui o Hospital 
Regional de Itanhaém. Equi-
pamento este, totalmente 
financiado pelo Estado e 
que através de financiamento 
específico, consegue efetivar 
atendimento às grandes ur-

Já está disponível o servi-
ço “Não Perturbe” dos ban-
cos, que bloqueia as inde-
sejáveis ligações com ofertas 
de crédito consignado à 
aposentados e pensionistas, 
mas que trazem transtornos 
à famílias inteiras pelo vo-
lume de ligações por dia.

Para se beneficiar do servi-
ço, é preciso cadastrar no site 
os telefones fixos ou móveis 
vinculados ao número do CPF. 
O bloqueio passa a valer 30 
dias após o procedimento, 
quando os bancos que aderi-

ram ao sistema param de fazer 
chamadas telefônicas com 
as ofertas de empréstimos.

Ao todo, 23 bancos ade-
riram ao serviço, que integra 
uma iniciativa de autorre-
gulação do setor bancário 
promovida pela Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban) e a Associação Brasi-
leira de Bancos (ABBC), em 
parceria com a Secretaria 
Nacional do Consumidor.

Segundo a Febraban, as 
instituições financeiras que 
aderiram à iniciativa corres-

Um assalto a um carro 
próximo ao cruzamento entre 
as Avenidas Tancredo Neves 
e Vereador Lydio Mar tins 
Correira, no bairro Vila Zilda, 
foi filmado por populares, 
mas até o momento, a Po-
lícia Militar não conseguiu 
identif icar os criminosos.

Nas gravações que cir-
cularam pelas redes sociais, 
dois homens foram flagrados 
roubando pertences do in-
terior de um carro em plena 
avenida, à vista de todos. De 
acordo com a Polícia Militar, a 
ação dos criminosos foi con-
firmada pelas autoridades e o 
comando da Companhia de 
Polícia e o Batalhão responsá-
vel pela área deslocaram via-
turas para intensificar as ações 
nas imediações do local já 
com as características dos 
criminosos, mas sem sucesso.

As investigações prosse-
guem e a PM pede que as 
pessoas que tiverem quais-
quer informações sobre o 
crime e os suspeitos, que 
liguem para o 181 ou 190. 
Não é necessário se identificar.

Ações e mutirões de pre-
venção à gravidez na adoles-
cência mostram resultados 
positivos em Guarujá. Levan-
tamento da Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
aponta queda no Município 
de 34%, no número de nas-
cidos de mães adolescentes, 
em relação ao ano de 2017.

A taxa de nascidos de 
adolescentes registrada em 
2017 era de 15,9, com um 
total de 707 bebês. Já em 
outubro deste ano, o número 
caiu para 13,1, com 467 nas-
cidos. Essa redução significati-
va apresentada na Cidade é o 
reflexo das ações oferecidas a 
fim de conscientizar a popu-
lação jovem.

Um deles, por exemplo, 
é a inserção do Implanon, 
contraceptivo feminino que 
consiste na implantação de 
um pequeno bastão no bra-
ço das pacientes. O mé-
todo libera o etonogestrel 

no corpo - hormônio de 
alta eficácia que previne a 
gravidez por até três anos.

Por semana, entre o Institu-
to da Mulher – Casa Rosa (Rua 
Quinto Bertoldi, 5 – Vila Maia) 
e o Hospital Santo Amaro 
– HSA (Rua Quinto Bertoldi, 
40 - Vila Maia), a média do 
procedimento é de cinco 
implantes no pós-parto. Por 
mês, a média é de, aproxima-
damente 30 implantes.

A solicitação do Implanon 
pode ser feita nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) ou 
nas Unidades de Saúde da 
Família (Usafas). A Casa Rosa 
também realiza mutirões de 
inserção, que já contabili-
zaram 44 implantações nos 
últimos quatro meses.

“Aqui no Município, da-
mos prioridade para pacien-
tes em situação de vulnera-
bilidade social, devido à alta 
eficácia do procedimento”, 
comenta a ginecologista, 

Polícia pede 
ajuda para 

identificação 
de criminosos

Como funciona o Serviço Não Perturbe dos bancos
pondem a cerca de 98% da 
carteira de crédito do país. 
Uma vez feito o cadastro, o 
bloqueio de chamadas abran-
ge também os corresponden-
tes bancários, ampliando 
o alcance da medida.

Além do Não 
Per turbe outras 
medidas de autor-
regulação do cré-
dito consignado 
incluem a criação de 
uma base de dados 
para o monitoramento 
de reclamações causadas 
pela oferta inadequada de 
empréstimos, que contabili-
zará as queixas feitas nos ca-
nais internos dos bancos, no 
Banco Central ou através da 

plataforma consumidor.gov.
Também serão contabi-

lizadas as ações judiciais e 
feito um mapeamento da 
governança e da gestão de 

dados de corresponden-
tes bancários, com o 

objetivo de produ-
ção de um índice 
de qualidade a ser 
divulgado pela Fe-
braban e a ABBC a 

partir de fevereiro.
No caso de algu-

ma infração por parte de 
algum correspondente, os 
bancos são obrigados a apli-
car sanções, caso contrário 
ficam sujeitos a multas que 
variam de R$ 45 mil a R$ 1 
milhão, segundo a Febraban. 

Fraudes - O aposentado 
ou pensionista deve também 
ficar atento a fraudes. No 
momento do cadastro, a pla-
taforma do serviço “Não Per-
turbe” ressalta que não possui 
aplicativos para smartphones, 
não envia email com arquivos 
executáveis ou solicita da-
dos pessoais ou bancários 
diretamente aos usuários.

As instituições financeiras 
que aderiram ao “Não Pertur-
be” dos bancos são: Agibank, 
Alfa, Banco do Brasil, Banco 
do Nordeste, Banrisul, Barigui, 
Bradesco, BMG, BRB, Caixa, 
Cetelem, CCB, Daycoval, Estre-
la Mineira, Inter, Itaú, Mercantil, 
Pan, Paraná Banco, Safra, San-
tander, Sicredi e Votorantim.

Consumidor 
poderá bloquear 

ligações 
indesejáveis de 

ofertas de
crédito

Município reduz índice de gravidez na adolescência

Queda é resultado de inserções de métodos contraceptivos, de 
palestras de conscientização em escolas, entre outras ações

obstetra e coordenado-
ra do Programa Saúde da 
Mulher da Prefeitura, Adria-
na de Araújo Machado.

Por meio do Programa 
de Saúde da Escola (PSE) 
também são realizadas pa-
lestras de prevenção da 

gravidez na adolescência 
e de infecções sexualmen-
te transmissíveis, também 
palestradas por Adriana.

Guarujá discute regulação de leitos
com gerente do sistema CROSS

gências por ser um hospital 
estruturado e que contempla 
atendimento para municí-
pios de pequeno por te.

E é essa organização que o 
Estado defende para Guarujá, 
Cubatão e Bertioga através do 
Hospital Santo Amaro, o que 
segundo a equipe de Guarujá, 
pode não ser viável neste mo-
mento, sem que sejam rede-
finidas as referências e fluxos 
para atendimento dos pacien-
tes portadores de doenças 
cardiológicas de emergência, 
pois impactam num grande 
quantitativo e que não tem 
resolução dentro do HSA.

DESAFIO
Para o litoral norte a ques-

tão é mais complicada, já 
que os municípios são maio-
res. Bertioga tem mais de 60 
mil habitantes, Cubatão mais 
de 100 mil e Guarujá, acima 

dos 300 mil. “Infelizmente, 
o HSA não consegue dar 
conta de toda a deman-
da do Município, quanto 
mais absorver demais ci-
dades”, frisou o prefeito.  

Suman conduziu a reu-
nião onde contou do desafio 
que é lidar com as demandas 
que crescem diariamente 
na Cidade, diante de um 
recurso escasso. “Sabemos 
que é preciso ampliar o 
número de leitos de UTI, de 
retaguarda. Mas, enquanto os 
recursos financeiros forem in-
suficientes aos municípios, e 
no caso de Guarujá, a nossa 
Cidade continuar relegada 
a um plano secundário no 
repasse de recursos, vamos 
continuar sofrendo muito”. 

Ele justificou que a situ-
ação só não é pior porque 
conta com uma estruturada 
rede municipal de urgência e 

emergência. “Graças a Deus 
temos praticamente uma 
enfermaria hospitalar”, disse 
se referindo às UPAS, sob a 
preocupação de que daqui 
a alguns dias, Guarujá rece-
berá mais de dois milhões de 
pessoas nesta temporada.

OTIMIZAR LEITOS
O gerente médico da 

Central de Regulação de 
Ofertas e Serviços de Saúde 
(CROSS), Domingos Guilher-
me Napoli, falou do desejo 
de se aproximar mais da rea-
lidade dos municípios. “Que-
remos resolver o problema 
de hospital e de saúde aqui 
nesta região, em que Guarujá 
é sede. A rede de informática 
da Central CROSS também 
já vem sendo acertada in-
ternamente. Nosso intuito é 
ampliar a atenção à Baixa-
da, com equipe mais volta-

da a Baixada, para um SUS 
mais solidário e parceiro”. 

O CROSS fica na grande 
São Paulo e tem um braço 
na DRS IV – Baixada Santista, 
ou seja, hoje a regulação de 
leitos é resolvida na Região. 
A Diretoria enfatiza que po-
deria compor nesta região 
da microrregulação norte, o 
atendimento dentro do Hos-
pital Guilherme Álvaro (HGA), 
no fluxo de atendimentos de 
urgência, assim como demais 
parceiros da região.

A diretora da DRS-IV, Paula 
Covas, reforçou a ideia otimi-
zar mais os leitos hospitalares. 
“Para isso, queremos ampliar 
acessos e possibilidades tam-
bém na Capital e no Estado, a 
partir de um caminho traçado 
juntos, como microrregião. É 
olhar para o que está pac-
tuado e assim termos uma 
situação melhor”, declarou.

Encontro aconteceu no Gabinete do prefeito, Válter Suman e contou com a participação
do dirigente da central de vagas no Estado, Domingos Guilherme Napoli

Helder Lima



mês de janeiro em Bertioga:
� 10/01 – Espetáculo “Cirquim 
do Serafim”, às 20 horas, na Ten-
da de Eventos. Entrada gratuita. 
� 17/01 – Espetáculo “As 
incríveis histórias de Ma-
riazinha e seu amigo Sol”, 
às 20 horas, na Tenda de 

ACOMPANHE-NOS
TAMBÉM PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/EstanciaDeGuaruja
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Show da
Virada

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

PERÍODO DE 2 A 8 DE JANEIRO DE 2020

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.

PALAVRAS CRUZADAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 17

AF
BRINQUEDO

CULPATEMER
QOPOLPA

JUPITEROD
PEOALEBRE

DITSOLF
DESCUIDADO

NALTERAR
TORRENNM

IOCOCADA
VCPAVIO

TAITIELA
NAFTALINA

ACENARSOFA

T

Apoio
para o
braço

fraturado

Declarar
perante o

juiz

Sem
preparo
físico

Incrimina;
acusa

(alguém)

O quinto
planeta do
Sistema

Solar

(?) não:
significa

"sim"

Parte do
maracujá
usada para
fazer sucos

Comprar
gato por
(?): ser

enganado

Negligen-
te; deslei-

xado

Modificar;
trans-
formar

Doce
típico
baiano

Parte do
olho

pintada
com rímel

Local da
prisão de
Rapunzel
(Lit. inf.)

Sala de
projeção
de filmes

(red.)
"Você",

na lingua-
gem da
internet

Código
da pilha
palito

Equivale a
mil quilos
(símbolo)

Decifra
(um texto) 

Protege
as roupas

contra
traças

Móvel da
sala de
visitas

Presente
preferido

da criança

Ramalhete lançado
na festa
de casa-
mento

"Volante"
do navio 

Arquitetar
(um plano) 

Sentir
receio

Sílaba de
"papel"

Tecido do
saiote das
bailarinas
Custoso

Consoan-
te de "fio"
Levado;

traquinas

Barbante
da vela

Bronzeado,
em inglês

Aqui
Deixar de
funcionar

(bras.)

Fonte natu-
ral de calor
Post-(?),
adesivo

Feminino
de "peão"
(?) Ferrero,

cantor

Aguinaldo Silva e
Gilberto Braga (TV)

Ilha para-
disíaca do
Pacífico

Gesticular

(?) marra: à força
(bras. pop.) 

2/it. 3/aaa — tan. 5/torre. 6/acenar — danado. 7/júpiter. 9/naftalina.

O GRUPO CINE DESEJA
À TODOS FELIZ ANO!
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FROZEN 2 
ANIMAÇÃO, 

103 min L 

EM 3D 
DUBLADO 

DIARIAMENTE 
14:45,17:00 e 19:15. 

EM 2D 
QUI, SEX, SEG A 

QUARTA: 14:00, 21:30 
SAB E DOM: 13:20, 

15:30 e 21:30 

MINHA MÃE É UMA 
PEÇA 3 

COMÉDIA, 
111 min 

12 

EM 2D 
NACIONAL 

QUI, SEX, SEG A 
QUARTA:15:25, 16:20, 

18:00, 18:50, 21:20 
SAB E DOM:14:00, 

16:20, 18:50, 
20:50 e 21:20. 

STAR WARS 
ASCENSÃO 

SKYWALKER 
AÇÃO/FICÇÃO 

CIENTÍFICA, 
142 min 

12 

EM 2D 
DUBLADO 

QUI, SEX, SEG A 
QUARTA: 20:40 

SAB E DOM: 17:45. 

Além da Fortaleza, Gua-
rujá também abriga outros 
monumentos históricos im-
portantes no sítio arqueo-
lógico localizado na região 
conhecida como Rabo do 
Dragão, que compreende 
a Armação das Baleias, Er-
mida de Santo Antônio do 
Guaibê e o Forte São Felipe.

Com o objetivo de man-
ter a preservação do lo-
cal e oferecer um atrativo 
para turistas e moradores, 
o município vem realizando 
ações de zeladoria, que 
incluiu limpeza e paisagis-
mo, no local, que é consi-
derado o maior da região.

O sítio arqueológico é um 
patrimônio histórico cultural e 
um dos atrativos turísticos da 
Baixada Santista. “Essa manu-
tenção visa preservar e incen-
tivar cada vez mais o turismo 
cultural na Cidade e resgatar 
o local para visitação pública, 
que faz parte da história não 

só de Guarujá, como do 
Brasil”, explicou o secretário 
de Cultura, Marcelo Nicolau.

Ermida do Guaibê - A 
Ermida de Santo Antônio 
do Guaibê é uma capela 
construída no século XVI no 
extremo norte de Guarujá, 
junto ao canal de Bertioga, 
e foi uma das primeiras igre-
jas do Brasil, frequentada 
pelo Padre Anchieta, que 
rezava missas e catequizava 
índios. Foi construída por 
José Adorno e é feita de 
pedras de sambaquis e óleo 
de baleia com conchas. O 
acesso à Ermida é feito pela 
Trilha das Ruínas, que tem 
início na Rodovia Ariovaldo 
de Almeida Viana, na estrada 
Guarujá-Bertioga. O caminho 
é feito por uma área pre-
servada da Mata Atlântica. 

 Forte de São Felipe - O 
Forte de São Felipe foi cons-
truído em 1.552, por ordem 
de Tomé de Souza, fica na 

O Réveillon em Guarujá 
foi marcado pela tradicional 
queima de fogos na Praia de 
Pitangueiras e pelo mar de 
pessoas que lotou as areias 
para prestigiar o espetácu-
lo. A virada do ano contou 
com show pirotécnico de 
12 minutos e cerca de 50 
toneladas de explosivos 
distribuídos em 4 balsas.

Segundo a Secretaria 
de Turismo (Setur), cerca 
de 2 milhões de turistas 
visitaram Guarujá nessa vi-
rada de ano. O espetáculo 
foi realizado pela Prefeitura 
em parceria com a Vision 
Show, empresa famosa por 
realizar as queimas de fogos 
em Copacabana e no festi-
val de música Rock in Rio.

A Clínica Veterinária Filetti 
está com matrículas aber-
tas para o Curso de Auxiliar 
de Veterinária. As aulas são 
ministradas por médicos ve-
terinários da própria clínica e 
terão início em 11 de feve-
reiro, com vagas limitadas e 
aulas todas as terças e quin-
tas-feiras, das 20 às 21H30. 

O curso capacita para 
concursos públicos, traba-
lho em clínicas veterinárias e 
petshops, com atuação na 
área de banho e tosa. Mais in-
formações nos telefones (13) 
3227-5770 e 997115545.

Espetáculo gratuito
O palhaço Surubim (à es-
querda) promete encantar a 
plateia e arrancar boas risadas 
com o espetáculo “Om co tô? 
Quem co sô? Prom co vô?”, 
na próxima sexta-feira (3), às 
20 horas, na Tenda de Eventos 
de Bertioga. A apresentação 
faz par te da programação 
“Em Bertioga, o Verão é + 
Cultura”, que traz no mês de 
janeiro diversas peças tea-
trais com entrada gratuita.
Em um encontro inusitado Su-
rubim com sua ingenuidade faz 
o público rolar de rir em situa-
ções de tensão, emoção, téc-
nica e muita graça. De maneira 
bastante irreverente, provoca 
o público para uma vivência  
das rotinas de um show cir-
cense, misturando o clássico 
e o contemporâneo. Confira 
todas as peças em cartaz no 

Seminário Internacional de Fortificações 
De Guarujá

Guarujá marcou presença 
no “II Seminário Internacional 
de Fortificações Brasileiras: 
Patrimônio Mundial - Desafios 
para Gestão do Conjunto 
de Fortificações do Brasil”, 
realizado entre os dias 3 e 
5 de dezembro, no Rio de 
Janeiro. A Cidade apresentou 
a Fortaleza de Santo Amaro 
da Barra Grande, candidata 
a Patrimônio da Humanidade 
com a Unesco, como parte 
do Conjunto de Fortificações 
do Brasil, que compreende 19 
fortalezas na costa do Brasil.

O evento foi organizado 
pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), com o objetivo de 
compartilhar experiências de 
referência, em âmbito nacional 
e internacional para favorecer 
o aperfeiçoamento da gestão 
e preparação da candidatura 
do conjunto. Para cumprir esta 
finalidade, o evento contou 
com a presença de autorida-
des e especialistas nacionais e 
estrangeiros, além dos gesto-
res dos bens envolvidos.

Ao longo do ano, diver-
sas ações foram realizadas 
envolvendo a Fortaleza, que 
neste ano teve 4.027 visitas 
registradas até o mês de 
novembro. A diretora de 
Patrimônio Histórico, Cultural 
e Arquitetônico de Guarujá, 
Lúcia Helena da Silva, partici-
pou do evento.

“Tivemos um ano positivo. 
O processo de candidatura 

para a UNESCO está bem 
encaminhado, e acreditamos 
que é também um passo 
importante para que outros 
bens da Cidade possam ser 
reconhecidos. A participação 

no Seminário Internacional de 
Museus foi uma ação impor-
tante não só para apresentar-
mos o trabalho que estamos 
fazendo, como também para 
discutirmos com representan-

tes de outras Cidades o pro-
cesso de candidatura de bem-
seriado”. Explica a diretora.

A for tificação também 
recebeu projetos e eventos 
para ressaltar a sensação de 

pertencimento do monumen-
to com a comunidade. Com 
público acadêmico frequen-
te, houve também integração 
com a Universidade Cató-
lica de Santos (Unisantos).

Sítio arqueológico
Ruínas da Ermida do 
Guaibê é patrimônio 
da Baixada Santista

Ponta da Armação, na Ilha 
de Santo Amaro. É um dos 
mais belos marcos da arqui-
tetura militar portuguesa do 
século XVI. Nele, o famoso 

artilheiro alemão Hans Sta-
den viveu parte de sua vida 
aventurosa, durante nove 
meses, quase sendo devora-
do pelos índios tupinambás. 

Considerado o maior da região, o sítio  é 
um patrimônio histórico cultural e um dos 

atrativos turísticos da Baixada Santista

Curso de 
formação de 
auxiliares de 
veterinária 

Agenda Cultural

Eventos. Entrada gratuita. 
� 24/01 – Espetáculo “O 
Tambor Africano”, às 20 ho-
ras, na Tenda de Eventos.

Magia dos Vaga-lumes
Na sexta-feira (03) e sábado 
(04), a peça “A Magia dos 

Vaga-lumes” (abaixo) será 
apresentada em Guarujá, no 
Teatro Procópio Ferreira (Av. 
Dom Pedro I, 350 - Jardim 
Tejereba). A obra tem como 
objetivo impulsionar a reflexão 
e incentivar o cuidado com o 

meio ambiente, principalmen-
te no cotidiano, através da 
arte do teatro. A entrada custa 
R$30,00, e a meia R$15,00. 
O horário da apresentação 
nos dois dias será a partir das 
18 horas. Classificação: livre.



No primeiro dia de ex-
pediente de 2020, dia 02, 
o presidente Jair Bolsonaro 
disse que, antes de decidir 
sobre eventual veto ou não 
o Fundo Eleitoral aprovado 
pelo Congresso Nacional, é 
preciso preparar a opinião 
pública para uma decisão 
que será tomada de for-
ma a respeitar o que está 
previsto na Constituição 
– em especial no Artigo 85, 
que aponta os atos presi-
denciais que podem ser 
classificados como crime 
de responsabilidade.

Em dezembro, o Con-
gresso Nacional aprovou o 
Orçamento para 2020 com 
a previsão de R$ 2 bilhões 
para o Fundo Eleitoral. O 
texto seguiu, então, para 
análise do presidente da 
República. “O veto ou a 
sanção é uma obediência 
à lei. Se você ler o Artigo 
85 da Constituição, vai ver 
que, se não respeitar a lei, 
estou em curso de crime 
de responsabilidade. O 
que posso dizer é isso. 
A conclusão agora é de 
vocês. Porque é o se-
guinte: temos de preparar 
a opinião pública. Caso 
contrário, vocês [da mídia] 
me massacram; arreben-
tam comigo”, disse Bolso-
naro ao deixar o Palácio 
do Alvorada, a caminho 
do Palácio do Planalto.

ARTIGO
O artigo citado por Bol-

sonaro enumera quais atos 
do presidente podem ser 
classificados como crimes 
de responsabilidade, ao 
atentar contra a Constitui-
ção. Entre eles estão os atos 
contra a Lei Orçamentária e 
contra o livre exercício do 
Poder Legislativo, do Poder 
Judiciário, do Ministério Pú-
blico e dos Poderes cons-
titucionais das unidades da 
Federação. (Agência Brasil)

Governo quer 
“preparar 
a opinião 
pública”

Fundo 
Eleitoral

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
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Liberdade 
para ser 
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Meio período
Semi-integral

Integral

MATRÍCULAS MATRÍCULAS 
ABERTASABERTAS

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

LAVA RÁPIDO

PitangueirasPitangueiras

Rua Montenegro, 291 - Vila Maia, Guarujá 

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

ACOMPANHE-NOS
TAMBÉM PELO FACEBOOK

www.facebook.com/EstanciaDeGuaruja

ATENDEMOS COM E S/HORA MARCADA

Tels.: 3012-1212
3355-7005

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

altura do nº 2049 da Av. Adhemar de Barros)

Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

3 a 9 de janeiro de 2020 BRASIL /MUNDO A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br8

Da Redação

O ano de 2020 promete 
mais dias de descanso do que 
2019. Os brasileiros em geral 
poderão usufruir de folga em 
11 dos 12 feriados nacionais, 
pois estes caem em dias de 
semana e dez podem ser 
emendados com sábados e 
domingos. No estado de São 
Paulo, ainda há mais dois feria-
dos estaduais, mas apenas um 
poderá ser emendado, que é 
o dia 20 de novembro.

Já em Guarujá, há dois feria-
dos municipais, mas apenas o 
dia 30 de junho, Dia da Eman-
cipação, poderá ser emenda-
da pelo funcionalismo, já que 
a data cai em uma terça-feira.

As exceções aos feriados 
colados ao fim de semana 
são 1º de janeiro (Confrater-
nização Universal), que foi 
uma quarta-feira; 21 de abril 
(Tiradentes), que será em 
uma terça-feira e o Corpus 
Christi (11 de junho), que 

Já está em vigor o novo 
valor do salário mínimo 
praticado em todo o terri-
tório nacional. O aumento 
do salário mínimo, que 
passará de R$ 998 para 
R$ 1.039 corresponde, 
de acordo com o Gover-
no Bolsonaro, ao reajuste 
da inflação do ano, que 
encerrou 2019 em 4,1%, 
segundo o Índice Nacional 
do Preços ao Consumi-
dor (INPC), calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

De Agência Brasil
Brasília

O presidente da República 
usou sua conta pessoal no 
Twitter para desejar a todos 
os brasileiros um feliz 2020. 
Bolsonaro, que passou a vi-
rada do ano com parentes 
no Palácio do Alvorada, em 
Brasília, demonstrou otimismo.

“Que o Brasil possa con-
tinuar seguindo o caminho 
da prosperidade e que este 
seja um ano tão vitorioso 
para o povo brasileiro quan-
to foi 2019”, escreveu o 
presidente na rede social.

“Estaremos, juntos, traba-
lhando noite e dia, para mudar 
o destino de nossa nação. A 
todos, um feliz e abençoado 
2020”, concluiu Bolsonaro.

Após passar cinco dias na 
Base Naval de Aratu, unidade 
da Marinha localizada nas pro-
ximidades de Salvador, o pre-
sidente retornou a Brasília na 
manhã desta terça-feira (31).

Inicialmente, Bolsonaro 

Ano novo terá 11 feriados
nacionais em dias de semana

Bolsonaro deseja que 2020 seja um 
ano tão “vitorioso” quanto 2019

Salário 
mínimo

passaria o réveillon na Base 
Naval, onde planejava ficar 
até o dia 5 de janeiro, acom-
panhado pela filha Laura. Na 
segunda-feira (30), contudo, 
ele decidiu antecipar o re-
torno a Brasília, onde Michel-
le Bolsonaro permanecera.

Simpatizantes - No dia 
1º, perto das 10h30, Bol-
sonaro apareceu na entra-
da do Palácio da Alvorada, 
onde uma dezena de simpa-
tizantes aguardava para vê-lo.

Acompanhado por se-
guranças, o presidente con-

versou rapidamente com as 
pessoas, que aproveitaram 
a opor tunidade para tirar 
fotos ao lado dele. A jor-
nalistas que o aguardavam, 
Bolsonaro disse, antes de 
voltar para o Alvorada, que 
queria começar bem o ano.

O presidente da República usou sua conta pessoal no
Twitter para desejar a todos os brasileiros um feliz 2020

sempre cai às quintas-fei-
ras 60 dias após a Páscoa.

Como é esperado, Pás-
coa (12 de abril) e carnaval 
(que neste ano será em 25 
de fevereiro) são feriados 
alongados em todos anos. 
A Paixão de Cristo (sexta-

feira) será no dia 10 de abril. 
Os brasileiros ainda po-

derão emendar com o fim 
de semana o Dia do Trabalho 
(1º de maio) que cai numa 
sexta-feira, assim como o 
Natal (25 de dezembro).

Para quem não gosta das 

segundas-feiras, a 
boa notícia é que 
os feriados da In-
dependência do 
Brasil (7 de setem-
bro), de Nossa Senho-
ra Aparecida (12 de outubro) 
e de finados (2 de novembro) 

cairão nesse dia da semana.
Economia - Para Guarujá, 

que tem o turismo como 
uma das fontes primárias de 
arrecadação, tantos feriados 
trazem boas projeções para 
o setor hoteleiro, serviços e 
de comércio. No entanto, há 
quem preveja perdas eco-
nômicas. “O varejo nacional 
deve deixar de faturar R$ 11,8 
bilhões em 2020 por causa de 
feriados nacionais e pontes 
ao longo do ano. O total é 
53% maior do que a perda 
prevista para 2019, de R$ 7,6 
bilhões”, calcula a Federação 
do Comércio de São Paulo.

Bissexto - O ano que 
começa é bissexto e, 

portanto, tem um dia 
a mais, mas esse não 
descontará as folgas 
proporcionadas pe-
los feriados nos dias 

de semana. O dia 29 
de fevereiro cairá em 

um sábado. (Editado com in-
formações de Agência Brasil)

Em Guarujá, 
serão dois dias 

de folgas a 
mais: dia 30 de 
junho e 20 de 

novembro 


