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1.101 DIAS

E a população
pede mais empatia 

com visitantes e 
menos multas em 
áreas turísticas

“Homem do
Tempo” avisa:

Em outubro de 2013, o 
artista e muralista guarujaense 
Hilton Alves, iniciou o projeto 
101 Perfect Waves pintando o 
maior mural de onda do mun-
do em Kalihi, bairro de Hono-
lulu, em Oahu, Havai. Após 
viajar por diversas cidades 
dos Estados Unidos e países 
como Singapura, Israel e Bra-
sil, Hilton retornou ao bairro e 
pintou mais uma obra, desta 
vez o mural de número 36. 

Em parceria com o de-
partamento de educação do 
Hawaii, Hilton foi convidado 
para colorir uma das paredes 
da escola Kalihi Kai Elementa-
ry em dezembro. Para 2020, 
o artista estará preparando 
um projeto paralelo ao 101 
Perfect Waves que visa visi-
tar várias escolas do Havaí, 
com o intuito de promover 
a arte dos oceanos e cultura 
surf para milhares de alunos.

Para maiores informa-
ções, visite o site oficial 
www.101perfectwaves.com

Hilton Alves pinta o mar e encanta Kalihi
Nicholas Parker

Doação de terreno à CDHU 
beneficiará mais de 300 famílias

A assinatura do termo de 
doação é uma primeira etapa 
e regulariza o terreno onde 
o empreendimento está 

edificado. Numa segunda 
etapa, os moradores terão 
suas escrituras específicas 
outorgadas pela Companhia 

de  Desenvo l v imen to 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo (CDHU), 
visto que agora a área é de 

propriedade da companhia 
estadual. Ao todo, 320 
apartamentos fazem parte 
do conjunto habitacional.

Página 3

A clássica estátua do Rei 
Pelé, em Santos, amanhe-
ceu, na quinta-feira (16), 
vestida com a camisa nú-
mero 24. A intervenção 
(anônima) aler ta para o 
preconceito existente no 
futebol, tendo em vista os 
acontecimentos da sema-

na envolvendo o uso da 
camisa 24 por jogadores 
e times nacionais. O nú-
mero 24 é popularmente 
associado ao mundo gay. 
A explicação mais comum 
para esta associação é a 
de que seria o número do 
veado no Jogo do Bicho. 

Flagrante
Estátua do Rei Pelé 

aparece vestida 
com a camisa 24

SOCIAL

Mais Social nas páginas 4 e 5

Celso Gomes Cavalcanti e sua esposa
Janaina Cavalcanti desejam a todos um Feliz 2020!

Conjunto Wilson Sório

Helder Lima

Habitação celebra 
aporte de mais 
R$ 5,9 milhões  
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Área de Gestão de 
Pessoas estará

em alta em 2020
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Governo estuda 
baixar preço dos 

combustíveis
Página 8



Micros
Comandante
O projeto do Aeródromo 
Civil Metropolitano de Gua-
rujá foi o tema principal da 
reunião entre o prefeito de 
Guarujá, Válter Suman e o 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, ocorrida na 
última sexta-feira (10) no 
Forte dos Andradas, onde 
o presidente esteve hos-
pedado no fim de semana.

Almoço
As autoridades almoçaram 
juntas e o prefeito apresen-
tou um relatório informativo 
e com imagens do projeto. 
O encontro marcou o dia 
em que o novo edital de 
Concorrência Pública Inter-
nacional para Concessão da 
Construção, Exploração e 
Manutenção do Aeródro-
mo Civil Metropolitano de 
Guarujá foi disponibilizado 
ao público na íntegra. 

Mãozinha
Durante a conversa, Bolso-
naro garantiu ao prefeito 
apoio para viabilizar a ho-
mologação da pista do aeró-
dromo, fase subsequente à 
definição do concessionário, 
chegando a acionar o mi-
nistro da Infraestrutura, para 
quem mandou uma ‘selfie’ 
tirada junto com o prefeito. 

Agende
O recebimento dos envelo-
pes com as propostas está 
marcado para o dia 10 de 
março de 2020. A licitação 
ocorrerá na modalidade 
Concorrência Pública e será 
vencedora a proponente 
que oferecer o maior valor 
de outorga ao Município, 
sendo o valor mínimo estipu-
lado em R$ 1 milhão.

Edital
A íntegra do edital de Con-
corrência Pública Interna-
cional para Concessão da 
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Editorial

Que bom comemorar
mais esse avanço

O sonho da casa própria, 
de papel passado e chave na 
mão, foi vivido há cerca de 
30 anos, pelas mais de 300 
famílias do Conjunto Habita-
cional Wilson Sório, na região 
do Mangue Seco do Santo 
Antonio, em Guarujá.

Naquela época, os predi-
nhos “tipo Cohab” abrigaram 
dezenas de funcionários pú-
blicos, e centenas de mora-
dores de todas as regiões da 
cidade que viram no empre-
endimento o sonho de ver 
prosperar suas famílias e criar 
um lar com a segurança de um 
teto sobre suas cabeças.

No entanto, passados al-
guns anos, os problemas 

de manutenção come-
çaram a surgir, até que a 
estrutura de fundação de 
dois dos edifícios apresen-
tou rachaduras profundas. 

Desde então, os morado-
res viviam a insegurança de 
não saber o que aconteceria 
com suas propriedades. O 
motivo principal devia-se ao 
fato de que muitos contratos 
de financiamento foram inter-
rompidos na Justiça enquanto 
aguardavam a resolução do 
impasse sobre a responsa-
bilidade pelos reparos nas 
construções.

Sanadas as questões e 
os problemas nessas duas 
décadas desde o início do 

impasse, hoje, muitas das 
famílias originais já não moram 
no local, e o fato constitui 
outra preocupação para os 
moradores atuais, que se 
apoiam em contratos de com-
pra e venda de gaveta para 
comprovar sua posse.

Essas e outras questões 
sempre se destacaram nas inú-
meras reuniões da associação 
do bairro com os moradores 
e, em breve, todos terão as 
respostas que tanto esperam 
nos últimos 20 anos. Que 
bom podermos comemorar 
mais esse avanço.

Quando há  von tade 
política de fazer, as coisas 
acontecem. Avante, Guarujá! 

Quase por um milagre o Brasil conseguiu mudar o seu 
governo. Não é fácil manter a linha que nós queremos 

manter com tanta oposição... Tem que ter uma 
conscientização no Brasil. Minha vida acabou... 

(pausa emocionada). Praticamente acabou
depois das eleições. Não estou reclamando disso.

Peço apenas que os brasileiros pensem no seu país.

Jair Bolsonaro - Presidente

FRASE DA SEMANA

O mote da década de 50 
acompanhou por muitos anos 
a vida dos consumidores: 
“vale quanto pesa”. O símbolo 
da balança, estampado na em-
balagem, não apenas garantia 
a legitimidade do “sabonete 
das famílias”, mas reforçava o 
conceito de verdade. O con-
sumidor constataria não haver 
um grama de peso a mais ou 
a menos. Era a época da “ver-
dade verdadeira”. De lá para 
cá, a verdade passou a perder 
substantivos e a ganhar super-
lativos, dando vazão ao bor-
dão desses tempos virtuais: 
“vale muito mais do que pesa”.

Essa versão embala anúncios 
de propaganda, expressões 
sobre pessoas, políticos, joga-
dores de futebol, entre outros.

A observação cai bem no 
momento em que a política 
no Brasil começa a rejeitar os 
velhos paradigmas.  Nesse 
ano eleitoral, o superlativo 
dominará a expressão política, 
a verdade se cobrirá com as 
cores da ficção, sob a capa 
de fake news, e o mundo 
real dividirá suas cores com 
o mundo virtual. A passarela 
entre esses dois universos 
será pavimentada por três 
tipos de argamassa: a razão, 
a emoção e a polarização.

O cenário da razão dei-
xa ver, na linha de frente, 
eleitores conscientes, au-
tônomos, exigentes, que já 
não agem ao estilo que o 
vulgo costumava recitar em 
ditos politicamente incorre-
tos: “Maria vai com as outras”.

O campo da razão dis-
putará o processo decisório 
com o espaço da emoção. 
Basta medir a temperatura 
do meio ambiente ou ver o 
desfile de adjetivos nas redes 
sociais, onde o palavrório 
bolsonarista é confrontado 
pelo verbo oposicionista, 
expandindo a polarização.

Indignação, revolta, ódio 
se amalgamam nas bandas 
que dividem a sociedade: 
os adeptos, eleitores e sim-

patizantes do presidente Jair; 
os oposicionistas de partidos 
de oposição e contingentes 
que não leem pela cartilha da 
direita-radical-conservadora; e 
os centristas, que olham para 
os lados e para cima, à pro-
cura de novos protagonistas.

Bolsonaro, de um lado, e 
Lula, de outro, são os dois líde-
res do cabo de guerra. A lingua-
gem de ambos é embalada por 
camadas de celofane emotivo. 
O presidente usa a saída do 
Palácio da Alvorada para puxar 
a corrente; o ex-presidente usa 
palcos de eventos do PT ou de 
organizações. Ambos se esfor-
çam para antecipar a campanha, 
com desfecho em outubro, 
usando metralhadoras expres-
sivas para agregar parceiros 
das bandas, tentando encantar 
as turbas. O perfil populista de 
ambos emerge na exposição 
de uma semântica desarrumada 
e uma estética destemperada.

Ora, quando falta água na 
fonte da razão, os dois correm 
para beber na fonte da emoção. 
O ritual é conhecido. Com uma 
linguagem coloquial, os dois 
transmitem mensagem sublimi-
nar, querendo dizer: “somos 
gente como vocês”. Metáforas 
aparecem aos montes. E assim 
a liturgia emotiva acaba cons-
truindo um suporte de simpatia.

Mas a movimentação social 
no Brasil, nos últimos tempos, 
mostra que a razão, como 
mecanismo para a tomada de 
decisões, amplia laços, inclu-
sive nos setores populares, 
tradicionalmente conhecidos 
por agir sob emoção. Os com-
portamentos racionais estão 

relacionados a um cenário de 
modernidade, que aponta 
para um reordenamento de 
valores, princípios e visões 
dos grupamentos sociais.

Dito isto, é o caso de 
perguntar: que vetor terá 
mais influência em campa-
nhas? Atente-se para o ethos 
nacional, cuja composição 
agrega valores como cordia-
lidade, improvisação, exage-
ro, paixão, solidariedade. O 
resultado aparece na “alma 
caliente” dos trópicos, em 
contraposição à frieza an-
glo-saxã.  Em nossas plagas, 
a emoção ganha da razão.

Mas se expande a cada 
ciclo político. Por quê? Por 
causa de mudanças no campo 
individual. A pessoa, escon-
dida no anonimato na massa, 
descobre que pode se trans-
formar em cidadã. A cidadania 
deixa de ser bandeira de 
instituições e ingressa no re-
pertório mental do indivíduo, 
passando a ser meta desejada. 
Ou seja, amplia-se a “consci-
ência do EU” em contraponto 
ao conceito do “NÓS”, es-
teira da propaganda política.

Maior autonomia fortalece 
o desenvolvimento de uma 
autogestão técnica, pela qual 
os indivíduos passam a tra-
çar rumos e a selecionar os 
meios, recursos e formas para 
atingir seu intento. Rejeitam 
ou aceitam, com restrições, 
pressões do poder normativo. 
Equivale a dizer que fogem 
dos “currais” psicológicos que 
enclausuram pensamentos. 

Em suma, o campo social 
alarga o universo do discurso, 
a rebeldia das formas e pro-
voca a rejeição a tudo que 
se assemelhe a totalizações. 
Classes sociais e categorias 
profissionais, usando suas 
tubas de ressonância, des-
fraldam bandeiras de defesa.  
Se muitos segmentos ainda 
votam com a emoção, outros 
buscam apoio nos pilares 
da razão: o voto sai do co-
ração para subir à cabeça.

Gaudêncio Torquato, jornalista, é professor titular
da USP, consultor político e de comunicação

Artigo
A luta entre razão e emoção 

Charge da semana

Construção, Exploração e 
Manutenção do Aeródro-
mo Civil Metropolitano de 
Guarujá e seus anexos estão 
disponíveis gratuitamente no 
site da Prefeitura até o dia 9 
de março de 2020, prazo em 
que acontecem, também, as 
visitas técnicas.

Dedé em Brasília
O jovem pré-candidato à 
prefeito de Guarujá, Dedé 
do Adélia, esteve em Brasília 
durante toda a semana pas-
sada, reunido-se com depu-
tados federais de seu recém 
partido, o DEM, em busca de 
emendas nas áreas da Saúde 
e Educação para Guarujá e 
Vicente de Carvalho. Dedé 
mostra que vai dar trabalho 
para aqueles que vivem da 
velha política por aqui. 

Dedé do Adélia II
Por ser um jovem empresário 
e pré-candidato neste pleito 
de 2020, Dedé sentiu uma 
ótima receptividade por 
parte dos brasilienses, que 

buscaram saber dele informa-
ções sobre o andamento e 
desenvolvimento de Guarujá, 
principalmente aqueles que 
possuem imóveis na Cidade. 

Dedé do Adélia III
Segundo relato do pré-can-
didato, alguns apelos de mu-
nícipes guarujaenses sobre 
falta de vagas de UTI, por 
exemplo, chegaram na capital 
do País, entre outros assuntos 
que o jovem pré-candidato 
promete publicar nas redes 
sociais nos próximos dias.

Turismo
O prefeito de Guarujá assinou 
recentemente (9/01), um 
termo de colaboração entre 
o Município e o Visite Gua-
rujá. O contrato, válido por 
12 meses, disponibiliza uma 
verba mensal de R$16,1 mil 
para a entidade – investimen-
to que, de modo geral, será 
utilizado para impulsionar 
a promoção, capacitação 
profissional e campanhas 
do bem receber turístico.



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

Como parte das ativida-
des em comemoração ao Dia 
do Padroeiro, na quarta-feira 
(15), a Prefeitura de Guarujá 
inaugurou o letreiro “Eu amo 
Perequê”. O totem turístico 
localiza-se no calçadão da 
Praia do Perequê (Rodovia 
Ariovaldo de Almeida Viana, 
km 7), e tem como objeti-
vo despertar o sentimento 
de per tencimento junto 
aos moradores do bairro. 

O letreiro, feito de con-
creto, foi elaborado pelo 
artista Cris Lano e com grafi-
tagem de Willys Cavalcante, 
que desenvolveu uma arte 
para cada letra do “Eu Amo 
Perequê”. Os desenhos tra-
zem referências à festa de 
São Pedro, aos pescadores 
locais, barcos, frutos do mar 
e à Nossa Senhora dos Na-
vegantes - temas que fazem 
parte da história do bairro.

De Guarujá

O sonho de mais de 300 
famílias, moradoras no Con-
junto Habitacional Wilson 
Sório, no bairro Santo Antô-
nio, começa a se concretizar, 
depois de 20 anos de luta. 
No último dia 9, o prefeito 
Válter Suman assinou, em São 
Paulo, o termo de doação do 
empreendimento para a Com-
panhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo (CDHU).

Com a medida, será possí-
vel à CDHU conceder a escri-
tura definitiva dos 320 apar-
tamentos a seus moradores, 
que lutam desde a década 
de 1990 para regularizar a do-
cumentação de seus imóveis.

A assinatura do termo de 
doação é uma primeira etapa 
e regularizará o terreno onde o 
empreendimento está edifica-
do. Ao todo, 320 apartamen-
tos fazem parte do conjunto 
habitacional. Numa segunda 
etapa, os moradores terão 
suas escrituras específicas ou-
torgadas pela CDHU, visto que 

A inauguração do terceiro 
pátio municipal para veículos 
apreendidos, localizado em 
uma área de 20 mil metros 
quadrados e com capaci-
dade para receber dois mil 
veículos, ocorreu nesta quar-
ta-feira (15). Em 2019, o mu-
nicípio recolheu mais de 140 
veículos abandonados das 
ruas da Cidade e esse servi-
ço vai ser dinamizado com 
a inauguração do novo Pátio 
Municipal. A cerimônia acon-

teceu como parte das cele-
brações ao Dia do Padroeiro 
da Cidade (Santo Amaro). 

A demanda é advinda 
de autuações de trânsito 
do Estado e do Município 
e de fiscalizações realizadas 
pelas diretorias de Trânsito 
e de Transporte. O local 
receberá monitoramento 
24 horas, além de contar 
com patrulhamento da Guar-
da Civil Municipal (GCM).

Guarujá possui outros 

dois pátios municipais, que 
juntos recebem mensalmen-
te cerca de 400 veículos. O 
primeiro é o Pátio Central 
(Avenida Santos Dumont, 
70 - Santo Antônio), res-
ponsável por toda a parte 
administrativa que envolve 
entrada e saída de veícu-
los, emissão de boletos, 
l iberações, documenta-
ções entre outras atividades

Já o segundo, fica na 
Rodovia Cônego Domênico 

Rangoni e funciona somente 
como depósito. Os pátios 
são administrados pela Di-
retoria de Trânsito, ligada à 
Secretaria de Defesa e Con-
vivência Social (Sedecon).

Os veículos apreendidos 
são encaminhados ao Pátio 
permanecendo sob custó-
dia administrativa até a sua 
liberação ou leilão. Denún-
cias e pedidos de remo-
ção podem ser feitos pelo 
telefone (13) 3355-9897.

A Prefeitura de Guarujá 
assina nesta sexta-feira, dia 17, 
às 11 horas, termo de com-
promisso com a MRS Logística 
S/A , operadora da Malha 
Regional Sudeste da Rede 
Ferroviária Federal S/A, que 
aportará ao Município R$ 5,9 
milhões, destinados ao apoio 
à produção habitacional do 
Parque da Montanha – empre-
endimento já em andamento. 

Nesse contexto, serão 
priorizadas, por questão 
de segurança, 312 famílias 
das comunidades Marezi-
nha e Prainha, que moram 
em área invadida, ao lado 
da linha férrea. A situação 
expõe famílias a perigo imi-
nente de acidentes e vulne-
rabilidade social há décadas.

A partir da assinatura do 
termo de compromisso, que 
visa garantir mais segurança  
para a comunidade e para as 
operações ferroviárias, o des-
tino dessas famílias vai mudar. 
Além de possibilitar a remo-
ção de uma área de risco, os 
recursos aportados também 
auxiliarão na logística de re-
assentamento, demolição, 
limpeza e vedação da faixa de 
domínio ferroviário, para que 
não haja novas ocupações. 
As famílias serão removidas 
e reassentadas nas novas uni-
dades habitacionais do Con-
junto Parque da Montanha.

Guarujá vem trilhando um 
caminho de esperança e de 
recuperação de dignidade. 
E parte desta recuperação, 

que o governo municipal 
está realizando, vem com a 
retomada de obras paralisa-
das e que devem mudar os 
rumos da Cidade. Uma delas 
é o Conjunto Habitacional 
do Parque da Montanha, lo-
calizado na Avenida Raphael 
Vitiello, na região da Vila Edna

De acordo com o projeto, 
o empreendimento, que terá 
um total de 1992 unidades, 
destinadas a famílias da Prai-
nha, Marezinha e Sítio Concei-
çãozinha, em Vicente de Car-
valho, teve sua produção ha-
bitacional retomada  em abril 
de 2018, depois de ficar mais 
de uma década paralisada.

A obra faz parte da terceira 
etapa do Projeto Favela Porto 
Cidade, da Secretaria Munici-
pal de Habitação (Sehab), e 
recebe recursos do Programa 
de Aceleração do Crescimen-
to (PAC I), do Governo Federal.

RECURSOS
Em janeiro do ano pas-

sado, o prefeito oficializou 
o financiamento de recursos 
de pouco mais de R$ 63 mi-
lhões para a área habitacional.

Os recursos foram finan-
ciados por meio do Programa 
de Financiamento à Infra-
estrutura e ao Saneamento 
(Finisa), liberados para o Mu-
nicípio no decorrer de 2019 
e deste ano. Par te desse 
montante é destinada para as 
obras de infraestrutura urba-
na e produção habitacional 
do Parque da Montanha.

Reajuste geral de 4,31%, 
independentemente do 1% 
devido para julho de 2020, 
remanescente da campanha 
salarial de 2018. E ainda, 
correção de 3% sobre o ven-
cimento base da categoria.

Essas são as duas principais 
reivindicações econômicas 
dos 6 mil servidores munici-
pais de Guarujá, definidas em 
assembleia do sindicato Sind-
serv, na última sexta-feira (10).

O reajuste de 4,31% cor-
responde à inflação acumu-
lada em um ano. E os 3%, 

para compensar a majora-
ção da alíquota da contri-
buição previdenciária de 
11% para 14% determina-
da pelo governo Bolsonaro.

Segundo o presidente do 
sindicato, Zoel Garcia Siquei-
ra, a legislação impôs prazo 
até 31 de julho de 2020 para 
comprovação de vigência de 
lei municipal que evidencie 
a adequação das alíquotas.

“Trata-se de contribuição 
ordinária devida ao regime 
próprio da previdência social 
(rpps)”, explica o sindicalista. 

Ele ressalta que não se trata 
de aumento real, mas de 
compensação previdenciária.

A maior parte da pauta, 
de 22 itens, foi proposta 
pela diretoria do sindicato, 
com base em complexa le-
gislação municipal e federal, 
destrinchada pelo secretário-
geral Edler Antônio da Silva.

Sugestão - Uma parte 
da lista foi feita pela cate-
goria em dezembro, por 
meio de impresso disponí-
vel no sindicato, para cada 
um sugerir os pontos que 

achasse fundamentais. A as-
sembleia também apresen-
tou algumas proposituras.

As reivindicações foram en-
tregues na segunda-feira (13) 
ao prefeito Válter Suman, câ-
mara municipal, autarquia Gua-
rujá Previdência, secretarias de 
coordenação governamen-
tal, administração e finanças.

“Cabe agora aos servido-
res ativos, aposentados e da 
autarquia participarem das 
próximas assembleias, reuni-
ões e demais atividades da 
campanha salarial”, diz Zoel.

 ‘Eu Amo Perequê’ Prefeitura sacramenta doação de
área do Conjunto Wilson Sório à CDHU

agora a área é de proprieda-
de da companhia estadual. 

C o n f o r m e  N e l s o m a r 
Guedes Coutinho, secretá-
rio-adjunto de Habitação, a 
regularização do Conjunto 
Wilson Sório só será possível 
devido à escritura assinada, 
cuja matrícula foi retificada 
no início da atual gestão. 

“Esse é um passo impor-

tantíssimo para a regularização 
do empreendimento e graças 
à atual gestão conseguimos 
dar o pontapé inicial para 
que essas famílias recebam 
as escrituras e registros de 
seus imóveis, onde vivem 
há décadas”, comemora. 

“Esse é mais um passo da 
Prefeitura, via Sehab, com o 
Governo do Estado para a 

regularização definitiva des-
ses apar tamentos. É uma 
luta antiga dos moradores. 
No caso do Wilson Sório, 
estamos fazendo a regula-
rização do imóvel, que é 
um pouco mais abrangente 
que a regularização fundiá-
ria, porém, tão importante 
quanto”, comenta o titular 
da Sehab, Marcelo Mariano.

Documento viabilizará a escritura definitiva dos 320 apartamentos aos 
moradores que lutam há mais de 20 anos para regularizar seus imóveis

Novo pátio de veículos tem
capacidade para dois mil veículos

Nova área tem 20 mil metros quadrados e capacidade para receber dois mil veículos

Guarujá

Com data-base em abril, servidor 
municipal define reivindicações

Guarujá prepara remoção 
de mais de 300 famílias 

Termo de compromisso com a MRS Logística 
será assinado nesta sexta-feira, dia 17, e prevê 

aporte de quase R$ 6 milhões destinados à 
produção habitacional no Município



17 a 23 de janeiro de 2020 SOCIAL A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br4

M
Tb

.4
7.

30
9

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

Rotary Club Guarujá Vicente de Carvalho recebe a 
visita do governador Carlos Eduardo Estevan Torci 

O presidente do
Rotary Club Guarujá, 
Leonardo Bertolassi

A orgulhosa mãe Preciosa Galera com seus filhos
Ricardo e Denise Galera prestigiaram o evento

O presidente do Rotary Club Bertioga Canal,
Aderbal Boneto e sua esposa Lenir Boneto

O engenheiro e rotariano Aldo Gaspar Filho e
o governador Carlos Eduardo Estevan Torci

Os empresários Jorge Xodó
e a atenciosa Cilene Xodó

A governadora assistente Elaine Campos
foi homenageada pelo governador

Carlos Eduardo Estevan Torci
Cacilda Silveira Santana e a empresária

Valéria Tedesco (Chocotruffas)  

O empresário Luiz Menezes recebeu das mãos
do governador do Distrito 4420, o engenheiro
Carlos Eduardo Estevan Torci, a homenagem
de sócio honorário, pelo seu grande trabalho

prestado à instituição e na Cidade

O presidente do Rotary Club Guarujá
Vicente de Carvalho, José Rodrigues Tucunduva 

Neto homenageou o advogado Welinton
Andrade Silva com a honraria de sócio honorário, 

pelos seus préstimos à comunidade

O presidente do Rotary Club Bertioga Forte,
Antonio Duarte de Sá e a fundadora do clube Olga
Tamashiro, sempre presentes nas reuniões relevantes 

MOMENTOS DE 2019
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Eternizando
emoções

Comando do Grupamento de Patrulha Naval
do Sul-Sudeste tem novo comandante

O ex-comandante do Grupamento de Patrulha Naval Sul-Sudeste, 
o capitão de mar e guerra Carlos Marden Soares da Silva, em

breve vai assumir o posto de chefe de Estado-Maior, no 8º Distrito
Naval, em São Paulo. Na foto com sua esposa Patrícia Lois. Chadi Al Charida, Cristina Teixeira de Souza Al Charida (Espaço Shady), Carlos Marden e Patrícia Lois

O novo comandante do Grupamento de Patrulha Naval do
Sul-Sudeste, capitão de fragata Rafael Burlamaque assumiu a 

instituição, no último dia 26/10, com o objetivo de muito trabalho 

O comandante da Polícia
Militar da Baixada Santista,

coronel Rogério Silva Pedro

O major Alves (Forte dos 
Andradas), prestigiou o evento

O vice-almirante Mello fez um 
bonito discurso e desejou su-
cesso ao capitão de fragata 
Rafael Burlamaque e agrade-
ceu o desempenho do capitão 
de mar e guerra Carlos Marden 

O comandante dos Portos do 
Estado de São Paulo, capitão
de mar e guerra, Daniel Menezes

Carlos Marden
recebeu homenagens 

O capitão de mar e guerra Carlos Marden e o vice-almirante 
Claudio Henrique Mello de Almeida, que parabenizou o 

comandante pelos bons serviços prestados ao Grupamento  

O presidente da Abast, Aníbal Martinez e o comandante da Base
Aérea de Santos, tenente-coronel-aviador Francisco José Formaggio

MOMENTOS DE 2019



ções abertas - Este é um dos 
conteúdos do curso de Pós-

graduação em Gestão de 
Pessoas e Liderança da 

Unaerp Guarujá que 
está com matrículas 
abertas para nova 
turma em fevereiro. 

A especialização visa 
formar profissionais ca-

pazes de liderar equipes e 
conhecedores dos proces-

sos de gestão de pessoas. 
“O curso constrói um con-
junto de competências com 
base tecnológica, técnica e 
comportamental, e também 
prepara o profissional na iden-
tificação e na prospecção de 
talentos com focos na deman-
da de mercados”, ressalta a 
coordenadora Marcia Galinski. 

Com duração de 15 me-
ses, as aulas acontecem às ter-

ças e quintas-feiras, das 19h 
às 23h. Dentre os conteúdos 
estão Gestão de Negócios 
com foco na competitivida-
de; Gestão do Conhecimen-
to e do Capital Intelectual; 
Legislação e Cálculos Traba-
lhistas; Liderança e Compe-
tências Gerenciais; Gestão 
Estratégica de Pessoas, entre 
outros. Confira mais detalhes 
sobre o curso na página 

https://www.unaerp.br/cur-
sos/especializacao-em-ges-
tao-de-pessoas-e-lideranca.

As matr ículas podem 
ser feitas via internet (www.
unaerp.br/cursos/especia-
lizacoes) ou no Setor de 
Pós-Graduação da Unaerp 
Guarujá, na Av. Dom Pedro I, 
3300, na Enseada, em Gua-
rujá. Mais informações pelo 
telefone (13) 3398-1089. 

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

� Charges  � Logotipos
� Ilustrações � Caricaturas 
� Logomarcas

BabuBabuBabuBabu

17 a 23 de janeiro de 2020 R E G I O N A L A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br6

Curtas

Ajude a compartilhar essa ideiaAjude a compartilhar essa ideia
MOCIDADEMOCIDADE
AMAZONENSEAMAZONENSE
SUA CONTRIBUIÇÃOSUA CONTRIBUIÇÃO
É MUITO IMPORTANTEÉ MUITO IMPORTANTE

Caixa Econômica - Ag.: 0365Caixa Econômica - Ag.: 0365
Conta Poupança: 013 00018663-2Conta Poupança: 013 00018663-2

De Guarujá

Uma das atividades de 
Gestão de Pessoas, o recruta-
mento e a seleção, tem sido 
utilizada estrategicamente 
pelas empresas para atrair e 
reter talentos profissionais. 
Uma pesquisa da consul-
toria PageGroup apontou 
o cargo de especialista em 
aquisição de talentos como 
uma das 38 car reiras ge-
renciais que devem contra-
tar mais no Brasil neste ano. 

Para a coordenadora do 
curso de pós-graduação em 
Gestão de Pessoas e Lideran-
ça da Unaerp Guarujá, Marcia 
Galinski, atrair e reter talentos 
é um dos maiores desafios 
das organizações. “Os pro-
fissionais de gestão de pes-
soas precisam identificar nos 
candidatos quais possuem a 
expertise e o perfil alinhado 
com as demandas da em-
presa. E entender qual 
a expectativa dos 
candidatos ao em-
prego em relação 
ao próprio futuro 
profissional, para 
auxil iar as organi-
zações na retenção 
desse capital intelectual”.

Pós-graduação com inscri-

O Governo do Estado de 
São Paulo divulgou, no Diário 
Oficial do Estado desta quar-
ta-feira (15), a homologação 
da Construtora Queiroz Gal-
vão S.A. como vencedora 
da licitação de obras da 
segunda fase do Veículo Leve 
Sobre Trilhos (VLT) da Baixada 
Santista, que ligará Conselhei-

ro Nébias ao Valongo, em 
Santos. Com extensão de 8 
km, o trecho terá 14 esta-
ções e transportará a média 
diária de 35 mil passageiros.

O início da implantação 
está previsto para o primei-
ro semestre de 2020 e as 
obras devem ser concluídas 
30 meses após a assinatura 

A Secretaria de Finanças 
(Sefin), disponibilizou os 
boletos para pagamento 
da taxa do mobiliário fiscal 
e a emissão do alvará de 
funcionamento (cota única 
e primeira parcela) para o 
comércio fixo, no formato 
digital. A primeira parcela e 
cota única já estão disponí-
veis desde o último dia 2, 
com vencimento para 31 de 
março. No entanto, o contri-
buinte que quiser antecipar 
o pagamento, deverá acessar 
o ícone ‘mobiliário fiscal’ no 
site da Prefeitura – www.
guaruja.sp.gov.br e seguir 
as instruções para emissão 
dos boletos. Com o paga-
mento da primeira parcela, 
ou da taxa em cota única, 
será disponibilizada a im-
pressão do alvará 2020, que 
ocorrerá após a conciliação 
bancária, em cerca 48 horas. 

O contribuinte que tiver 
alguma dúvida poderá com-
parecer ao Cadastro Comer-
cial, que fica no Centro de 

Vazamento
Uma fumaça de cor ama-
relada decorrente de um 
vazamento na Refinaria 
Presidente Bernardes, em 
Cubatão, causou preocu-
pação aos moradores da 
cidade na última quarta-
feira (15). Segundo in-
formações preliminares, 
a fumaça pode ter sido 
causada por um problema 
no catalisador na área da 
Petrobras e não houve 
danos às pessoas e às ins-
talações. Em nota, a refinaria 
afirma que segue apurando 
as causas da ocorrência e 
operando normalmente. 

Dragagem
O Conselho de Adminis-
tração da Codesp deve-
rá prestar informações à 
Justiça sobre o processo 
licitatório que aprovou a 
contratação da DTA En-
genharia para realizar a 
dragagem do Por to de 
Santos por R$ 274 milhões. 
O aval para obra e assina-
tura do contrato ocorreu 
no último dia 8, porém, 
a empresa derrotada na 
seleção recorreu à Justiça 
e entrou com mandato de 
segurança, que foi acatado 
e o processo de contrata-
ção da obra foi suspenso. 

PIS/Pasep
O pagamento do abono 
salarial do Programa de In-
tegração Social (PIS) do ca-
lendário 2019/2020, para 
os trabalhadores nascidos 
no mês janeiro e fevereiro, 
começou nesta quinta-feira 
(16). De acordo com a 
Caixa, os valores variam de 
R$ 87 a R$ 1.039, confor-
me a quantidade de dias 
trabalhados durante o ano 
base 2018. No caso do PIS, 
os pagamentos são escalo-
nados conforme o mês de 
nascimento do trabalhador 
e tiveram início em julho 
de 2019, com os nascidos 
naquele mês. O prazo final 
para o saque do abono 
salarial do calendário de 
pagamentos 2019/2020 
é 30 de junho deste ano.
O valor do abono salarial 
do PIS pode ser consultado 
no Aplicativo Caixa Traba-
lhador, no site da Caixa ou 
pelo Atendimento Caixa ao 
Cidadão: 0800 726 0207.

Área de Gestão de Pessoas 
estará em alta em 2020

Pós na
Unaerp visa 
auxiliar na 
preparação 
profissional

Estudo sobre carreiras que terão alta aponta a demanda por especialista em aquisição de talentos

Alvará de funcionamento do 
comércio já está disponível

Obras do VLT da Baixada estão previstas
para iniciar no primeiro semestre de 2020

Obras do VLT, em Santos,
seguem para segunda fase

Cubatão

Município e Ecovias discutem problemas no SAI

Atendimento ao Contribuinte 
(Ceacon) e solicitar informa-
ções complementares. O se-
tor atende na Avenida Leomil, 
630, sempre de segunda a 
sexta-feira, das 10 às 16 horas.

Encontro no Paço entre o prefeito e diretores da concessionária
analisou, principalmente, questões relacionadas aos acessos

 Marcus CabaleiroMobilidade, acessibilida-
de e segurança no sistema 
Anchieta/Imigrantes, tanto nas 
faixas de domínio da Ecovias, 
como naquelas sob jurisdi-
ção do município, foram os 
temas principais da reunião 
realizada na quarta-feira (15) 
na Prefeitura de Cubatão, 
entre o prefeito Ademário 
Oliveira, e o novo diretor-
superintendente da Ecovias, 
Ronald Denis Morangon. 

Na oportunidade, foram 
apresentadas reivindicações 
da Prefeitura relacionadas 
principalmente ao Jardim 
Casqueiro, as quais, segun-
do a administração munici-
pal, são impor tantes para 
implementação do projeto 
Novo Casqueiro, por meio 
do qual se pretende revitali-
zar a infraestrutura do bairro.

Esses projetos, segundo 
o secretário municipal de 

obras, Benaldo Melo, já vi-
nham sendo debatidos pela 
Prefeitura e a diretoria an-
terior da Ecovias, sendo as 
discussões retomadas agora 
com o Ronald Denis Moran-
gon, que está assumindo a 
direção da concessionária.

“A dragagem dos canais lo-
calizados entre as faixas de do-
mínio da Ecovias é importante 
para evitar enchentes, tanto 
nas estradas, como nos bairros 
próximos”, explicou Benaldo.

Morangon, por sua vez, 
esclareceu que, nesta primei-
ra reunião com o prefeito, 
a preocupação foi tomar 
conhecimento dos projetos 
pré-existentes e os novos 
pleitos do governo munici-
pal. “Agora, cada um deles 
será analisado de maneira 
mais detalhada nas reuniões 
entre nossa equipe técnica 
e a da Prefeitura”, explicou.

do contrato. Os serviços in-
cluem a execução de obras 
civis, edificações, estações 
de embarque/desembar-
que, acabamentos, via per-
manente, sistema de rede 
aérea, sinalização viária e 
urbanização, iluminação, 
drenagem, detecção e alar-
me de incêndio, além de 
sistema de proteção con-
tra descargas atmosféricas.

O julgamento da propos-
ta de preços foi publicado 
no Diário Oficial em 28 de 
agosto de 2019. A Cons-
trutora Queiroz Galvão S.A 
ofereceu o menor preço, no 
valor de R$ 217,7 milhões.

Desapropriação - O 
processo de desapropria-
ção do trecho Conselheiro 
Nébias – Valongo está em 
fase final. O valor estimado 
para as desapropriações 
desse trecho é de aproxi-
madamente R$ 19,3 milhões.

Al MareAl Mare
RESTAURANTE

Boteco

Self ServiceSelf Service

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

(Próximo ao Estádio Municipal)

Monte sua massa a seu gostoMonte sua massa a seu gosto
De domingo a quinta-feira 19,99De domingo a quinta-feira 19,99

Sexta e sábado 24,99Sexta e sábado 24,99



Os fãs do inesquecível 
“Maluco Beleza” não po-
dem perder o Tributo a Raul 
Seixas, com Roberto Seixas, 
neste sábado (18), a par-
tir das 21 horas, na Tenda 
de Eventos de Bertioga. A 
banda local Luau Rock faz 
o show de abertura, com 
sucessos dos anos 70, 80 
e 90. A entrada é gratuita.

Na estrada há mais de 
trinta anos, Roberto Seixas é 
considerado um dos 
melhores sósias e 
covers de Raul 
S e i x a s , 
tendo in-
clusive o 
reco -
nheci-
mento 
da famí-
lia do can-
tor. Nos palcos, 
o  i n té rp re te 
revive grandes 
c láss icos da 
carreira do artis-
ta, que foi um dos 
pioneiros do rock 
nacional. Entre 
eles, “Metamor-
fose Ambulante”, 
“Eu nasci há dez 
mil anos atrás”, 
“Tente Outra 

Vez”, “Gita” e “Mosca na Sopa”.
Para abrir a noite, o quar-

teto do Luau Rock, formado 
por Clayton Jr. (vocal), Regis 
Santos (guitarra), Alicia Ni-
zzoli (baixo) e Alexandre 
Gonzales (bateria). A banda 
“prata da casa”  promete não 
deixar ninguém parado com 
músicas de bandas consa-
gradas, como Legião Urbana, 
Capital Inicial, Raimundos, 
Pearl Jam, Stone Temple Pilots, 
Alice in Chains e Ramones.

ELVIS - No 
próximo dia 25 

de j ane i -
ro, a pro-
gramação 

de tributos 
de  Be r t ioga 

apresenta Hel-
der Moreira, mais 

conhecido na mídia 
como “Helvis”, apresenta 
uma releitura moderna 
e emocionante de Elvis 

Presley. O espetácu-
lo musical reúne os 
principais sucessos 
e as performances 
marcas registradas 
do eterno “Rei do 
Rock”. A banda lo-
cal Original 80 abre 
o show tributo. A 

entrada é gratuita.

lista de Futebol Digital 2020.
Aber to todos os dias 

de janeiro, exceto as 
segundas-feiras, e 

todos os finais de 
semana de feverei-
ro até o carnaval, o 
espaço conta com 

ar condicionado e 
praça de alimentação. 

O Casa Grande Hotel está 
localizado na Av. Miguel Estef-
no, 1001 - Enseada, Guarujá.
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PERÍODO DE 16 A 22 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
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ALEGREOSSO

Que vai a
muitas
festas

A do
Brasil

é o café

(?) Valença,
cantor de
"Morena

Tropicana"

Aliança
Libertadora
Nacional
(sigla)

A medida
da xícara

pouco
cheia

Antes da
hora

prevista

Área de
circulação
do avião

Criada
na imagi-

nação

Letra não
usada

antes de
"P" e "B"

Cupido
(Mit.

grega)

Conso-
antes de
"gota"

Band-(?),
protetor
de ma-

chucados

Indivíduo
que tem
título de
nobreza

500, em 
algaris-

mos
romanos

Oxigênio
(símbolo)

Sexta
nota na
escala

musical

Peças que
formam

a corrente

Que cau-
sa prazer
aos sen-

tidos

Contente;
satisfeito

Estrutura
que sofre
a osteopo-

rose

Divisão do
alho (pl.)

Igreja
suntuosa

Reproduz
indivíduos

Delatar
(pop.)

A terra do
acarajé
(sigla)

"The Wal-
king (?)",
seriado
sobre

zumbis

Casa (fig.)

Atua;
pratica

Serviço
do correio
Ryan Gos-
ling, ator

Fale!

Proteção
de janelas

Expulsar;
exilar
Rogar

(a Deus)

Fedor
(bras.)
Bailado

folclórico

Os enormes
"foliões"
de Olinda
Talentoso

Carta do
baralho

Que nunca
foi usado

Cantil
rústico

Em lugar
posterior

Ente como
a Sininho
(Lit. inf.)
Piedade

"(?) Nova
Direção",
série de

2004 (TV)

3/aid. 4/dead — odre. 6/clamar. 7/fidalgo.
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FROZEN 2 
ANIMAÇÃO, 103 min L 

DUBLADO 
DIARIAMENTE 

EM 3D 
14:00 e 18:40. 

EM 2D 
14:40 e 16:30 

MINHA MÃE 
É UMA PEÇA 3 

COMÉDIA, 
111 min 

12 

EM 2D 
NACIONAL 

DIARIAMENTE 
16:45,19:10 e 21:30. 

JUMANJI 
PROXIMA FASE 

AÇÃO/AVENTURA, 
120 min 

12 

DUBLADO 
DIARIAMENTE 

EM 2D 
13:50, 18:50 e 20:50. 

EM 3D 
16:20 e 21:20**. 

**EXCETO SEXTA 
17/01 LEGENDADO 

2D. 

LEGENDADO 
21:20 – SEXTA 17/01 

EM 2D. 

Férias de verão no Casa 
Grande Hotel Resort & Spa 
conta com várias atrações 
para a garotada. Com mais 
de 30 atrações, o Boulevard 
Sport Center, maior parque 
de diversão indoor do litoral 
brasileiro (4mil m²), oferece 
brinquedos infláveis, bum-
pers cars, piscina de bolinha 
gigante, bungee trampolim, 
futebol inflável, touro mecâ-
nico, plade boat, diversão 
eletrônica, espaço estrela, 
show de mágica e outros.

Em 600m² na área do 
mezzanino, do parque, acon-
tece a Arena Gamer, onde 
a diversão é garantida 
com jogos clássicos 
e os mais famosos 
da nova geração, 
como FIFA , PES, 
Fortnite. Aconte-
cerão torneios dos 
Campeonatos FIFA 
20 e PES 2020, com 
premiações exclusivas, 
incluindo vagas para a Final 
Estadual do Campeonato Pau-

No dia 25 de janeiro, 
a peça “Mamãe está com 
Alzheimer” será apresentada 
no Teatro Municipal Pro-
cópio Ferreira, no Guarujá. 
Escrita e dirigida por Luiz 
Thomas, o enredo é base-
ado na própria história do 
diretor e sua mãe, vítima da 
doença entre 2003 e 2007.

Após a descoberta, de 
que Ligia está com Alzhei-
mer, seus três filhos entram 
em disputa, para decidir 
qual tipo de tratamento 
que ela deve receber. In-
terná-la, ou ser tratada den-
tro da sua própria casa. 

Conflitos envolvendo 

interesse e afeto, são a tô-
nica deste enredo, onde 
superação e muita emoção 
estão sempre presentes. 

SERVIÇO
“MAMÃE ESTÁ

COM ALZHEIMER”
25 de Janeiro, Sábado às 
21h, no Teatro Municipal 
Procópio Fer reira, Ave-
nida Dom Pedro I, 350 
- Jardim Tejereba, Guaru-
já. Classificação: 10 anos. 
Os ingressos custam entre 
R$20 e R$40 (+taxa de ser-
viço), e podem ser adqui-
ridos através do site www.
bilheteriaexpress.com.br

Neste sábado (18), a 
partir das 14 horas, acontece 
em Guarujá a 9ª edição do 
evento Jesus Vida Verão, 
realizado pelo Ministério 
Evangélico Palavra de Vida. 
A iniciativa acontece na Pra-
ça dos Expedicionários, 
na Praia de Pitangueiras. O 
objetivo é divulgar a cultura 

gospel através da música, 
teatro e dança, reunindo 
fé, cidadania e lazer. A or-
ganização espera reunir 
cerca de três mil pessoas. 

Das 14 às 17 horas acon-
tece uma ação social, com 
atendimentos de saúde 
gratuitos, oferecendo ao 
público testes de glicemia, 

aferição de pressão arterial, e 
testes de visão. Às 16 horas, 
começam as apresentações 
artísticas com bandas musi-
cais, dança e teatro. Durante 
os intervalos, a animação fica-
rá a cargo do DJ Márcio RGO.

“Esse é um projeto vol-
tado às famílias e, principal-
mente aos jovens. Além de 

todas as atividades ofereci-
das, há também uma reflexão 
sobre drogas, dependência 
e superação. Em 2019 tive-
mos um público estimado 
de 1.500 pessoas e este 
ano o objetivo é dobrar 
essa participação”, conta 
o pastor Evangelista Neto, 
coordenador do evento.

Férias de verão com diversão e conforto

Casa
Grande Hotel 
Resort & Spa 

apresenta 
programação
de férias de 

verão

Bertioga oferece 
Tributo a Raul Seixas

“Mamãe está com Alzheimer” 
estará em cartaz no dia 25

Peça será 
apresentada no 

Teatro Procópio e 
retrata o cotidiano 

de um filho com
uma mãe com 

Alzheimer

Evento gospel acontece neste
sábado (18), em Guarujá

Objetivo é divulgar a cultura gospel através da música, teatro e dança, reunindo fé, cidadania e lazer
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Nenhum apostador 
acertou os seis números 
do concurso nº 2.224 da 
Mega-Sena desta quarta-
feira (15). Foram sorteados 
os números 16, 23, 32, 50, 
52, 58. Segundo estimativa 
da Caixa, o concurso de sá-
bado (18) deverá pagar R$ 
27 milhões. A quina teve 28 
apostas vencedoras e cada 
uma vai receber um prêmio 
de R$ 78.328,49. A quadra 
saiu para 2.283 apostado-
res, que receberão prêmio 
de R$ 1.372,37. A aposta 
mínima na Mega-Sena cus-
ta R$ 4,50. Nesse caso, a 
chance de acerto (proba-
bilidade estatística) é de 
uma em mais de 50 milhões.

Mega-Sena

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 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

          @jardimalternativa              @jardimalternativa
         contato@alternativajardim.com.br

Da Redação

As pessoas passaram 3 
horas e 40 minutos, em média, 
utilizando aplicativos (também 
conhecidos como apps) em 
2019. O índice é 35% maior 
do que em 2017. As informa-
ções são do principal relatório 
sobre o tema no mundo, 
da consultoria App Annie. 
A edição de 2020 foi divul-
gada na última quarta (15).

O Brasil ficou na terceira 
colocação no ranking dos 
países em termos de tempo 
gasto em apps, levemente 
acima da média, com 3 horas 
e 45 minutos, e foi superado 
pela China, onde as pessoas 
mexem com esses programas 
durante quase 4 horas, e a In-
donésia, onde o tempo diário 
chegou a 4 horas e 40 minu-
tos. Em seguida, vêm a Coreia 
do Sul (3h40) e Índia (3h30).

Na comparação entre 
2019 e 2017, a China obteve 
a maior ampliação (60%), 
seguida pela Índia, o Ca-
nadá e a França (25%), a 

Da Redação

O presidente Jair Bolso-
naro está discutindo a pos-
sibilidade de revogação de 
norma da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) que 
proíbe a venda direta de 
combustíveis aos postos.

O presidente está se reu-
nindo com o ministro de Minas 
e Energia, Bento Albuquerque, 
para tratar desse assunto, en-
tre outros. Bolsonaro defende 
que seja autorizada a venda 
direta de etanol das usinas 
para os postos de combustí-
veis e também de outros de-
rivados do petróleo. Segundo 
ele, isso poderia reduzir em 
cerca de 20 centavos o va-
lor do litro do combustível.

“Não é apenas a ven-
da direta de etanol para o 
posto de combustível, é de 

outros derivados também. 
Nós importamos óleo diesel, 
gasolina, por que não do 
porto ir diretamente para o 
posto de gasolina? Por que 
tem que viajar centenas de 
quilômetros?”, questionou.

Atualmente, a norma da 
ANP estabelece que todo 
combustível deve passar por 
empresa distribuidora antes de 
chegar às bombas dos postos.

Bolsonaro também disse 
que está em contato com o 
presidente da Câmara, Rodri-
go Maia, para tratar da revo-
gação dessas normas. “Con-
versando com Rodrigo Maia, 
muitas vezes não depende 
da decisão [da ANP], depen-
de de revogar decisão e o 
Congresso tem poder para re-
vogar essas decisões”, disse.

Ao falar sobre o trabalho 
das agências reguladoras, o 
presidente destacou que elas 

Prêmio 
acumula e 
deve pagar 
R$ 27 mi

no sábado

Governo analisa medida para
baixar preço do combustível 

Bolsonaro discute revogar norma que proíbe venda direta de combustível
“são importantes, autôno-
mas, mas não são soberanas”. 

Lei - Um projeto de lei 

que libera a venda direta está 
tramitando na Câmara dos De-
putados e já foi aprovado pela 

Comissão de Minas e Energia 
no fim de 2019. (Editado com 
informações de Agência Brasil)

Download anual de aplicativos cresceu 45% nos últimos três anos

Brasil é o 3º país em que pessoas 
passam mais tempo em aplicativos

Indonésia (20%) e o Brasil, a 
Alemanha, Coreia do Sul, o 
Japão e Reino Unido (15%).

No recorte por idade, a 
chamada geração Z (nascida 
entre 1997 e 2012) passou 3 

horas e 46 minutos por app por 
mês e teve 150 sessões por 
mês nos principais aplicativos.

O download anual de 
aplicativos cresceu 45% nos 
últimos três anos: saiu de 140 

bilhões em 2016 para chegar 
a quase 204 bilhões em 2019. 
No Brasil, esse aumento foi 
de 40%, atingindo cerca de 
5 bi no ano passado. Entre as 
nações, o maior aumento no 
período foi da Índia: 190%.

COMPRAS
O País seguiu na terceira 

colocação também no ranking 
do crescimento em tempo 
gasto em apps de compras, 
atrás da Índia e Indonésia. 
Entre 2018 e 2019, os brasi-
leiros ampliaram em 32% a sua 
presença nesse tipo de ferra-
menta. Os apps mais baixados 
com essa finalidade foram Mer-
cadolivre, Americanas, Maga-
zine Luiza, AliExpress e Wish.

A colocação foi mantida 
também no caso dos apps 
de entrega de comida. O 
número de sessões nesse tipo 
de ferramenta entre os usu-
ários daqui foi de 8 bilhões, 
ficando atrás dos Estados 
Unidos (10 bi) e da Indo-
nésia (20 bi). (Editado com 
informações da Agência Brasil)


