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1.129 DIAS

E a população
pede serviços
de roçada de

ruas e calçadas
nos bairros

“Homem do
Tempo” avisa:

Governo anuncia medidas para 
conter enchentes na cidade

A Prefeitura de Guarujá prevê iniciar nos próximos dias, algumas medidas emergenciais voltadas à contenção de enchentes e alagamentos nos locais atingidos pelas chuvas 
da última semana, como nos bairros de Santa Rosa, Santo Antônio, Enseada, Prainha e outras localidades de Vicente de Carvalho. Município está em estado de atenção.
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ALGUÉM RESOLVEALGUÉM RESOLVE

Ciclistas e pedestres que 
trafegam na ciclovia que 
margeia a rodovia Cô-
nego Domênico Rango-
ni, no trecho próximo 
ao Paço municipal, pe-
dem atenção ao fio que 
está pendurado desde 
o mês de dezembro, 
sem manutenção algu-
ma. O cabo, que não se 
sabe a que se destina, 
não parece energiza-
do, como aponta o de-
nunciante, mas atrapalha 
quem trafega pela ciclo-
via e já causou acidentes.

SOCIAL

Entidades espíritas 
promovem seminário

neste sábado (15)
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Campanha de 
vacinação contra o 

sarampo é retomada
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Novo 
método 

amplia casos
Subida ver tiginosa no 
número de casos diag-
nosticados em 24 ho-
ras, refere-se a mudan-
ças de metodologia na 
identificação dos casos

Mais Social nas páginas 4 e 5

A bonita dentista 
Lauana Reis 
em recente 
acontecimento 
social.
Aguardem!

Bandas e desfiles de Bandas e desfiles de 
escolas garantem aescolas garantem a
folia em Guarujáfolia em Guarujá
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Micros

União
Vem novidades em bre-
ve para os moradores 
dos bairros da Barreira 
e Canta Galo. Na última 
semana, o empresário 
Dedé do Adélia e o líder 
comunitário Diego Biro 
estiveram na Assembléia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo (ALESP) e, jun-
tamente com o deputado 
estadual Paulo Corrêa Jr. 
(Democratas), consegui-
ram emenda parlamentar 
para a construção de 
uma nova Unidade de 
Saúde da Família (Usa-
fa) para moradores dos 
bairros. A emenda tem o 
valor de R$ 300 mil reais.

Corte 
Para iniciar as comemo-
rações do carnaval em 
Guarujá, a corte carna-
valesca da Cidade foi 
recebida no Gabinete da 
Prefeitura nesta quarta-fei-
ra (12), para a cerimônia 
da tradicional entrega da 
chave da Cidade ao Rei 
Momo.  

Carnavalesca 
Os membros da corte, 
indicados cada um por 
uma escola de samba da 
Cidade, é composta pelo 
Rei Momo Alex da Silva 
Santana, a Rainha Rapha-
ella Almeida Assumpção, 
a Princesa Fernanda Souza 
Barros, o Cidadão e a Ci-
dadã do Samba Benedito 
Barros e Elizete Santos da 
Silva, e o Guardião Luan 
Araujo de Souza do Car-
naval 2020.

Programação
A programação do Car-
naval 2020 em Guaru-
já está imperdível, com 
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Até quando esperar?
Todo ano é sempre igual. 

Verão é tempo de tempes-
tades e chuvas intensas, in-
dependente dos processos 
climáticos que influenciam 
em maior ou menor grau 
a intensidade da água que 
desce dos céus. E a história 
se repete nas cidades, que 
por falta de planejamento 
urbanístico eficiente, sofrem 
com enchentes e alaga-
mentos nesses momentos.

Quem assume o ônus 
da displicência dos go-
vernos com a questão da 
urbanização é a popula-
ção mais pobre, que se 
amontoa nos barrancos, 

ou avança sobre áreas 
alagadas em aterros mal 
executados, precarizando 
ainda mais a triste situação 
social em que sobrevivem.

Todos os anos vemos 
cidades ruindo com a for-
ça da natureza e todos os 
anos vemos ações futuras 
sendo proclamadas so-
bre um futuro melhor, mas 
nada é realmente realizado 
nos dez meses que se 
sucedem. Até que o verão 
retorne e traga suas águas  
para um novo ciclo de 
sofrimento e promessas.

A reflexão dos erros do 
passado nos ensina e deve-

ria ser a base das soluções 
sobre o futuro. Em Guarujá, 
a prefeitura sob o governo 
do médico Válter Suman 
conseguiu resgatar o tempo 
perdido em administrações 
passadas e reduzir os locais 
de alagamentos na cidade. 

Mas é um trabalho de 
persistência e a hora de 
avançar é hoje. Amargamos 
mais de uma década para 
que o projeto de macrodre-
nagem do bairro Santo An-
tonio seja viável. Se este for 
o prazo médio para outros 
projetos na cidade, vamos 
torcer para que a vontade 
política o faça mais breve. 

Não tem negócio de câmbio a R$ 1,80. Vou exportar menos, substituição 
de importações, turismo, todo mundo indo para a Disneylândia. 

Empregada doméstica indo pra Disneylândia, uma festa danada.
Mas espera aí? Espera aí. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai ali

passear nas praias do Nordeste, está cheio de praia bonita. Vai para 
Cachoeiro do Itapemirim, vai conhecer onde o Roberto Carlos nasceu.

Ministro da Economia, Paulo Guedes,
ao defender a alta do dólar

FRASE DA SEMANA

Cada governante com 
suas manias. Idi Amin, dita-
dor de Uganda, dizia que 
conversava com Deus. Um 
jornalista jogou a pergunta: 
“quando”? Ele: todas as 
vezes que se faz neces-
sário. Um contador de 
lorotas. A história registra 
casos de governantes que 
se colocavam em pé de 
igualdade com Deus. Em 
Gana, os ganenses compa-
ravam o ditador Nkrumah 
a Confúcio, Maomé, São 
Francisco de Assis e Napo-
leão. Ele é “imortal, nosso 
messias”. Franco proclama-
va-se “Caudilho da Espa-
nha pela graça de Deus”. 

Giscard D’Estaing, che-
gando à presidência da 
França, inventou maneiras 
de popularizar sua ima-
gem. Tocava acordeon em 
praças públicas, andava a 
pé por Paris, ia ao teatro 
com a família, tomava café 
com varredores de rua, 
desfilava com seu cão 
amestrado. Um adepto 
do dandismo, fenômeno 
que explica pessoas que 
têm o prazer de espantar. 
Foi criticado por exagerar a 
dessacralização do poder.

Nisso, inspirava-se em 
Luis XIV, o rei que se exi-
bia em Versailles montado 
em seu cavalo crivado 
de diamantes. Dizia ele: 
“os povos gostam de 
espetáculo, com o qual 
dominamos seu espírito e 
seu coração”.

Já outros se levam mais 
a sério. Convidado numa 
festa a tocar cítara, Temís-
tocles, o ateniense, altivo 
e poderoso, respondeu: 
“não sei tocar música, mas 
posso fazer de uma pe-
quena vila uma grande 
cidade”. De Gaulle, eis 
um general que impunha 
respeito. Não precisava se 
enfeitar nem adoçar as pa-
lavras para impor autorida-
de. John Kennedy brilhava 
na frente de uma câmera 
de TV. Nixon, por sua vez, 
era uma lástima.

O fato é que os go-
vernantes, cada um a seu 

modo, se esforçam para dar 
brilho à imagem. E, frequen-
temente, trocam a semântica 
pela estética, o conteúdo 
pela forma. Quando o exa-
gero sobe a montanha, a 
imagem se esfarela. O povo 
capta bem a fosforescência 
artificial de certos mandatá-
rios. Por isso, alguns sobem, 
outros descem.

Vejamos a questão da 
identidade - (do idem, latim, 
semelhante), abrangendo 
a história, o pensamento, 
a índole, as ações de um 
governante. Quando ele 
monta um circo ao seu 
redor, e esse circo passa 
a oferecer um espetáculo 
cotidiano, acaba contri-
buindo para tirar a força do 
conteúdo. Quando substitui 
a coisa maior pela menor, 
desmonta a liturgia do po-
der. Liturgia necessária para 
resguardar credibilidade. A 
banalização de situações 
arrogantes, com cargas de 
desleixo, embrulhadas em 
versões falsas, é um gol-
pe na liturgia das institui-
ções e de seus ocupantes.

Um presidente, um ma-
gistrado, mesmo um re-
presentante da esfera par-
lamentar, autoridades de 
quaisquer áreas se vestem 
com um manto litúrgico. 
Sob o qual se abrigam os 
valores do respeito, da 
ordem, da credibilidade, 
da disciplina, da norma 
imposta pelo cargo. Quan-
do um destes figurantes 
maltrata uma liturgia criada 
pelo dever e princípios que 
regulam os comportamen-
tos da autoridade, está ele 
rebaixando o seu conceito.

Deve-se respeitar as pes-

soas como elas são. Mas 
é sábio que todos pro-
curem preservar a ordem 
que se estabelece para 
cumprimento retilíneo das 
tarefas que cabem a quem 
se investe de poder. É res-
peitável a figura que desce 
do altar para conversar 
com as pessoas nas ruas, 
nas praças, nos ambientes 
de trabalho. Mas há uma 
linha tênue que deve ser 
observada, a linha que 
separa a responsabilidade 
da demagogia, a seriedade 
do populismo.

Pequeno exemplo. O 
Brasil político de 2020 
foi aberto com dois atos 
que integram a agenda 
nacional: a abertura do 
ano parlamentar, com ses-
são conjunta do Senado 
e Câmara; e a abertura do 
Ano Judiciário, com ato 
solene no Supremo Tribu-
nal Federal. Esses eventos 
sempre contaram com a 
presença do mandatário-
mor da Nação, o presiden-
te da República. Que não 
compareceu, decidindo 
priorizar a colocação de 
uma pedra em terreno para 
construção de um colé-
gio militar em São Paulo.

Um desprestígio para as 
esferas política e judiciária. 
Possivelmente, os próprios 
militares, que cumprem 
rigorosamente a liturgia da 
caserna, tenham desapro-
vado, em seu íntimo, aque-
le gesto presidencial.

O general Temístocles, o 
general De Gaulle e tantos 
outros grandes persona-
gens deram exemplos de 
grandeza e autoridade. 
Mulheres também. Marga-
reth Tatcher foi zelosa go-
vernante. Imbuída de prin-
cípios. Tinha um repertório 
cheio de grandes ideias. 
Até o Brasil mereceu dela 
esta reprimenda: “Parece-
me bem claro que o Brasil 
não teve ainda um bom 
governo, capaz de atuar 
com base em princípios, na 
defesa da liberdade, sob o 
império da lei e com uma 
administração profissional.”

Gaudêncio Torquato, jornalista, é professor titular da USP

Artigo

O respeito à liturgia

Charge da semana

atrações por toda a cida-
de. Confira nesta edição 
os locais e caia na folia.

Atenção
A Saúde de Guaru já 
(Sesau) está realizando 
ações com o objetivo 
de reforçar à população, 
os cuidados necessários 
contra o mosquito Aedes 
aegypti, transmissor de 
doenças como dengue, 
zika e chikungunya. 

Dengue
As atividades começaram 
na última segunda-feira 
(10) e continuarão até do-
mingo (16), em diversos 
locais da Cidade. A mo-
bilização faz parte da 1ª 
Semana Estadual de Com-
bate ao Aedes aegypti. 

Dengue II 
Com foco especial na 
eliminação de criadou-
ros do mosquito, o cro-
nograma da semana de 
mobilização é um reforço 
das ações de prevenção 
que vêm sendo realizadas 
pela Sesau, que englobam 
desde orientações aos 
munícipes até apresenta-
ção lúdica com fantoches 

para as crianças. Depois 
da visita, é dever do ci-
dadão cuidar de sua casa 
para não abrigar focos do 
mosquito. O combate 
depende de todos nós!

Material escolar 
Passado pouco mais de 
uma semana de início do 
ano letivo, começou nes-
ta semana a entrega do 
material escolar  aos mais 
de 34 mil alunos da Rede 
Municipal de Ensino de 
Guarujá. O kit é composto 
por papel sulfite, caderno, 
lápis, pasta, caneta, apon-
tador, tesoura e giz de 
cera, entre outros, confor-
me nível de ensino. 

Avante!
Para o vice-prefeito e 
secretário de Educação, 
Esporte e Lazer (Sedel) 
de Guarujá, Renato Pie-
tropaolo, a entrega dos 
kits escolares, todos pre-
parados de acordo com 
o nível de ensino, repre-
senta um investimento 
pedagógico importante 
para o desenvolvimento 
da criança. Como diz o 
governo, “o trabalho é a 
melhor resposta”. Avante!
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Da Redação

A população de Guarujá 
conhece bem os transtor-
nos que as chuvas de verão 
trazem para a cidade, espe-
cialmente quando as chuvas 
características da estação 
encontram a maré alta. Na 
última semana, com os maio-
res índices de chuvas para o 
mês de fevereiro, a cidade 
registrou diversos pontos de 
alagamentos e a população 
mais uma vez cobra ações 
da prefeitura para sanar esse 
problema, que já é crônico.

Para responder a essas 
reivindicações, a prefeitura de 
Guarujá informa que iniciam 
nos próximos dias, algumas 
medidas emergenciais volta-
das à contenção de enchen-
tes e alagamentos. Especial-
mente nos locais atingidos 
pelas chuvas como Santa 
Rosa, Santo Antônio, Enseada, 

Prainha e outras localidades 
de Vicente de Carvalho.

O assunto foi debatido 
na terça-feira (11), em reu-
nião entre o prefeito Válter 
Suman e seu secretariado, 
além da Defesa Civil e demais 
assessores, em função das 
ocorrências registradas no 
período. Durante o encontro 
foi destacado que as en-
chentes e inundações estão 
relacionadas a fatores naturais 
mas, também, à interferência 
humana, com o mau uso do 
espaço urbano, descar te 
ir regular de lixo e outros 
detritos, provocando o en-
tupimento de bueiros, e a in-
terrupção do fluxo de água e 
galerias pluviais, por exemplo.

Em vistas desses fatores, 
a Prefeitura definiu algumas 
medidas para começar a 
minimizar o problema, que 
vem se aliar a ações que 
a Administração Munici-

pal já realiza desde 2017. 
Entre as medidas anuncia-

das para amenizar os impac-
tos dos alagamentos estão a 
locação de mais equipamen-
tos, inclusive caminhões, para 
reforçar a execução de limpe-
za de canais e bueiros; notifi-
cação de conscientização das 
pessoas que estão nas casas 
em situação de invasão, tendo 
em vista que um dos princi-
pais problemas na Cidade são 
as ocupações irregulares; e a 
continuidade dos projetos 
de macrodrenagem, que são 
fundamentais para  o fim das 
enchentes e alagamentos.

MACRODRENAGEM
Com foco no fim dos 

alagamentos, a Prefeitura foi 
buscar recursos na esfera 
federal para realizar duas 
grandes obras de macrodre-
nagem e infraestrutura, que 
juntas somam investimentos 

de mais de R$ 150 milhões 
– os projetos de macrodre-
nagem da Bacia do Rio do 
Meio e do Rio Santo Amaro.

Durante a reunião desta 
terça-feira (11), foi anunciado 
que o projeto de macrodre-
nagem do Rio do Meio, no 
que se refere à infraestrutura 
urbana, foi concluído e licita-
do pela Secretaria Municipal 
de Planejamento (Seplan). A 
obra terá início nas próximas 
semanas e será fiscalizada 
pela Secretaria de Infraes-
trutura e Obras (Seinfra).

Já o projeto da obra de 
macrodrenagem do Rio San-
to Amaro foi concluído pela 
Seplan. A Prefeitura aguar-
da a conclusão das licen-
ças ambientais, que serão 
emitidas pela Companhia 
Ambiental do Estado de 
São Paulo (Cetesb) e, assim 
que vencida esta fase, será 
aberto o edital de licitação 

De Guarujá

A arrecadação do Im-
posto Sobre Serviços (ISS) 
abrange desde a população 
em simples compras do 
cotidiano, até grandes em-
presas que atuam no setor 
portuário. Os terminais da 
margem esquerda do Porto 
de Santos, em Guarujá, são 
os maiores geradores deste 
tipo de imposto na Cida-
de. Para se ter uma ideia, 
os terminais portuários e 
retroportuários de Guaru-
já arrecadaram juntos, em 
2019, 13,3% a mais que 
em 2018. Em números ab-
solutos, as cifras passaram 
de R$ 84,1 milhões para R$ 
95,3 milhões no período.

Esse incremento de 
13,3% no ISS do setor portu-
ário de Guarujá representou 
um crescimento expressivo, 
mais de três vezes acima do 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
considerado o parâmetro 
oficial da inflação no Brasil, 
que fechou 2019 em 4,3%.

Guarujá possui 10 ter-
minais portuários e outros 
oito retroportuários em ati-
vidade atualmente, além 
das empresas que prestam 
serviços relacionados ao se-
tor. Em volume, os terminais 
portuários são os grandes 
responsáveis por esse resul-
tado positivo, passando de 
R$ 82,2 milhões de arreca-
dação para R$ 91,5 milhões. 
Porém, chama a atenção 
o grande crescimento dos 

terminais retroportuários.
Embora não sejam tão 

representativos na arreca-
dação geral do Município 
quanto os gigantes terminais 
portuários, os terminais re-
troportuários apresentaram 
um excelente desempenho 
em Guarujá na compara-
ção de 2018 com 2019. 

A arrecadação dos re-
troportuários cresceu nada 
mais que 102,5% no pe-
ríodo, passando de R$1,8 
milhão para R$ 3,8 milhões. 
Destaque para a Local-
frio S/A, que saltou de R$ 
123,1 mil para R$ 526,2 mil.

Para o diretor de De-
senvolvimento Logístico e 
Portuário da Prefeitura de 
Guarujá, Jairo de Almei-
da Lima Neto, os terminais 
retroportuários obtiveram 
esse resultado surpreen-
dente graças a uma série 
de fatores que têm contri-
buído para o desenvolvi-
mento do setor na Cidade. 

Isso reflete diretamente 
no crescimento da mo-
vimentação de contêine-
res, por exemplo. Segun-
do Jairo, o terminal Santos 
Brasil é um desses casos, 
que refletiu diretamente 
no incremento da arreca-
dação do ISS em Guarujá. 

“É um resultado expressi-
vo, sem dúvida. Na medida 
em que a economia nacional 
vai reagindo, a tendência é 
que resultados semelhantes 
se multipliquem na Cidade, 
até atraindo novos inves-
tidores”, analisa o diretor.

As economias de recursos 
feitas pela Câmara de Guarujá 
devem somar mais de R$ 22 
milhões até o final deste ano. 
A projeção é do presiden-
te do legislativo municipal, 
Edilson Dias, que neste ano 
espera devolver aos cofres da 
Administração Municipal valor 
superior a 30% da verba de 
custeio do parlamento local.

“Desde 2017, a nossa 
gestão vem promovendo uma 
série de medidas administra-
tivas a fim de auxiliar a Prefei-
tura a investir em obras e em 
melhores serviços públicos. 
O montante poupado, nos 
últimos três anos, já alcança 
R$ 16,5 milhões e tem garan-
tido recursos extras à saúde, 
assistência social, segurança e 
obras públicas”, explica Dias.

A expectativa para este 
ano, segundo ele, é poupar 
mais cerca de R$ 6 milhões, 
totalizando aproximadamente 
R$ 22,5 milhões até o final da 
atual legislatura. “Manteremos 
os nossos esforços para garan-
tir o maior volume de recursos 
possível à Prefeitura”, antecipa.

Medidas - Para tanto, Dias 
e os demais vereadores que 
compõem a mesa diretora da 
Câmara Municipal pretendem 
reforçar as ações de econo-

mia, adotadas desde 2017. 
Uma delas é a renegociação 
de contratos com empresas 
prestadoras de serviços, o 
que possibilitou a redução de 
25%, em média, dos valores 
que até então eram gastos. 

Também ocorreram novas 
licitações, mais transparentes, 
e com regras que permitiram a 
participação de maior número 
de empresas - o que resultou 
na contratação de produtos e 
serviços por valores menores.

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

Também foi criada a Con-
troladoria Interna da Câmara 
Municipal, que promove au-
ditoria permanente das ações 
administrativas, evitando falhas 
e ajudando na fiscalização de 
contratos; além da ampliação 
das regras gerais de gestão 
e fiscalização de contratos 
firmados pela Câmara de Gua-
rujá, que passaram a ser mo-

A região da Baixada San-
tista registrou diversas ocor-
rências relacionadas às chu-
vas que atingiram o Estado 
nesta semana. De acordo 
com a Defesa Civil de Guaru-
já, nos primeiros 11 dias de 
fevereiro foram registrados 
266 mm de chuva, índice 
que ultrapassou a média 
prevista para o mês de feve-
reiro, que era de 262,3 mm. 
Nesta quinta-feira, fecha-
mento desta edição, ainda 
ocorrem períodos de chuvas 

esparsos e, neste momento, 
o Município encontra-se em 
estado de Atenção.

Durante o período de 
chuva, a Defesa Civil atendeu 
sete ocorrências: um escor-
regamento no Morro da Bela 
Vista, na Vila Edna; e outro 
de pequeno porte na Rua 
Colômbia, na Vila Baiana. Em 
ambas as ocorrências, não 
houve registro de vítimas.

Ocor reu também um 
deslizamento de terra na 
Estrada Guarujá- Bertioga, km 

5 e foram registradas, ainda, 
quedas de árvores e desliza-
mentos nos Morros do Ou-
teiro e no acesso ao Morro 
do Sorocotuba, sem vítimas.

ATENÇÃO 
A Defesa Civil mantém 

uma equipe em alerta 24 ho-
ras por dia. Porém, neste pe-
ríodo de chuvas intensas, vale 
sempre seguir as recomen-
dações de se evitar entrar 
em enxurradas e enchentes; 
nunca atravessar áreas alaga-

das, mesmo que se conheça 
a região; e, caso esteja no 
trânsito e for pego por uma 
chuva forte, não sair do carro.

Se morar em área de 
morros ou encostas, obser-
ve sinais como árvores ou 
postes com inclinações fora 
do normal, muros e paredes 
com trincas, água entrando 
em casa, enxurrada com mui-
to barro. Ao confirmar estes 
sinais, saia imediatamente 
de casa e acione a Defe-
sa Civil pelo telefone 199. 

Arrecadação de ISS do
porto cresce em Guarujá

Chuvas ultrapassam média histórica do município
Porto de Santos comemora 128 anos em 

fevereiro, registrando avanços econômicos

Legislativo deve economizar
R$ 22 milhões até o final do ano

Projeção é do 
presidente da Câmara, 

Edilson Dias, que 
espera devolver valor 

superior a 30% da 
verba de custeio do 

parlamento local

Prefeitura anuncia medidas
para conter enchentes 

Assunto foi debatido em reunião entre o prefeito Válter Suman e seu secretariado

Helder Lima

nitorados permanentemente 
por uma comissão gestora, 
formada por 11 funcionários 
de carreira que atuam como 
fiscais e gestores de contratos 
- e são supervisionados por 
um controlador, com autono-
mia para repassar diretamente 
ao TCE eventuais irregularida-
des detectadas.

Resultados - Essas me-
didas trouxeram inúmeros 

benefícios à população gua-
rujaense. Em 2017, foram 
devolvidos à Prefeitura R$ 
4 milhões, que ajudaram na 
compra de ambulâncias e 
equipamentos de saúde; 
mobílias e automóveis para 
os conselhos tutelares de 
Guarujá e de Vicente de Car-
valho e, também, para garantir 
o aumento de 10% no valor 
dos repasses feitos à Apae 
(Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais), Apaag 
(Associação de Pais e Amigos 
dos Autistas de Guarujá) e 
CRPI (Centro de Recuperação 
de Paralisia Infantil do Guarujá).

Em 2018, foram devolvi-
dos R$ 6 milhões, que aju-
daram na compra de 97 
armas, 50 coletes balísticos 
e diversos equipamentos à 
Guarda Civil Municipal (GCM); 
obras e compra de equi-
pamentos para melhorar as 
ações de zeladoria nos bair-
ros, além de investimentos 
nos mais variados setores 
da Administração Municipal.

Neste último ano foram 
devolvidos mais R$ 6,5 mi-
lhões. A maior parte desse 
recurso deve ser aplicada na 
construção de uma UPA em 
Vicente de Carvalho (orçada 
em cerca de R$ 4 milhões).
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Rosane  Marques   Atelier (13) 98868-0868

Confraternização de empresários do Indaiá, em Bertioga 

O empresário Nei Ser-
ra e amigos realizaram 
um jantar de confrater-
nização, no Indaiá Praia 
Hotel, em Bertioga. Na 
ocasião, o prefeito de 

Bertioga, Caio Matheus 
foi homenageado pelos 
empresários. O agradável 
encontro contou com a 
presença da fadista Marly 
Gonçalves, recordando 

os grandes sucessos de 
Amália Rodrigues, e tor-
nando o evento uma ver-
dadeira ‘Noite Portugue-
sa’. Na foto, Nei Serra com 
sua esposa Janete Serra

O empresário Nei 
Serra parabenizando 
o prefeito de Bertioga, 

Caio Matheus pela 
vitória e pedindo 
melhorias para

a cidade

O empresário
Osmar Matheus 

José Rodrigues Liberado, Eufemia e Liberado Junior, empresários da Comunicação

As empresárias Lígia Barbosa, Françoise Zanelatti e Arielda Barbosa

A fadista Marly Gonçalves e seus músicos, Ricardo Araújo
(guitarra portuguesa) e Renato Araújo (violão) Maitê Lira, Lucineide Rachid e Vanessa Mennitti Matheus

O casal de empresários
Maria do Céu e Fernando Sena

Deives Freire e Kátia Freire
participaram da Noite Portuguesa

O vice-prefeito de Bertioga, Marcelo
Vilares e sua esposa Adriana Vilares

A atenciosa Dinalva Zaidan e seu marido Ribas Zaidan, 
empresários do Sistema Costa Norte de Comunicação

MOMENTOS DE 2017
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Jantar de confraternização da União dos Veneráveis (Univen)

O presidente da Univen, João Pegas, o 2º grande vigilante Antonio
Carvalho, o sereníssimo grão-mestre João José Xavier, o delegado Regional
da 19ª Região, Walmir Pacheco e Constantino Conde. Todos estavam felizes

com a presença de centenas de irmãos, na noite de confraternização
O vice-presidente da Univen, Wagner Tedesco,

Camila, Sandra Oliveira Pegas e João Pegas 

O chefe de gabinete da Grande Loja Maçônica
do Estado de São Paulo (Glesp), Tadashi
Komata e o grão-mestre João José Xavier

O grão-mestre João José Xavier e Osvaldo
Gaspar, que completou 50 anos na maçonaria e foi 

homenageado com o título de Maçon Provécto 

Dênis Ernesto e sua esposa Maria Eliane do Carmo 

Deodoro Spagnolo e sua esposa Maria Inêz
Rocha Spagnolo, que no último dia 10

completaram 56 anos de casados. Parabéns !!!

Celso Gomes Cavalcanti e sua esposa Janaina Cavalcanti  Sérgio Paulo Saraiva e sua esposa Vera Lúcia

O delegado do 3º Distrito da 18ª Região Antonio
Carlos Araújo sua esposa Alexandra Cristina

Adelino Pereira e Isabel Pereira Valdimar Jorge de Carvalho e sua esposa Marilene

MOMENTOS DE 2019

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
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A Diretoria de Proteção 
e Bem-Estar Animal vem in-
tensificando a “Força Tarefa 
Animal”, ação de fiscali-
zação que visa combater 
maus tratos. Toda semana, 
as equipes se dirigem aos 
locais denunciados para 
a realização da vistoria 
e, em caso de constata-
ção do ato, podem fazer 
o recolhimento do bi-
cho e aplicação de multa. 

A multa pelo crime 
de maus tratos é de R$ 
3.000,00 por bicho e, 
caso o mesmo venha a 
óbito, o valor sobe para R$ 
6.000,00. Durante a inspe-
ção, o trabalho é realizado 
por um veterinário, que 
faz o laudo e constata se 
o animal deverá recolhido. 

Também participam um 
fiscal da vigilância sanitária, 
profissional este que pode 
multar/notificar o dono por 
falta de higiene no local; 
além de agentes da Polícia 
Ambiental, com aplicação 
da multa por maus tratos 
e o registro da denúncia 
na Delegacia de Polícia. 

“Infelizmente, algumas 
pessoas não estão pre-
paradas para dar amor e 
carinho aos animais mas, 
é através de operações 
como essas, que consegui-
mos evitar mais sofrimento 
aos cães, gatos e outros 
bichos”, afirma o diretor 
de Proteção e Bem-Es-
tar Animal da Prefeitura, 
Carlos Eduardo Vargas.

Denúncias podem ser 
feitas presencialmente no 
Canil Municipal (Rua Maria 
Lídia Rêgo Lima, 301- Jardim 
Conceiçãozinha). O horá-
rio de funcionamento é de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 12 horas e das 13 às 
17 horas. O procedimento 
não exige identificação 
e a Diretoria garante total 
sigilo. Outras informações 
pelo telefone: 3387-7197.

Força-Tarefa 
Animal 

aperta o 
cerco em 
Guarujá

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

GRÊMIO RECREATIVO DON DOMÊNICO DOS
FUNCIONÁRIOS DO  HOSPITAL SANTO AMARO

CNPJ N.º 08.223.591/0001-78

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(Prazo de 48 horas – Capítulo III - Seção I - artigo 7º,

Parágrafo Único, do Estatuto Social)

GRÊMIO RECREATIVO DON DOMÊNICO DOS FUNCIONÁRIOS DO 
HOSPITAL SANTO AMARO, pelo seu Presidente em exercício, e com 
base no que dispõe o artigo 7º, Parágrafo Único, da Consolidação do 
Estatuto Social, CONVOCA os Associados para Assembleia Geral Ex-
traordinária, designada para o dia 20 de fevereiro de 2020, às 15 horas 
em primeira convocação, e trinta minutos após com qualquer número de 
associados, na sede do Grêmio Recreativo Don Domênico dos Funcioná-
rios do Hospital Santo Amaro, na Rua Raul Ricardo de Barros, 276 – Vila 
Maia/Guarujá (SP), a fim de deliberarem sobre a seguinte “ Ordem do Dia ”:
1) Eleições (Capítulo VI, do Estatuto Social).
Obs.: Associados do GRDD, interessados em concorrer às eleições, deverão 
apresentar suas chapas até às 17 horas do dia 18/02/2020, na Sede do Grêmio.

Guarujá, 14 de fevereiro de 2020.

José Diógenes da Silva
Presidente em exercício

Da Redação
 
O curso de Medicina da 

Unoeste Guarujá esteve re-
presentado no evento do 
Ministério da Saúde “Previne 
Brasil” através do professor 
Ever ton Lopes Rodrigues. 
Realizado na segunda (10) 
e terça-feira (11) no Hotel 
Nacional SHS, em Brasília (DF), 
a oficina tem como objetivo 
discutir o apoio à implantação 
do novo financiamento federal 
da atenção primária à saúde.

De acordo com o profes-
sor, o convite para participar 
do evento aconteceu a alguns 
profissionais do país para dis-
cutir este processo da implan-
tação do novo financiamento 
federal. Como ele integra o 
Conselho de Secretários Mu-
nicipais de Saúde (Cosems) 
e o Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Co-
nass), houve a possibilidade 
de participar das atividades.

“Para estimular a ampliação 

O frentista Mikael da Silva 
Simões, de 22 anos, que 
foi atingido por um carro 
descontrolado dentro de 
um posto de combustíveis 
em Vicente de Carvalho 
teve o ombro e pelo menos 
três costelas quebradas. 
Internado no Hospital San-
to Amaro, o jovem aguar-
da avaliação dos médicos 
sobre possíveis cirurgias.

O momento do acidente 
foi registrado pelas câme-
ras do estabelecimento e 
viralizou nas redes sociais. 
Nas imagens, é possível ver 
um frentista abastecendo 
uma motocicleta, quando 
o carro invade o posto e 
atinge o funcionário e a 
moto. Além disso, o veí-
culo também derrubou a 

bomba de combustível.
Segundo informações 

de testemunhas, o carro 
que invadiu o posto tinha 
acabado de ser retirado da 
concessionária ao lado do 
posto localizado na avenida 
Santos Dummont, no bair-
ro Jardim Boa Esperança. 

“O rapaz tinha acabado 
de comprar o carro. Ele 
alegou que o carro era au-
tomático e, em vez de pisar 
no freio, ele pisou no acele-
rador e perdeu o controle. 
Quem estava dirigindo era o 
amigo do proprietário”, diz 
o gerente do posto, pai do 
frentista, que afirmou que o 
dono do carro entrou em 
contato com a família após o 
acidente e se deixou a dispo-
sição para ajudar o frentista.

De Guarujá 

Neste sábado (15), Guaru-
já terá o Dia “D” de vacinação 
contra o sarampo e febre 
amarela. Serão 20 postos 
disponíveis (ver lista abaixo) 
entre Unidades Básicas (UBSs) 
e de Saúde da Família (Usafas), 
que vão atender a população 
das 8 às 17 horas. 

Esta é a primeira etapa da 
Campanha Nacional contra 
o Sarampo, que no Estado 
de São Paulo, ainda abrange 
a imunização contra a febre 
amarela. Por isso, em Guarujá, 

a vacinação ocorre de manei-
ra seletiva, visando não só a 
avaliação da situação vacinal 
do paciente, como também a 
aplicação da dose conforme 
calendário vigente.

A campanha teve início 
na Cidade no último dia 10 
e continua até 13 de março, 
de segunda a sexta-feira, das 
9 às 15 horas. A realização 
é da Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Saúde. 

Para o sarampo, o público 
alvo prioritário são as crian-
ças a partir dos 6 meses até 
adultos com 60 anos. Com 

relação à febre amarela, po-
dem se vacinar as crianças de 
9 meses até adultos com 59 
anos. Dentro deste público, 
destaque às crianças de 4 a 
7 anos (nascidas a partir de 
2013), que também devem 
ser imunizadas. 

Isso porque neste ano, a 
dose reforço da febre amarela 
foi adicionada ao calendário 
vacinal, especificamente, para 
crianças aos 4 anos que não 
receberam a mesma ou só 
receberam apenas uma dose 
reforço. Para crianças a partir 
dos 5 anos, a dose é única.

A Polícia Militar Ambiental, 
em São Sebastião, no litoral 
norte, conseguiu localizar e 
já está preso em Guarujá o 
terceiro suspeito de par ti-
cipar do latrocínio (roubo 
seguido de morte) de Virginia 
Tavares Ferraz Ramos, esposa 
do ex-candidato a Governa-
dor do Estado de São Paulo, 
Claudio Fernando Aguiar, o 
Prof. Claudio Fernando (PMN).

O terceiro suspeito de 
participação, foi preso pela 
Polícia Militar Ambiental de 
Guarujá, nesta segunda-feira 
(10). Outros dois suspeitos 
já haviam sido capturados. O 
suspeito teve a prisão tempo-
rária decretada pelo Juízo da 
3ª Vara Criminal de Guarujá.

O crime aconteceu no últi-
mo dia 3 de fevereiro, quando 

ACOMPANHE-NOS
TAMBÉM PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/EstanciaDeGuaruja

Estão abertas as inscrições 
para a contratação de técnico 
em farmácia, farmacêutico 
e maqueiro para trabalhar 
no Pronto-Socorro Central 
e Infantil e no Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu), em Cubatão. 
Os interessados em participar 
do processo seletivo devem 
se candidatar até domingo 
(16), preenchendo formulário 
disponível no site do Instituto 
Alpha, Organização Social 
da Saúde que administra 
esses serviços na Cidade.

São duas vagas para técni-
co em farmácia, com jornada 
de 12×36 horas e salário 
mensal de R$ 1.700,00; e 
cadastro de reserva para a 
função de maqueiro, com 
jornada de 12×36 horas e 
salário de R$ 1.267,00; e ainda 

para farmacêutico, com 30 
horas semanais de trabalho e 
remuneração de R$ 2.795,00.

Inscrições – Devem ser 
feitas exclusivamente pelo link 
Processos Seletivos Abertos 
no site http://www.alphains-
tituto.com.br. Ao fazer o ca-
dastro, o candidato receberá, 
por e-mail, formulário que 
deve ser entregue na próxima 
etapa. É válido lembrar que 
não serão aceitas inscrições 
realizadas fora do prazo.

No próximo dia 18, quem 
efetuou o cadastro deve en-
tregar o formulário impresso 
e assinado no piso superior 
do Pronto-Socorro Infantil de 
Cubatão (Av. Martins Fontes, 
76, Vila Nova), das 9 às 12 
horas ou das 13 às 16 ho-
ras. É preciso apresentar um 
documento oficial com foto.

Inscrições para Samu e 
Pronto-Socorro em Cubatão

Denúncias podem
ser feitas diretamente 

no Canil Municipal 

Docente de Guarujá integra 
evento do Ministério da Saúde

Everton Lopes Rodrigues está em Brasília 
(DF) para participar de discussão sobre a 

implantação do novo financiamento
federal da atenção primária à saúde

de cobertura, o novo modelo 
base para a distribuição de 
recursos será baseado em 
número de cadastros. Temos 
que refletir esse ponto com 
a capacidade de gestão e as 
características de cada local. 
Atualmente, o modelo de 
distribuição é determinado 
pelo número de pessoas 
residentes. Dessa forma, rece-
be mais recurso o município 
que possui maior cobertura, 
estimulando o engajamento 
de gestores na ampliação de 
equipes de saúde da família e 
maior eficiência das equipes 
já existentes”, explica.

Everton salienta ainda que 
outro avanço discutido no 
evento é a questão do ca-
dastro compulsório dos cida-
dãos nos sistemas de atenção 
básica do Sistema Único de 
Saúde (SUS). “Todos os muní-
cipes deverão ser mapeados 
pelo gestor municipal de 
saúde, o que exigirá o cruza-
mento de dados com outros 

Sarampo
Guarujá tem Dia “D” de vacinação neste sábado (15)

Frentista atropelado 
aguarda avaliação médica

Terceiro suspeito de matar 
advogada no Las Palmas é preso

a esposa do político chegava 
ao trabalho de carro e foi abor-
dada por criminosos armados, 
que anunciaram o assalto. Um 
dos bandidos atirou e dois dis-
paros acertaram Virginia, um na 

cabeça e outro no pescoço.
De acordo com Claudio, o 

crime teria sido premeditado 
e sua esposa, a Virgínia, teria 
sido seguida por pelo me-
nos 20 km pelos bandidos.

20 unidades de saúde atenderão a população 
das 8 às 17 horas; postos realizam ainda a 
vacinação seletiva contra a febre amarela

bancos, como da assistência 
social, por exemplo, e tam-
bém o da Vigilância Sanitária. 

Apesar de todos os pro-
blemas, temos a conquista 
do Sistema Único de Saúde, 

uma tradição a ser defendida, 
aperfeiçoada e desenvolvi-
da, daí a importância desse 
encontro onde podemos 
debater estratégias para esse 
novo financiamento”, diz.

O professor, que coordena 
o Programa de Aproximação 
Progressiva à Prática (Papp), 
que acontece na atenção 
primária de Guarujá, e ministra 
a disciplina de Saúde Coletiva 
no curso de Medicina, revela 
que os acadêmicos terão 
acesso direto ao conteúdo 
discutido no Previne Brasil. 

“Nossos estudantes futu-
ramente vão prestar provas 
de residência onde o SUS faz 
parte do conteúdo. Então, é 
importante que eles estejam 
atualizados com essa realida-
de. Essa relação é essencial, 
pois eles saem com as infor-
mações mais atuais para futu-
ras provas e entender as mu-
danças na prática da atenção 
primária à saúde é um grande 
passo nesse sentido”, finaliza.

Suspeitos do 
crime já estão 
presos e polícia 
apura o caso
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PERÍODO DE 13 A 19 DE FEVEREIRO 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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Fútil;
frívolo

Amuleto
da sorte

Apelido de 
"Beatriz"

O sétimo
dia

Conversa
(gíria)

Maio, em
francês
Níquel

(símbolo)

Teste;
prova

Estilos de
natação

Muito
Apertar a
pele com
os dedos

A que
inspira
o poeta

Real
Enterrar o
carro na

lama

Achar
graça

Carroceria
de carros

Vai ao
chão

Sufixo de
"lipase"

Cheiro
Combus-
tível do
lampião

Objeto (?), comple-
mento verbal (Gram.)

Aeronáutica
(abrev.)

Sereia de
rios e

de lagos
(Folcl.)

Pancadas
dadas no

boxe

3/mai. 4/pacu. 5/tanto. 6/murros. 7/talismã. 10/iluminador.
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SONIC – O FILME 
AVENTURA, 

95 min 
L 

DUBLADO 
EM 2D 

15:00, 17:10, 
19:20 e 21:30 

AVES DE RAPINA: 
ARLEQUINA E SUA 

EMANCIPAÇÃO 
FANTABULOSA 

AÇÃO/AVENTURA, 
110 min 

16 

DUBLADO 
EM 2D 

14:30**, 16:40, 
19:00 e 21:20 

**Somente 
Sáb e Dom. 

O GRITO 
SUSPENSE/TERROR,

95 min 
16 

DUBLADO 
EM 2D 

Qui., Sexta, Seg à Qua:
17:00, 19:10 e 21:10. 

Sáb. e Domingo: 
14:50, 16:50 e 21:25 

BAD BOYS PARA 
SEMPRE 
AÇÃO, 
125 min 

16 

DUBLADO 
EM 2D 

SOMENTE SÁB E DOM:
18:50 

De Guarujá

A essência e alegria do Car-
naval estão de volta a Guarujá. 
Já está fechada a programação 
da Cidade para a festa mais po-
pular do País, que terá Desfile 
Show Oficial com quatro esco-
las de samba, além da apresen-
tação de bandas e blocos em 
diferentes bairros. A progra-
mação oficial vai do próximo 
sábado, dia 15, até o dia 25.

Quatro escolas de samba 

de Guarujá realizarão o Desfile 
Show Oficial, que acontece 
na segunda-feira (24), a par-
tir das 21 horas, na Avenida 
Miguel Stefano, orla da Ense-
ada, no trecho entre as ruas 
Acre e Iracema: Mocidade 
São Miguel, Unidos da São 
Jorge, Imperador da Ilha e 
Renascer de Santa Cruz dos 
Navegantes. O evento terá 
ainda a apresentação da Es-
cola Mocidade Amazonense, 
que será convidada de honra.

Abre alas - As festivida-
des, que contarão ainda com 
o desfile de 19 bandas itine-
rantes e 13 bandas fixas (veja 
quadro), foram oficialmente 
abertas na última quarta-feira 
(12), com a tradicional en-
trega da Chave da Cidade 
para a cor te carnavalesca. 
Confira a lista das bandas fixas 
e itinerantes que desfilam a 
partir deste sábado (15) até 
o próximo dia 25. (Progra-
mação sujeita a alterações).

Folia de Momo começa neste sábado em Guarujá

Guarujá terá desfile de escolas, bandas e blocos a partir deste sábado (15) 

CAARRNNAAVAALL  22002020

BANDAS FIXAS
� 15/02 - Banda Unidos do Santo Antônio - 18 às 22h - Alameda das Tulipas - Bairro Santo Antônio
� 21 a 25/02 - Carnaval Popular - 18 às 22h - Estrada Bertioga x Guarujá - Perequê 
� 22/02 - Banda Gela Drinks - 18 às 22h - Rua Santo Amaro; - Banda Além da Hora - 18 às 
22h - Praça Jorge Proença; - Banda dos Ciclistas Itapema - 17 às 21h - Rua Manoel Mesquita 
da Silva; -Banda das Crianças - 17 às 21h - Av. Guarujá - Vicente de Carvalho (VC)
� 23/02 - Banda do Povão – 18 às 22 h - Rua Aristides Rodrigues de Castro (VC); - Bloco 
Pérola do Atlântico - 18 às 22h - Praça Abílio Santos Branco – Enseada; - Banda Saudoso 
Itapema – 18 às 22h - Praça do Saudoso Itapema (VC)
� 24/02 - Banda do Doidão – 18 às 22h - Rua Aristides Rodrigues de Castro (VC); - Banda 
da Bica - 18 às 22h - Rua Silvia Constantino de Souza – Centro; – Banda Carnabau – 18 às 
22h - Rua Tambaú com Rua Almirante Barroso 
� 25/02 - Bloco das Cabritas – 18 às 22h – Av. Miguel Stefano (entre a Rua Acre e a Rua 
Iracema – na estrutura do desfile) – Enseada; - Banda do Zé – 18 às 22h - Rua Aristides 
Rodrigues de Castro (VC)

BANDAS ITINERANTES
� 15/02 - Bloco E.C.Santa Rosa – 15 às 17 h - Concentração: Rua Arthur Paixão, 193  
� 16/02 - Banda Boêmios F.S. Cerveja – 15 às 17h – Concentração: Rua Aristides Rodrigues 
de Castro; - Bloco Pedra 90 – 17 às 19h – Concentração: Av. Brasil; - Banda Vai Por Aí – 18 
às 20h –Concentração: Av. Oswaldo Aranha, 433
� 21/02/20 - Banda Cérebro - 19 às 21h – Concentração: Rua Guilherme Guinle
� 22/02/20 - Banda Xupo Mas Não Do – 20 às 22h - Concentração: Rua Santa Terezinha; 
- Banda Progresso – 19 às 21h – Concentração: Av. Josefa Hermínio Caldas; - Bloco Unidos 
do Menbriagel – 19h às 21h - Concentração: Jardim Las Palmas; - Banda São Miguel – 19h 
às 21h - Concentração: Enseada
� 23/02/20 - Banda das Pitangueiras – 12h às 14h – Concentração: Rua Mario Ribeiro (próx a 
Leomil); - Banda Vasco da Gama – 14h às 16h - Concentração: Rua Ernesto Martins; - Banda 
Unidos do Morrinhos – 19h às 21h - Concentração: Campo do Morrinhos; - Cordão Urso 
Guaru-ya - 15h às 17h – Concentração: Rua Petrópolis; - Banda Vermelho e Preto – 17h às 19h 
- Concentração: Av. Vicente de Carvalho; - Banda do Etanol – 19h às 21h - Concentração: 
Praça Horacio Lafer; - Banda Amigos do Rony – 17h às 19h - Concentração: Rua Capão Bonito
� 25/02/20 - Banda Fuxico – 18h às 20h - Concentração: Rua Francisco Alves; - Banda da 
Nega Maluca – 18h às 20h - Concentração: Praça 14 Bis

Neste sábado, dia 15 de 
fevereiro, acontece o Seminá-
rio ‘A Nova Terra’, promovido 
por entidades espíritas de 
Guarujá (Casas Irmãs, Sindi-
cato, Amor na Medida Certa 
e Amigos). A programação 
contará com palestras de con-
vidadas especiais: Monica de 

Medeiros e Margarete Aquila. 
Aber to ao público em 

geral, o evento será uma 
tarde agradável de reflexão 
e novos aprendizados sobre 
presenças extraterrestres e o 
desenvolvimento pessoal pre-
paratório para a ‘Nova Terra’.

O Seminário acontece a 

partir das 15hs deste sábado, 
na sede do Sindicato dos Fun-
cionários Públicos de Guarujá 
(Rua Manoel Hipólito do Rego, 
84 – Jd. Boa Esperança – Gua-
rujá). O evento tem entrada 
beneficente, e pede-se a do-
ação de um pacote fechado 
de ração para cães e gatos.

Neste sábado, dia 
15 de fevereiro, a peça 
“A TV Nua, Crua & 
Muito Engraçada” será 
apresentada em única 
sessão, no Teatro Muni-
cipal Procópio Ferreira. 
Formado por um elen-
co de 16 atores, tem 
texto e direção de Luiz 
Thomas, tendo 1 hora e 
25 minutos de apresentação.

A peça é uma sátira bem 
engraçada, ao conteúdo 
das televisões atuais. Sketes 
de Jornalismo, Propaganda, 
Programas de Auditório e 
Novelas, são tratados com 
muito humor, trazendo a re-

O Espaço Cultural da 
Câmara Municipal de Guarujá 
apresenta a mostra “Minha 
Ilha”, que reúne o acervo do 
fotógrafo amador João Moya 
Varjão. Os cliques detalham 

a natureza de Guarujá e o 
cotidiano da Cidade. Para 
ter acesso às imagens, cli-
que: https://bit.ly/2w4ebxD

A exposição é gratuita 
e ficará aberta para visita-

ção até o dia 13 de mar-
ço, no saguão do prédio 
do Legislativo Municipal, 
localizado na avenida Le-
omil, 291 – Pitangueiras, 
sempre das 9 às 17 horas.

Exposição “Minha Ilha” Entidades espíritas
convidam para seminário

Margarete Aquila e Monica Medeiros são as palestrantes da tarde

‘A TV Nua, Crua & Muito 
Engraçada’ no Procópio

flexão de que hoje em dia, 
as Redes de Televisão se 
importam muito com a audi-
ência, e menos com a cultura.

Os ingressos custam entre 
R$20 e R$40 e podem ser ad-
quiridos através do site www.
bi lheter iaexpress.com.br
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O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, comentou nes-
ta semana sobre a valorização 
do dólar, que superou R$ 4,35 
nesta quarta (12) e voltou a 
bater recorde. Guedes es-
clareceu que esse aumento 
decorre da combinação de 
juros baixos e contenção do 
gasto público, e que é con-
sequência do novo modelo 
econômico que o Governo 
vem implantando, que esti-
mula a recuperação da 
indústria, mesmo de-
sagradando a rentis-
tas e a turistas bra-
sileiros no exterior.

“Durante muito 
tempo, tivemos dó-
lar a R$ 1,80 e juros 
básicos a 14% [ao ano]. 
Hoje temos dólar a R$ 4 e juros 
também a 4%”, declarou o mi-
nistro em evento que discutiu 
a agenda legislativa para 2020.

Na avaliação de Guedes, 
os juros mais baixos bene-
ficiam os empreendedores, 
por meio do barateamento 
do crédito e que o dólar mais 
alto ajuda a reverter o proces-
so de desindustrialização do 
Brasil. “O Brasil era o paraíso 
dos rentistas. O câmbio bai-
xo desindustrializava o Brasil, 

que estava pendurado num 
modelo rentista”, disse.

DISNEYLÂNDIA
Apesar da defesa da 

economia, o que realmente 
causou comoção na socie-
dade foi a fala do ministro 
ao destacar que o dólar mais 
alto desestimula a viagem de 
brasileiros ao exterior, mais 
especificamente às classes 
mais baixas, e deu como 

exemplo as empregadas 
domésticas. O ministro 

Paulo Guedes acon-
selhou os turistas 
que deixem de ir 
para outros países 
todos os anos e co-

nheçam mais o Brasil. 
“Não tem negócio 

de câmbio a R$ 1,80. Vou ex-
portar menos, substituição de 
importações, turismo, todo 
mundo indo para a Disneylân-
dia. Empregada doméstica 
indo pra Disneylândia, uma 
festa danada. Mas espera aí? 
Espera aí. Vai passear ali em 
Foz do Iguaçu, vai ali passear 
nas praias do Nordeste, está 
cheio de praia bonita. Vai para 
Cachoeiro do Itapemirim, vai 
conhecer onde o Roberto 
Carlos nasceu. Vai passear 

no Brasil, vai conhecer o Bra-
sil, que está cheio de coisa 
bonita para ver”, declarou. 

O ministro também reco-
mendou a Chapada Diaman-
tina e a Floresta Amazônica 
como destinos turísticos. 
“Vocês podem continuar 
indo para a Disney, mas não 
todos os anos ou várias ve-
zes no mesmo ano, como 
era quando o câmbio esta-
va a R$ 1,80”, acrescentou.

REFORMAS
Em relação às reformas 

em tramitação no Congresso, 
Guedes disse que o Brasil 
terá um “ano belíssimo do 
ponto de vista político” após 
a aprovação da reforma da 
Previdência em 2019. Ele 
citou como prioridades a 
reforma tributária, que será 
acoplada a propostas em 
tramitação no Congresso, e 
as três propostas de emenda 
à Constituição (PEC) que re-
formulam o pacto federativo.

SERVIDORES
Guedes defendeu ain-

da a proposta que consta 
em duas PECs do pacto 
federativo de reduzir tem-
porariamente os salários 

Entre quarta e quinta-feira 
desta semana, foram registra-
das 242 vítimas mortais na 
província chinesa de Hubei, 
epicentro do novo corona-
vírus, considerada as 24 ho-
ras mais mortíferas desde o 
início do surto. O motivo da 
subida vertiginosa no núme-
ro de casos diagnosticados, 
com registro de mais 14.840 
pessoas infectadas foi ex-
plicada pelas mudanças de 
metodologia na identificação 
dos casos. Até esta data os 
números estavam se estabili-
zando no país e no mundo.

Antes, o número de ca-
sos e vítimas mortais era 

calculado tendo em conta 
apenas os casos confirma-
dos com os kits de diag-
nóstico, com os testes pa-
drão de ácido ribonucleico 
(RNA). Agora, passa a ser 
suficiente um diagnóstico 
do vírus através de uma 
tomografia computadori-
zada (TAC) aos pulmões.

Das 242 mortes regista-
das em Wuhan, 135 foram 
contabilizadas segundo a 
nova metodologia. Em re-
lação aos novos casos, dos 
18.840 que foram registados 
nas últimas horas, 13.332 
foram diagnosticados se-
gundo os novos critérios.

COVID-19
Os casos suspeitos de 

infecção pelo novo co-
ronavírus, o Covid-19, no 
Brasil, passou de oito, (11), 
para 11, nesta quarta-fei-
ra (12), com três novos 
casos no estado de São 
Paulo. As informações são 
do Centro de Operação de 
Emergência em Saúde Públi-
ca do Ministério da Saúde.

Até esta quinta-feira (13) 
os casos suspeitos estão 
assim distribuídos no país: 
São Paulo (6), Rio de Ja-
neiro (2), Rio Grande do 
Sul (1), Minas Gerais (1) e 
Paraná (1). Até agora, o mi-

nistério já descartou 33 ca-
sos suspeitos de Covid-19.

Em coletiva de imprensa 
que vem sendo realizada 
diariamente pelo Ministério 
da Saúde, o Secretário de 
Vigilância em Saúde da pasta, 
Wanderson Oliveira, deu de-
talhes sobre o perfil epide-
miológico dos casos suspei-
tos no país. Segundo ele, das 
11 notificações em avaliação 
no país, seis são homens, 
cinco são mulheres. A média 
de idade é 24,6 anos e to-
das as pessoas estiveram na 
China, porém nenhuma pas-
sou pela cidade de Wuhan, 
que é o epicentro do surto.

Coronavírus

Aumento de mortes e casos. O que mudou?

Mudança na metodologia do diagnóstico 
explica aumento dos números

Alta do dólar é 
consequência de juros 

baixos, diz Guedes

dos servidores em 25% em 
momentos de crise, tanto 
na União, quando estourar a 
regra de ouro, como nos es-
tados e nos municípios com 
dificuldades financeiras. O 
ministro considerou o corte 
temporário de 25% no salá-
rio dos servidores como a 
“versão tupiniquim” do shu-
tdown, bem mais suave que 
o sistema norte-americano.

“Nos Estados Unidos, 
o governo para de pagar 
tudo. Nunca vamos fazer 
isso aqui. Vamos apenas 
dar uma travadinha nos au-
mentos. Os salários [dos 
servidores] subiram 50% aci-
ma da inflação [nos últimos 

anos]. Eles têm estabilidade 
e Previdência”, justificou.

REFORMA
ADMINISTRATIVA

Guedes reiterou que a 
reforma administrativa, ainda 
não enviada ao Congresso, 
pretende reduzir o número 
de cargos e cortar privilégios, 
mas apenas para os futuros 
servidores. “Desenhamos 
uma reforma administrativa 
que não atinge direitos ad-
quiridos. Os futuros servi-
dores ficam de cinco a oito 
anos sendo avaliados e lá na 
frente conquista a estabilida-
de numa carreira típica de 
Estado, como em qualquer 

lugar no mundo. Estamos 
projetando um Estado fu-
turo com meritocracia. Em 
vez de 300 carreiras, vamos 
ter de 20 a 30”, explicou.

Sobre a declaração na 
semana passada em que 
comparou servidores públi-
cos a parasitas, o ministro 
repetiu que a fala foi tirada 
de contexto. Ele disse que 
o Estado se torna parasitário 
quando tem mais de 95% 
do orçamento comprome-
tido com o pagamento de 
salários. “Não estava me re-
ferindo a pessoas, que são 
sérias. Estava falando do ente 
público”. (Editado com in-
formações da Agência Brasil)

“Brasil terá
ano belíssimo 
do ponto de 

vista político”, 
disse Guedes

Fala sobre classes mais baixas viajando ao exterior causou polêmica


