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E a população
pede serviços
de roçada de

ruas e calçadas
nos bairros

“Homem do
Tempo” avisa:

Agência reguladora faz vistorias 
e apura queixas contra a Sabesp

Agentes da Arsesp estiveram na região nesta semana fazendo vistorias em dependências operacionais da Sabesp na Baixada Santista, em
resposta a reclamação formal feita pela Prefeitura de Guarujá. Agência reguladora é a responsável por fiscalizar o contrato entre a Sabesp e
o Município, que protestou contra ocorrências de desabastecimento de água e extravasamento de esgoto no Réveillon e início de janeiro.
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Marcelo Sans
Dodson 
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potentado do 
Amal Shriners 

Temple. 
Desejamos 

sucesso em 
sua nova 
jornada.

SOCIAL Museu do Café é opção 
de passeio para
toda a família
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Museu do Café guarda objetos, documentos 
e recursos audiovisuais que recontam
ao público de forma interessante,
divertida e cheia de recursos,
a história da cafeicultura
e o desenvolvimento
político, econômico
e cultural do país
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Réveillon sem água

Falso Fiscal da 
Vigilância tenta 

golpe no comércio 
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Parceria entre prefeitura e USP
visa promover avanços na educação

Helder Lima

Lei garante exame 
de deficiência em 
recém-nascidos
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Micros

Tique-taque
Com o fim do recesso 
parlamentar se aproxi-
mando, as conversas pré-
eleitoriais tendem a pegar 
ritmo e esquentar. Mas 
a corrida eleitoral deste 
ano promete surpresas. 
O processo eleitoral tem 
novas regras, e no fim, 
chora menos quem pode 
mais, porque quem tiver 
mais votos, leva. Se antes 
o processo em Guarujá 
já era violento, o que 
podemos esperar nos 
próximos meses, já que 
cada voto será crucial? 
Tique-taque.

Curso 
Será retomada em feve-
reiro a agenda anual de 
atividades voltadas à ca-
pacitação empreendedo-
ra com o curso SuperMei 
Organize Seu Negócio. A 
capacitação tem como 
público-alvo micro e pe-
quenos empreendedores 
formalizados que preci-
sam aprimorar a gestão 
de suas empresas, a fim 
de torná-las mais rentáveis 
e competitivas.
 
Gratuito
O curso será ministrado 
pelo Sebrae e acontece 
do dia 10 a 13 de feve-
reiro, das 9 às 13 horas, na 
Aceg, situada à Rua Bue-
nos Aires, 148, no bairro 
Vila Maia. As inscrições 
devem ser feitas no posto 
do Sebrae Guarujá (Aveni-
da Leomil, 630 – Centro), 
ou pelos telefones (13) 

3040.7432 /3040.7433. 
O atendimento é de 
segunda à sexta-fe i-
ra, das 10 às 16 horas. 
 
Creches
Já são 1.500, as vagas 
em creches ampliadas 
pela Prefeitura de Gua-
rujá na rede municipal 
de ensino, desde 2017. 
Deste total, 500 foram 
anunciadas no último dia 
16. Além disso, o repas-
se feito às instituições, 
por criança passará dos 
atuais R$ 470,00 para R$ 
482,54, que ganhará um 
acréscimo de R$ 67,46, 
especificamente, às crian-
ças dos berçários, totali-
zando então R$ 550,00. 

Causa animal
Os carnês do Imposto 
Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU) de Guarujá 
apresentam, pelo ter-
ceiro ano consecuti-
vo, um boleto extra de 
contribuição voluntária, 
no valor de R$ 12,00 
que será destinado às 
melhorias do Canil Mu-
nicipal e dos serviços 
prestados pela Diretoria 
de Proteção e Bem-Es-
tar Animal.

Causa animal II
Em 2019, 5.413 animais 
foram atendidos em con-
sultas, mais de 5.500 fo-
ram castrados e 1.029 
adotados. O aumento 
foi significativo compa-
rado ao ano anterior, já 
que em 2018, 2.488 

animais foram castrados 
durante todo o período.

Galhetas
O sucesso do Mirante da 
Campina como ponto 
turístico foi tão positivo 
à cidade que a prefei-
tura buscou meios para 
viabilizar a restauração 
de outro local com vista 
maravilhosa: o Mirante do 
Morro das Galhetas.

Galhetas II
Para a próxima temporada 
de verão, Guarujá aposta 
que o novo local, entre as 
praias das Astúrias e Tom-
bo, será mais um sucesso. 
Desta vez, o projeto con-
ta com uma novidade: 
será o primeiro da Região 
Metropolitana da Baixada 
Santista a contar com 
piso de vidro suspenso, 
com vista para o mar da 
Praia do Tombo, uma das 
mais belas do Município. 
A obra de revitalização 
foi retomada há cerca de 
três semanas.

Galhetas III
A obra, executada pela 
Fortnort Desenvolvimento 
Ambiental e Urbano Eireli 
(vencedora da licitação 
pública), é custeada com 
recursos da União, por 
meio de convênio fir-
mado com o Ministério 
do Turismo, no valor de 
pouco mais de R$ 1,6 
milhão e é fiscalizada por 
técnicos da Secretaria 
Municipal de Infraestru-
tura e Obras (Seinfra).
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Editorial

Desenvolvimento com 
sustentabilidade agora

Os olhos do mundo 
estão sobre os desdo-
bramentos do encontro 
anual do Fórum Econômi-
co Mundial em Davos, na 
Suíça, que neste ano trata 
como tema central a sus-
tentabilidade. Ainda que 
as discussões econômicas 
que envolvem a questão 
ambiental tenham possibi-
lidade de execução quan-
do propostas e apoiadas 
pelos governos nesses 
fóruns internacionais, o 
cidadão comum tem a 
obrigação e o dever de 
promover discussões de 
igual valor no seu dia a dia.

As organizações sociais 
que tratam de redesenhar 
processos de produção 
em busca de minimizar 
impactos ambientais par-

tem de ideias práticas para 
fazer acontecer. Ideias 
advindas de demandas 
do dia a dia, de men-
tes jovens, independente 
de idade e classe social.

Daí a importância de se 
promover cada vez mais 
discussões que pensem 
o futuro mais em harmonia 
com o meio ambiente, 
sem perder a produtivi-
dade e o lucro, senhor 
do nosso tempo e con-
dutor de todas as nego-
ciações em foco duran-
te o fórum internacional.

Em nossa região, a su-
perpopulação sazonal e 
a falta de investimentos 
sustentáveis tem causa-
do transtornos insusten-
táveis para a população 
res idente na Ba ixada 

Santista, e afeta também 
à população flutuante. 

O gerenciamento dos 
resíduos sólidos domés-
ticos e o abastecimento 
e tratamento de água, só 
para citar os mais urgen-
tes, são questões impor-
tantes nesse processo 
e têm impactos signifi-
cativos - econômicos, 
sociais e ambientais, em 
nossa vida localmente.

Em ano de eleição 
municipal, buscar repre-
sentantes que defendam 
projetos de melhorias que 
promovam desenvolvi-
mento real e sustentável é 
um importante tema a ser 
discutido com os candi-
datos e um passo positivo 
na construção do alme-
jado futuro sustentável. 

As crianças não suportam mais
lousa e giz, e hoje estamos começando uma

nova etapa na Rede Municipal de Ensino.
Secretário municipal adjunto de Educação,

João Pecchiore, sobre a implantação de metodologias
ativas e ensino híbrido na rede municipal devido à nova

parceria para formação continuada com a USP

FRASE DA SEMANA

Charge da semana

A Constituição da Re-
pública reservou atenção 
especial aos munícipios. 
Logo no início do texto 
constitucional, no art.1º, 
há inclusão do município 
como ente federativo;

Vejamos:
Art. 1º. A República Fe-

derativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, cons-
titui-se em Estado Demo-
crático de Direito (…).

Na sequência da Carta, 
no ar t.18, é expressa-
mente disposta a auto-
nomia dos municípios:

Ar t. 18. A organiza-
ção político administrativa 
da República Federativa 
do Brasil compreende a 
União, os Estados, o Distri-
to Federal e os Municípios, 
todos autônomos (…).

Isso nos passa uma 
clara diretriz: Para o cres-
cimento do país é impres-
cindível que a reforma 
tributária inverta a pirâmide 
e a prioridade tributária. 

Não é mais possível que 
as cidades sobrevivam 
com os parcos recursos 
do ISS e do IPTU apenas. 

Sabe-se bem que mui-
tos munícipes deixam de 
recolher o IPTU pelo simples 
motivo de terem prioridade 
em outros gastos, como ali-
mentação principalmente. 

Nenhum prefeito deseja 
processar e executar o 
imóvel do munícipe. Daí os 
constantes programas de 
refinanciamento de IPTU.

Curiosamente, os estados 
recolhem o IPVA e mesmo 
não havendo vinculação 
deste imposto com qual-
quer gasto, pois a natureza 
deste tributo não impõe 
especificação de gasto, é 
a cidade que deve manter 
a estrutura viária em ordem. 
O estado sequer mantém 
a maioria das principais 

rodovias, haja vista que 
estas têm concessionárias 
que tarifam os usuários.

Porém são os prefeitos 
os responsáveis em manter 
a cidade em funcionamen-
to com creches, esco-
las, postos de saúde etc.

O governo federal re-
passa verbas e muitas ve-
zes estas verbas são insu-
ficientes para as obras que 
os municípios necessitam. 
Com isso, o executivo 
municipal muitas vezes 
se vê obrigado a esticar 
o orçamento para que 
alcance as necessidades 
das cidades. Esse impro-
viso, muitas vezes, con-
duz a processos de im-
probidade administrativa.

Nos parece evidente 
que o recolhimento de 
tributos, especialmente 
sobre o consumo, deve-
ria ocorrer diretamente 
pelos municípios e estas 
verbas devem perma-
necer nas cidades para 
o bem dos cidadãos.

Cabe aos governos 
estaduais e federal di-
minuírem de tamanho 
e desafogarem as cida-
des de suas despesas.

Cassio Faeddo - Advogado. Mestre em Direitos Fundamentais 
MBA em Relações Internacionais - FGV SP

Artigo
O desenvolvimento do Brasil só 

ocorrerá por meio dos municípios



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

Já está em vigor, a Lei 
Municipal 4.765, que institui 
em âmbito local o Sistema 
de Diagnóstico Precoce de 
Deficiência Auditiva, Visual, 
Motora e Mental. A medida 
é originária do Projeto de 
Lei 211/2019, de autoria do 
vereador José Nilton Lima 
de Oliveira, e foi aprovada 
pela Câmara Municipal em 
dezembro. O objetivo é 
assegurar que as crianças 
nascidas na Cidade tenham 
acompanhamento e trata-
mento imediato, caso cons-
tatadas eventuais anomalias.

Os hospitais e demais 
estabelecimentos de aten-
ção à saúde deverão, após 
a identificação do recém-
nascido, proceder exames 
visando ao diagnóstico e 
terapêutica de anormali-
dades no metabolismo do 
recém-nascido, bem como 
prestar orientação aos pais.

Identificada a defici-
ência, o recém-nascido 
será encaminhado para 
tratamento, e a família será 
encaminhada para inserção 
em programas oferecidos.

Saúde
Acesso a 

diagnóstico 
em bebês

 é ampliado De Guarujá

Agentes da Arsesp – Agên-
cia Reguladora de Saneamento 
e Energia do Estado de São 
Paulo passaram os últimos 
dias fazendo vistorias em 
dependências operacionais 
da Sabesp na Baixada San-
tista. A ação foi realizada em 
resposta a reclamação formal 
feita pela Prefeitura de Guarujá, 
em razão de ocorrências de 
desabastecimento de água 
e extravasamento de poços 
de visita ocorridos na Cidade 
nos últimos dias de 2019 
e primeiros dias de 2020.

Na quarta-feira (22), téc-
nicos da Agência estiveram 
na Estação de Tratamento de 
Água (ETA) Jurubatuba, que 

abastece Guarujá. No dia 
anterior, vistoriaram, também, 
o Centro de Controle Opera-
cional da Sabesp que funciona 
no Centro de Santos e reúne 
informações sobre registros 
de ocorrências e controle 
dos reservatórios da empresa 
em toda a Baixada Santista.

“Batemos na tecla de que 
é preciso encontrar uma saída 
para amenizar os problemas 
que ocorrem durante as festas 
de fim de ano e nos dias sub-
sequentes, quando o extra-
vasamento de esgoto e a falta 
d’água se agravam”, ressalta o 
diretor municipal de Controle 
Ambiental de Guarujá, Antô-
nio Lopes, que participou de 
reunião na sede da Sabesp, 
em Santos, na última terça.

Além de Guarujá, o muni-
cípio vizinho de Bertioga tam-
bém formalizou reclamação 
contra a Sabesp. Segundo a 
Arsesp, o objetivo das fiscali-
zações em curso em Guarujá e 
nas outras cidades da região é 
analisar dados referentes à pro-
dução e distribuição de água 
em Guarujá (incluindo o Dis-
trito de Vicente de Carvalho), 
Santos, Itanhaém, Bertioga, Pe-
ruíbe e Praia Grande, cidades 
onde também houve regis-
tros de casos de falta d’água. 

VISTORIAS
Estão sendo vistoriados 

pela agência estações de 
tratamento de água, estações 
elevatórias (que bombeiam 
água para os pontos mais 

altos das cidades), reserva-
tórios de distribuição, além 
do processo de recebimento 
das reclamações, que será 
avaliado. Caso sejam cons-
tatadas irregularidades, a Sa-
besp responderá processo 
administrativo, ficando sujeita 
às penalidades da legisla-
ção e do contrato vigente. 

MULTA E RECLAMAÇÃO
No último dia 3 de janeiro, 

a Prefeitura de Guarujá aplicou 
multa de R$ 50 mil à Sabesp 
e formalizou reclamação à 
Arsesp diante das inúmeras 
reclamações de munícipes 
e turistas na última semana 
de dezembro passado e 
primeira semana de janeiro. 

De natureza ambiental, a 

multa se refere ao extrava-
samento de esgoto em di-
ferentes pontos da Cidade, 
que é processado nos siste-
mas Vila Zilda e Vicente de 
Carvalho, com capacidade 
total de 1.930 litros por se-
gundo, segundo a Sabesp.

A Arsesp é o órgão re-
gulador do contrato firmado 
entre o Município e a Sa-
besp, formalizado em maio 
de 2019, embora, na prática, 
a empresa já atue em Guarujá 
desde 1975. O compromisso 
garantiu uma relação formal e 
concede a exploração dos 
serviços de saneamento bási-
co por 30 anos, com investi-
mentos de aproximadamente 
R$ 780 milhões em servi-
ços ao longo desse período.

A lousa tradicional e o giz 
vão ficar cada vez mais raros 
em sala de aula, a partir do 
uso de novas tecnologias, 
que se tornará mais presente 
na Rede Municipal de Ensino 
de Guarujá. Prova disso é 
que a Prefeitura oportuniza-
rá a formação continuada a 
mais de 1.600 professores, 
como etapa inicial do Projeto 
“Ecossistema de Inovação na 
Educação Básica”, uma rea-
lização da Universidade de 
São Paulo (USP), em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Educação, Esporte e Lazer 
(Sedel). O convênio entre 
a Prefeitura e a USP foi esta-
belecido no último dia 16. 

O ‘Ecossistema de Inova-
ção na Educação Básica’ trata 
do uso da internet e das mais 
diversas tecnologias de infor-
mação e comunicação, em 
sala de aula. A primeira etapa 
consistirá na formação con-
tinuada aos educadores da 
rede básica municipal. O ob-
jetivo é prepará-los na cons-
trução de projetos educativos 
que desenvolvam a autonomia 

dos alunos, enquanto sujeitos 
de sua aprendizagem, promo-
vendo uma aula mais dinâmica.

Durante cerimônia no Paço 
Moacir dos Santos Filho, a 
vice-diretora da Escola de 
Comunicação e Artes da USP, 
professora doutora Brasilina 
Passarelli, fez uma explanação 
sobre o funcionamento da 
Escola do Futuro, dos proje-
tos, plataformas, prêmios e 
demais ações. “A tecnologia 
digital é sem dúvida uma 
forma de linguagem e nesta 
formação, os professores são 
os atores que vão produzir 
conhecimento. Em 1989, já 
prevíamos esse hibridismo”, 
comentou ela, que também 
é vice-presidente da Agência 
USP de Informação e Coorde-
nadora Cientifica do Núcleo 
de Apoio às Atividades de 
Cultura e Extensão Universitária 
NACE – Escola do Futuro/USP. 

Segundo o secretário ad-
junto de Educação, João Pec-
chiore, “este é um momento 
de alegria, pois em 2017 
eu falava em metodologias 
ativas e ensino híbrido que 

A Unaerp aplica neste sá-
bado (25), às 9h (horário de 
Brasília) as provas presenciais 
do Processo Seletivo 2020 
Provas Agendadas, para vagas 
remanescentes em cursos nas 
áreas de Humanas, Exatas e 
Saúde, nos campi de Guarujá 
ou de Ribeirão Preto. Quem 
ainda não se inscreveu pode 
fazê-lo até esta quarta-feira, 
22 de janeiro, pelo site www.
unaerp.br/vestibular ou pes-
soalmente no Setor de Multia-
tendimento da Universidade.

No Campus Guarujá, es-
tão sendo oferecidas vagas 
para os cursos de Psicologia, 
Administração, Direito, Edu-
cação Física (Bacharelado ou 
Licenciatura), Enfermagem, 
Fisioterapia e Engenharia Civil.

No dia da prova, os can-
didatos inscritos devem com-
parecer ao local de prova 
com no mínimo uma hora 
de antecedência. É obri-
gatória a apresentação da 
carteira de identidade (RG 
original ou carteira profissio-
nal com foto). O resultado 
sai no dia 31 de janeiro.

UNAERP - Com 95 anos 
de história e há 20 anos 
atuando em Guarujá, a Una-
erp é reconhecida como 
uma das melhores univer-
sidades do País. A Unaerp 
alcançou, pelo sétimo ano 
consecutivo, o IGC 4 - Índice 
Geral de Cursos (máximo de 
5), o que coloca a Institui-
ção no grupo de excelência 
das universidades brasileiras.

Um novo Pátio Munici-
pal, localizado na Rua João 
Silveira, 240 - Vila Lígia, foi 
inaugurado pela Prefeitura de 
Guarujá recentemente, o que 
deverá dinamizar os serviços 
de recolhimento de carros 
abandonados pela cidade. 
Somente em 2019, mais de 
140 car ros abandonados 
nas vias públicas de Guarujá 
foram encaminhados aos ou-
tros dois pátios já existentes.

A demanda de veículos 
abandonados é proveniente 
de autuações de trânsito do 
Estado e do Município e de fis-
calizações realizadas pelas di-
retorias de Trânsito e de Trans-
porte. Mensalmente, cerca de 
400 veículos são notificados. 

O novo pátio receberá mo-
nitoramento 24 horas, além de 
contar com patrulhamento da 
Guarda Civil Municipal (GCM).

Denúncias e pedidos de 
remoção podem ser feitos 
pelo telefone (13) 3355-9897.

Guarujá 
recolheu 

mais de 140 
veículos 

abandonados 
em 2019 

Lei torna obrigatória 
realização de exames 

de deficiência em 
recém-nascidos

Agência faz vistorias na região,
e município cobra soluções

Unaerp faz Processo Seletivo neste sábado

Formação continuada

Educação municipal se prepara
para uso de novas tecnologias

Processo seletivo presencial visa preencher vagas remanescentes 

gostaria de implantar na rede 
municipal”. Em 2017 e 2018, 
a Prefeitura iniciou as primeiras 
formações sobre o tema. “As 
crianças não suportam mais 
lousa e giz, e hoje estamos 
começando uma nova etapa 
na Rede Municipal de Ensino”.

 “Precisamos inovar com a 
tecnologia dentro da escola e 

nada como a USP, através da 
Escola do Futuro, que conta 
com uma estrutura excelente. 
Com esse convênio, Gua-
rujá caminha para uma nova 
educação”. A declaração 
é do vice-prefeito e secre-
tário de Educação, Esporte 
e Lazer, Renato Pietropaolo. 

Para o prefeito de Guarujá, 

Válter Suman, as palavras de 
ordem para formar futuros 
cidadãos são a ciência, a 
tecnologia e a informação. 
“Tenho certeza de que essa 
parceria com a USP trará mui-
tos ganhos à nossa rede mu-
nicipal, pois nos permitirá 
melhores condições de fazer 
melhor ainda pela Educação”. 

‘Ecossistema de Inovação na Educação Básica’ trata do uso da internet 
e das mais diversas tecnologias de informação e comunicação
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Rosângela BozziRosângela BozziRosângela BozziRosângela Bozzi
Rosane  Marques   Atelier (13) 98868-0868

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

@marciolopeschef

Restaurante
Chef Bistrô,  no Hotel

Guarumar Prime,
Rua Washington, 719,

Centro do Guaruja

Profissionais da Saúde comemoram o ‘Dia do Médico’

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

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

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

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

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

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

O médico Edimilson Cavalheiro
e sua esposa Dilma Cavalheiro

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

MOMENTOS DE 2019
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joseflaviocolunista@gmail.com

2255  
anosanos
Eternizando
emoções

Marcelo Sans Dodson é o novo 
potentado do Amal Shriners Temple 

O empresário Marcelo Sans Dodson 
é o novo potentado do Amal Shriners 
Temple. Reconhecidamente dedica-
do às causas sociais, Dodson assume 
com o compromisso de implantar 
novas propostas de solidariedade a 
fim de proporcionar novas oportu-
nidades para potencializar o auxílio 
ao próximo, ao lado de seus pares

Rui Robson da Paz, representando o grão-mestre
do Oriente do Brasil (GOB) e Fernando Fernandes, 

grão-mestre do Grande Oriente Paulista (GOP)

Marcelo Sans Dodson, 
sua esposa Giovanna 

Dodson e filhos

Marcelo Sans Dodson, Luiz Eduardo Barros e Milene
Barros, do clube Amal Shriner, de Santa Catarina Armando da Silva Filho, Magali Barros e Sandra Menezes Silva 

David Whittemore e Helena Whittemore 

O past Alexandre Barros 
deu posse ao novo poten-
tado Marcelo Sans Dodson   Ricardo Prado, Ana Paula Prado e os filhos Ricardo Prado Junior, Laura e Sofia 

Sérgio Prodócimo e Rizkallah Ayde Jean Costi e Danielli Costi, do clube Amal Shriner, do Paraná Rogélio Rocha e Leonete Weichold 

Fotos: Manoel Barros



Alcoólicos 
Anônimos

Existe uma saída
para o alcoolismo

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

(13) 99133-2543
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PRECISA-SE DE PROFESSOR
para aulas de Geografia, fundamental II

Contatar Colégio Dom Bosco
e-mail: secretaria@colegiodomboscoguaruja.com.br Al MareAl Mare

RESTAURANTE

Boteco

Self ServiceSelf Service

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

(Próximo ao Estádio Municipal)

Monte sua massa a seu gostoMonte sua massa a seu gosto
Domingo a quinta-feira: Domingo a quinta-feira: 19,9919,99

Sexta e sábado: Sexta e sábado: 24,9924,99

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

A Diretoria de Trans-
porte Público e a Guarda 
Civil Municipal (GCM), rea-
lizaram operação na última 
terça-feira (21), para coibir 
a venda ilegal de passagens 
de ônibus. A ação foi reali-
zada na Avenida Rio Ama-
zonas, no Perequê, e foram 
apreendidos 14 cartões e 
dois indivíduos foram deti-
dos e encaminhados para 
Delegacia Sede da Polícia. 
A prática é ilegal e caracte-
rizada como crime de este-
lionato pelo Código Penal 
Brasileiro (Artigo 171 do CP 
e Lei 2.848/40), falsidade 
ideológica (Artigo 299 do 
CP) e apropriação indé-
bita (Artigo 168 do CP).

‘Janelinha’
Operação 

detém dois 
por venda 
ilegal de 

passagens

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE GUARUJÁ

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Usando das atribuições que me são conferidas, convoco à 

Assembleia Geral Ordinária que será realizada na APAAG-Unidade 
2, situada à Rua Jordano de Paiva nº99, Vila Maia, Guarujá/SP, 
no dia 18 de fevereiro de 2020 às  14h30min.

Ordem do dia: Leitura, discussão e votação do Balanço Pa-
trimonial e Relatório de Diretoria referente ao exercício de 2019 
com respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Guarujá, 21 de janeiro de 2020.

Silene Cavalcante Silva Duó
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
PARA PRESTAÇÃO E APROVAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2019 

A Assembleia Geral instalar-se á, no dia 06 de março de 
2020, na sede da APAE Guarujá, Rua Josefa Hermínia Caldas, 
516 Jardim progresso, em primeira convocação às 14h00min, 
com a presença da maioria dos associados e, em segunda con-
vocação, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo 
a lei quórum especial.

Guarujá-SP, na data da publicação.

Raimundo Bezerra da Silva Junior

De Guarujá
 
A Prefeitura de Guarujá 

recebeu a denúncia de que 
um suposto fiscal da Vigilância 
Sanitária do Estado de São 
Paulo estaria agindo na Cida-
de. “O falso fiscal se apresen-
tou via telefone como Sérgio 
Ferreira, diretor Operacional 
do órgão em nível estadual, 
a dois empresários guaruja-
enses, chegando a avisá-los 
sobre uma futura fiscalização”, 
alerta o diretor de Vigilância 
em Saúde de Guarujá, Marco 
Antonio Chagas, 

Conforme relatado pe-
los denunciantes, o homem 
informou que viria posterior-
mente à Cidade para realizar 
o procedimento. Tal atitude, 
diferente do padrão da fisca-
lização da Prefeitura, chamou 
a atenção dos empresários, 
que ligaram para a Diretoria de 
Vigilância em Saúde em busca 
de informações.  Por sua vez, 
os técnicos municipais entra-
ram em contato com os Cen-
tros de Vigilância Regional e 
Estadual e constataram que o 
nome dado não constava em 
nenhum cadastro funcional.

A Prefeitura de Guarujá 
convocou mais 31 candida-
tos aprovados no concurso 
público edital nº001/2018 
da Guarda Civil Municipal 

(GCM), para curso de forma-
ção e treinamento. A lista foi 
divulgada no Diário Oficial do 
Município no último sábado 
(18). Em fevereiro, os novos 

guardas vão passar por curso 
teórico e prático de 600 ho-
ras, com duração de 90 dias. 

O conteúdo programático 
tem base na matriz curricular, 

elaborada pela Secretaria 
Nacional de Segurança Pú-
blica (Senasp) - órgão vin-
culado ao atual Ministério da 
Justiça e Segurança Pública.

A Prefeitura Municipal de 
Guarujá abre, a par tir do 
próximo dia 3 de fevereiro, 
inscrições para concurso 
público para o cargo de 
Procurador Jurídico Munici-
pal. Serão disponibilizadas 
três vagas a profissionais da 
ampla concorrência, com 
formação superior em Direito 
e inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). 
Já o cadastro reserva conta 
com 30 vagas, sendo 28 
para o público geral e duas 
para pessoas com deficiência.

O processo será organi-
zado pela Fundação VUNESP 
e será supervisionado pela 
Secretaria Municipal de Ad-
ministração de Guarujá. As 
inscrições devem ser realiza-
das exclusivamente através 
do site www.vunesp.com.br, 
das 10 horas de 03 de feve-
reiro de 2020 às 23h59min 
de 11 de março de 2020.

O salário oferecido é de 
R$ 11.311,50. Já a taxa de 
inscrição custa R$ 82,20 e 
deve ser quitada até um dia 
após o término das inscrições. 

Janeiro Roxo
As Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs) e Unidades 
de Saúde da Família (Usafas), 
estão promovendo atividades 
para alertar sobre a hansenía-
se, em alusão ao Dia Nacional 
de Combate à doença, que é 
neste domingo (26). As ações 
já começaram e prosseguem 
até o próximo dia 31, dentro 
da Campanha ‘Janeiro Roxo’, 
como o mês é lembrado. As 
palestras são o foco da ação, 
que visa conscientizar a popu-
lação acerca da importância 
do diagnóstico precoce da 
doença. Confira a programa-
ção nas unidades e participe.

Concurso 
Público para 
Procurador 
Municipal

Guarda Municipal

Guarujá convoca aprovados no concurso

Falso fiscal

Vigilância Sanitária de Guarujá 
alerta para possível golpe 

Qualquer abordagem, que fuja dos padrões, deve ser imediatamente comunicada ao órgão municipal
Além disso, na última se-

mana, a imprensa noticiou 
que o município de São 
Sebastião teve problema 
com as mesmas caracte-
rísticas, já que um homem 
utilizou o mesmo nome ao 

se apresentar aos comer-
ciantes daquele município.

Por isso, donos de estabe-
lecimentos comerciais devem 
ficar atentos à incidência de 
possíveis golpes e não per-
mitir a entrada de fiscais em 

seus comércios, sem antes 
confirmar que se trata de 
um profissional habilitado.

Em caso de suspeitas, a Vi-
gilância Sanitária destaca que 
seus funcionários possuem a 
identidade funcional (crachá) 

da Prefeitura, e que não avi-
sam previamente sobre as fis-
calizações a serem realizadas. 
Outras informações devem 
ser obtidas pelo telefone 
3355-1929, na Coordena-
ção de Vigilância Sanitária.

Novos agentes 
terão treinamento 

prático e teórico
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PERÍODO DE 23 A 29 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 6

FAS
AFIANÇADOS

INDUNICA
SISCAOL

VIRAAPRA
OEARTUR
NADADORES

SOLOAGRE
MCISMAM

VICEFONTE
CASALTAS

LOBOFOGET
CVRUCAR

GLICERINA
PROPOSITAL

Garan-
tidos

Relativo
ao sem-
blante

(?)
Botafogo,
bailarina
carioca

Cômodo
no qual se
recebem
visitas

Indústria
(abrev.)

Mão (?),
sentido do

trânsito
em vielas

Inverte a
posição

Vogais
de "bala"

Para
(contra-

ção)

Hiato de
"coelho"

Que
ocorre a
cada seis

meses
César
Cielo e
Thiago
Pereira

Pedro (?),
imperador
brasileiro

Grêmio
(red.)

Habitat da
minhoca

Massa
(símbolo)

Cachaça
(gíria)

Consoan-
tes de
"grão"

Cláudia
Ohana,

atriz

Stock-(?),
disputa
automo-
bilística

Fim, em
espanhol
Prorroga
(a data) 

Ajudar a
vítima

501, em
romanos

Segundo
colocado

Par de 
namorados

Animal
que uiva

Inten-
cional

Substân-
cia oleosa
de sabo-

netes

Suspeita
Mistura

de branco
com índio

É usada
no anzol
Não ima-
ginário

Escapa
O cliente
preferen-
cial (ing.)

Nascente
de água
Ary Fon-

toura, ator

O nome
de Zico
Açuca-
rados

Sufixo de
"formol"

Laxante

O néctar 

Classe
(?): elite

Menino

Marcelo
(?), apre-
sentador

3/fin. 4/solo. 5/doces. 10/afiançados — proposital.

          @jardimalternativa              @jardimalternativa
         contato@alternativajardim.com.br
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FROZEN 2 
ANIMAÇÃO, 

103 min 
L 

DUBLADO 
DIARIAMENTE 

EM 2D 
14:30 

UM ESPIÃO ANIMAL 
ANIMAÇÃO, 

100 min 
10 

DUBLADO 
DIARIAMENTE 

EM 2D 
19:00 

EM 3D 
16:50, 21:10. 

MINHA MÃE É UMA 
PEÇA 3 

COMÉDIA, 
111 min 

12 

EM 2D 
NACIONAL 

DIARIAMENTE 
19:10 e 21:30. 

JUMANJI – PROXIMA 
FASE 

AÇÃO/AVENTURA, 
120 min 

12 

DUBLADO 
DIARIAMENTE 

EM 2D 
14:20, 16:20 e 21:20. 

EM 3D 
18:50 

O MELHOR VERÃO 
DAS NOSSAS VIDAS 
INFANTO/JUVENIL, 

98 min 

L 

EM 2D 
NACIONAL 

DIARIAMENTE 
14:10 e 17:00. 

Da Redação

Um passeio repleto de 
aromas, histórias e sensações 
que vale a pena ser visto e 
sentido por todos os públi-
cos e gerações. Datado de 
7 de setembro de 1922, o 
prédio que abriga hoje o 
Museu do Café guarda obje-
tos, documentos e recursos 
audiovisuais que recontam ao 
público de forma interessan-
te, divertida e cheia de recur-
sos, a história da cafeicultura 
e o desenvolvimento político, 
econômico e cultural do país. 

Para o público da Baixada 
Santista, o Museu do Café 
é ainda mais especial, pois 
também conta um pouco 
da história de muitas famí-
lias da região: estivadores e 
operadores do porto que 
viveram o período do café 
e se estabeleceram por aqui.  

Naquele tempo, Santos 
era a maior praça de café 
do mundo e sediou a Bolsa 
Oficial do Café, que teve seu 
último pregão na década 
de 1950. Hoje, é possível 
admirar todo o trabalho ar-
quitetônico e mobiliário do 
período, além das obras 
de Benedito Calixto que 

PROGRAMAÇÃOPROGRAMAÇÃO
10h30...................................................Maracatu Quiloa 
13h....................................Capoeira Omo Oba Zumbi
14h..................................................................Parakunde
15h....................................................................Ana Black
16h..............................Teatro Itans Omorode Ode Onio
16h15..................................................................Afroketu
17h................................................................Hugo do Ilê
19h.....................................................................Procissão

Festa de Iemanjá terá exposição e ilês

Tradicional evento acontece na Praça Horácio Lafer, a partir das 10 horas. Procissão sairá às 19 h

A 15° edição da Fes-
ta de Iemanjá será realiza-
da no dia 2 de fevereiro 
(domingo), em Guarujá. As 
atividades terão início às 
10 horas, na Praça Horácio 
Lafer (Enseada). Serão mon-
tados 20 ilês de entidades 
religiosas locais, que repre-
sentarão a diversidade das 
matrizes africanas da Cidade.

A comemoração contará 

com artesanato, culinária, ves-
tuário, grupos afro-culturais, 
um centro para exposição 
temática sobre tradição afro, 
além de shows ao vivo. A 
tradicional procissão acon-
tecerá a partir das 19 horas, 
com o toque nas tendas 
e a entrega das oferendas. 

Além das exposições, 
o evento contará com atra-
ções culturais (ver quadro).

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

� Charges  � Logotipos
� Ilustrações � Caricaturas 
� Logomarcas

BabuBabuBabuBabu

#férias
Museu do Café é um passeio para toda a família

compõe o salão do pregão 
e estão em exposição em 
outros espaços do museu. 
O museu também abriga um 
espaço de mostras tempo-
rárias e, claro, uma cafeteria. 

O que torna o passeio 
único e necessário para to-

dos os públicos é que, além 
de disseminar a história do 
café por meio da exposição 
de longa duração “Café, 
patrimônio cultural do Brasil: 
ciência, história e arte”, o 
Museu do Café conta em 
suas instalações com o Cen-

Vitrais são uma 
atração à parte

no museu

Objetos utilizados nas lavouras e na seleção
de grãos, tipos de grãos e exemplares de

pés de café podem ser conferidos na mostra

Obras de Benedito Calixto compõe o
salão do pregão e estão em exposição

em outros espaços do museu

tro de Preservação, Pesquisa 
e Referência Luiz Marcos 
Suplicy Hafers, e o Centro 
de Preparação de Café, que 
oferece cursos e oficinas  
sobre o preparo da bebida.

O Museu do Café fica 
na rua XV de Novembro, 
95 - Centro Histórico de 
Santos. O horário de funcio-
namento de terça a sábado 
é das 9h às 17h, e aos do-
mingos, das 10h às 17h. A 
entrada custa R$ 10 (inteira).

O humorista Cleber Rosa 
traz para Guarujá, em sessão 
única, seu grande sucesso da 
Internet, o personagem que 
faz reclamações bem humo-

Stand UP “Nói Que é Pobre”
radas em vídeos no Facebook 
e YouTube: o Chico da Tiana. 

No show, as situações 
vividas nos vídeos são adap-
tadas para o público e o 
humorista conta as histórias 
vividas pelo “Pobre”, daí 
o nome do show. O Chi-
co da Tiana é um matuto 
que tem observações úni-
cas sobre nosso dia a dia. 

Cleber Rosa conquistou 
um grande número de se-
guidores nas redes sociais, 
já que seus quadros não 
têm palavrões e nem piadas 
de duplo sentido, atingindo 
assim crianças, jovens, adul-
tos e senhoras e senhores.

O tempo de show é 
de aproximadamente 90 
minutos, a classificação do 
show é LIVRE, podendo re-
ceber pessoas de qualquer 
idade. O show acontece 
neste domingo, dia 26 de 
janeiro às 20h, no Teatro 
Procópio Ferreira (Av D. Pe-
dro I, s/nº - Enseada – Gua-
rujá). Ingressos à venda no 
site: megabilheteria.com.

Ingressos na Banca 
do Sandro, na Praça 
da Praia do Tombo



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

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

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
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Integrantes do Colégio 
Nacional de Secretários de 
Segurança Pública (Consesp) 
se reuniram (22/01), em Brasí-
lia, com o presidente Jair Bol-
sonaro, e pediram a recriação 
do ministério exclusivo para o 
setor. O encontro foi transmi-
tido ao vivo na conta oficial 
do presidente no Facebook. 
Ao assumir o governo, no ano 
passado, Bolsonaro decidiu 
fundir os ministérios da Segu-
rança Pública e o da Justiça, 
resultando na pasta que vem 
sendo comandada desde en-
tão pelo ex-juiz Sergio Moro. 

Além de pedirem a re-
criação da pasta especializa-
da, os secretários estaduais 
pediram a ampliação das 
verbas do fundo nacional de 
segurança pública, a redução 
do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), de equi-
pamentos de segurança e a 
determinação, nos contratos 
de concessão, para que ope-
radoras de telefonia façam o 
bloqueio de sinal de celular 
em áreas de segurança, como 
presídios. O presidente disse 

Baixada Santista
Índice aponta queda nas fatalidades de trânsito

Da Redação
 
A divulgação do balanço 

anual de estatísticas sobre aci-
dentes de trânsito no Estado 
de São Paulo apontou que, 
de janeiro a dezembro de 
2019, a região administrativa 
de Santos registrou 268 fa-
talidades contra 274 no ano 
anterior, uma redução de 2%. 

Os dados são do Infosiga 
SP, sistema de gerenciamento 
mensal de dados do pro-
grama estadual Respeito à 
Vida. Motocicletas lideraram 
as estatísticas com 95 mor-
tes, seguidas por pe-
destres (83), ciclistas 
(59) e ocupantes de 
automóveis (22). 

O mun ic íp io 
de Guarujá regis-
trou 09 ocorrências 
a mais no período 
comparativo entre 2018 
e 2019, um aumento de 26% 

nas ocorrências. Foram 35 
em 2018, e 44 em 2019. 

Apenas Santos e Praia 
Grande obtiveram 

uma redução drás-
tica nos números 
de ocorrências, 
o que reduziu o 

índice da região.
S ã o  V i c e n -

te registrou aumento 
de 07 ocorrências (16%) 

e Cubatão de 33 passou 
para 34 casos. Os demais 
municípios da região acu-
mularam alta de 18%, cerca 
de 10 ocorrências a mais.

Em todo o Estado, houve 
5.433 fatalidades em ruas e 
rodovias, queda de 0,6% 
na comparação com 2018 
e menor índice desde o 
início da série histórica da 
entidade, em 2015. No mes-

mo período, foram registra-
dos 143 mil acidentes com 
vítimas fatais e não fatais.

O levantamento destaca 
ainda que as vias municipais 
concentram 50% das fatali-
dades e 80% dos acidentes 

com vítimas. Em 2019, hou-
ve redução de 0,5% nos 
óbitos em vias municipais. 

Nas rodovias que cor-
tam o Estado, foi registrado 
aumento de 2,5% nas ocor-
rências e, no Estado, 11 das 

16 regiões administradas 
tiveram redução nos índices. 
A região de Registro apre-
sentou a maior queda nas 
fatalidades (-23%), enquanto 
a região de Barretos teve o 
maior aumento (+26,2%).

Balanço 
registra 

redução de 2% 
nas mortes 

causadas por 
acidentes

Em nota, a Diretoria de Trân-
sito de Guarujá informa que 
está trabalhando para reverter 
esta estatística com investimen-
to em segurança no trânsito. 

“Através de estudos técni-

cos, os principais corredores 
viários estão sendo revitaliza-
dos, com substituição e im-
plantação de uma sinalização 
eficiente. Além disso, equi-
pamentos de radares foram 

instalados em pontos estra-
tégicos, com a intenção de 
obrigar o condutor a reduzir 
a velocidade. Fora isso, a Di-
tran promove campanhas de 
conscientização no trânsito.

Secretários de Segurança Pública 
pedem ministério exclusivo para área

Grupo se reuniu com o presidente
Jair Bolsonaro nesta quarta-feira

que vai avaliar os pedidos 
“o mais rápido possível”.

“A demanda passa aqui, 
passa pela isenção de IPI para 
material de segurança, passa 
pela questão de telefonia, 
passa por mais recursos, 
os fundos, e uma proposta 
que os senhores trouxeram, 
que seria a recriação do 
Ministério da Segurança. (...) 
Estudaremos essas questões 
e daremos uma resposta o 
mais rápido possível”, afir-
mou Bolsonaro após ou-
vir o pleito dos secretários. 

O pres idente es tava 
acompanhado dos ministros 
Luiz Eduardo Ramos (Se-
cretaria de Governo), Jorge 
Oliveira (Secretaria Geral) e 
Augusto Heleno (Gabinete 
de Segurança Institucional). 
Participaram também os se-
cretários de segurança do 
Distrito Federal, Amazonas, 
Bahia, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Pará, Pernambuco, Pa-
raná, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Rondônia, Roraima, 
Santa Catarina e Sergipe.


