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O isolamento social é 
a arma mais eficaz no 
combate ao Covid-19. 

Se puder, fique em 
casa e proteja a

nossa comunidade. 

“Homem do
Tempo” avisa:

Charge da semana

Retomada econômica em Guarujá
mira flexibilização e aeródromo

Prefeitura de Guarujá anunciou a Agenda Pró-Guarujá, estudo que compilou as principais ações e projetos
relacionados à saúde e desenvolvimento diante do cenário de pandemia para retomada gradual das atividades

econômicas na cidade. Administração também anunciou parceria com a Infraero na gestão do aeródromo de Guarujá

Página 3

Nasa e SpaceX  
iniciam nova
era espacial

Festival Gastronômico 
aposta no
delivery

Página 7

Lei da Ficha Limpa 
completa 10 anos 

de vigência
Página 8

Ponto MIS destaca 
produções do 

cinema nacional
Página 7

Página 8



A ESTÂNCIA  DE  GUARUJÁ  - Antônia Rosa Baraçal Guarujá - ME - Comércio de Jornais, Revistas e Promoções de Eventos - Diretora Presidente: Antonia Rosa Baraçal
Diretora Executiva: Maria Baraçal - Jornalista patrono: José Henrique Schmitz (in memoriam) - Editora e Jornalista Responsável: Karina Mingarelli - MTb 53.449
Diagramação: Sidney Silva - Redação, Edição, Composição e Editoração Eletrônica: Av. Adhemar de Barros, 210, sala 19 - Santo Antônio, 1º andar, CEP.: 11.430-000
Tel.: 3355-7474 e 3387-5096 - E-mail da Redação: jornal.estancia@terra.com.br - E-mail do departamento comercial: comercial.estancia@terra.com.br - Circulação: Guarujá,
Vicente de Carvalho, Bertioga e Cubatão - Tiragem: 10.000 exemplares  Impressão: Gráfica Diário do Litoral - Os artigos assinados são de responsabilidade dos seus autores.

5 a 11 de junho de 2020 OPINIÃO A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br2

Micros
Eleições
Com a liberação da rea-
lização de convenções 
partidárias virtuais visando 
as eleições municipais 
deste ano, a movimen-
tação política na cidade 
ganhou novo fôlego. Mo-
mento bom para ficar de 
olho nas propostas dos 
candidatos.

Rodrigo
Com sangue jovem e longa 
carreira de atuação nos 
bastidores políticos da 
cidade, Rodrigo Barbosa, 
pré-candidato a prefeito, 
reforçou sua presença nas 
redes sociais. Vale a pena 
conhecer.

Nelsinho
Quem vem relembrando 
seu trabalho em defesa da 
cidade e seus cidadãos 
é o jornalista Nelsinho Fi-
lho. Na última semana, ele 
comemorou a assinatura 
de contrato de cessão 
gratuita de uso do Farol do 
Itapema, o cartão postal 
de Vicente de Carvalho, 
pela prefeitura.

Nelsinho II
Em 2015, uma indicação 
do então vereador Nelsi-
nho já solicitava à prefei-
tura que providenciasse 
os meios para investir na 
recuperação e revitaliza-
ção do espaço, com o 
objetivo de preservar e 
homenagear a história da 
nossa Cidade. 

OAB SP
A OAB SP realiza nesta 

sexta-feira, dia 5 de junho, 
cerimônia virtual de lan-
çamento do Movimento 
Democracia Sempre, às 
15h. Na breve cerimônia 
será apresentado o do-
cumento que traduzirá 
o Movimento e contará 
com a participação do 
Ministério Público Estadual, 
representado pelo Procu-
rador de Justiça do Estado 
de São Paulo, Mário Luiz 
Sarrubbo, pelo presiden-
te do CRECI SP, Augusto 
Vianna Neto e pelo pre-
sidente da OAB SP, Caio 
Augusto Silva dos Santos.

Movimento
O Movimento Democracia 
Sempre será um obser-
vatório, um escudo aos 
retrocessos civilizatórios e 
um núcleo de defesa con-
tra todas as ameaças an-
tidemocráticas, por meio 
do qual serão reiterada-
mente reafirmados o dever 
e a responsabilidade de 
defesa das mensagens 
#DemocraciaSempre e 
#AutoritarismoNão.”

Novo canal
A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e Por-
tuário criou um novo canal 
para atender quem atua 
nos segmentos da pesca, 
aquicultura e economia 
solidária no Município. 
O atendimento é realiza-
do pelo Whatsapp (13) 
3344-4500, de segunda 
a sexta-feira, das 10 às 
16 horas. Os integran-
tes dos setores poderão 
acompanhar de per to 

as políticas públicas e 
ações realizadas, poden-
do, ainda, colaborar com 
a criação de novas ações, 
tornando-as mais efetivas.

Cadastramento 
A primeira ação a ser 
desenvolvida através do 
novo canal será a conti-
nuidade do cadastramen-
to dos pescadores que 
atuam na Cidade, sejam 
eles do tipo ar tesanal, 
industrial ou profissional 
(frete e esportivo). 

Combate
Nesta segunda-feira (1), a 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) Matheus 
Santamaria, conhecida 
também como PAM da 
Rodoviária, recebeu cinco 
novas tendas individuais 
para reforço no atendi-
mento ao Plano Contin-
gente de Coronavírus. Das 
cinco tendas, uma servirá 
para a coleta do exame 
swab, duas para oxige-
nação e outras duas para 
soroterapia.  

Combate II
Nos próximos dias, a UPA 
Vicente de Carvalho tam-
bém receberá cinco novas 
tendas de serviço para 
auxílio no atendimento. 
Outros equipamentos que 
reforçam o atendimento na 
UPA são a estação de higie-
nização, com pias e sabo-
nete líquido; e a tenda de 
descontaminação, que usa 
gotículas de hipoclorito de 
sódio para higienização 
das roupas de pacientes. 

Ainda que o Governo 
do Estado tenha mantido 
por mais uma semana a 
quarentena restritiva em 
toda a baixada santis-
ta, Guarujá vem plane-
jando a retomada eco-
nômica no município e 
está tirando do papel 
o plano ‘Pró-Guarujá’.

Apresentado no úl-
timo sábado (30/5), o 
plano tem como car-
ro-chefe a implanta-
ção do Aeródromo 
Civil Metropolitano de 
Guarujá para alavancar 
a indústria do turismo, 
importante pilar da re-
cuperação (veja matéria 
completa nesta edição). 

O otimismo com as 
perspectivas de desen-
volvimento nesses se-
tores está em alta. “Sem 
dúvida, será um grande 
propulsor de empregos 
e vai desenvolver o turis-

Mais ação e menos politicagem

Nós respeitamos as informações prestadas
pelo Governo, só que aquilo que o Estado leva mais 
tempo para enxergar por ter 645 municípios para 

administrar, nós [prefeitos] já enxergamos faz
muito tempo, desde a semana passada. Portanto,
a Baixada Santista sempre esteve na fase laranja
e os municípios vão se comportar como tal, com 

autonomia para tomar decisões em relação a cada uma 
das novas cidades da nossa região metropolitana.

Paulo Alexandre Barbosa – Prefeito
de Santos e presidente do Condesb

FRASE DA SEMANA

Não bastassem os efei-
tos desastrosos e cruéis 
da pandemia, turbinados 
por desacertos e rusgas 
entre as instâncias estadual 
e federal, fomos surpre-
endidos pela decisão 
da gestão João Doria, 
em 28/05, de enqua-
drar Guarujá em ‘zona 
de alerta de risco’. Como 
bem manifesta o Prefeito 
Válter Suman, “nós não 
concordamos, isso não 
condiz com a verdade”.

Entendemos e aplau-
dimos os esforços do 
Governo do Estado em 
defender a saúde públi-
ca e recomendar, com 
veemência, o isolamen-
to social. Porém, houve 
tempo e elementos sufi-
cientes para se mapear, 
com critério e responsa-
bilidade, a flexibilização 
e os preparativos para a 
retomada. Desta forma, 

cabe registrar nosso desa-
pontamento e até mesmo 
indignação ante o tratamen-
to dispensado a Guarujá 
na decisão governamental.

Conforme sustentou 
Franco Montoro, nos anos 
80 do século passado, “a 
vida acontece nos muni-
cípios”. E são as células 
municipais que detém o 
conhecimento das pecu-
liaridades de cada uma 
delas. Por isso, decisões 
divorciadas de uma leitura 

profunda e acurada da 
realidade local, tomadas 
de cima para baixo, não 
ajudam em nada. Pelo 
contrário: desmerecem 
os esforços até então 
empreendidos e frus-
tram nossas expectativas.

Isso posto, o GCVB 
– Visite Guarujá reitera o 
apoio ao posicionamento 
do Prefeito Válter Suman e 
tudo faremos para que a 
decisão do Governo do 
Estado seja imediatamente 
revista, à luz dos fatos e do 
quadro sanitário do muni-
cípio. Guarujá se prepa-
rou, com todo empenho 
e seriedade, para oferecer 
atendimento, tratamento e 
leitos hospitalares para as 
pessoas infectadas e ado-
ecidas pela Covid-19. Por 
esta razão, não podemos 
aceitar tratamento arbitrá-
rio e contrário aos anseios 
da nossa comunidade.

Maria Laudenir C S Oliveira - Presidente do Guarujá
Convention and Visitors Bureau – Visite Guarujá

Estância do leitor
Toda nossa solidariedade
ao Prefeito Válter Suman

mo, que é um dos pilares 
da economia da Cida-
de. Porto, aeroporto e 
polo industrial serão um 
tripé estratégico e fun-

damental para a Região”, 
declarou o prefeito.

E é justamente por 
isso que, neste momen-
to, o município defende 

tanto o relaxamento da 
quarentena de combate 
ao novo coronavírus e a 
retomada gradual do co-
mércio o quanto antes. 

Ainda que o Governo do 
Estado hesite em reclassi-
ficar a Baixada Santista na 
fase laranja do ‘Plano São 
Paulo’ e os casos do co-

vid-19 continuem a cres-
cer na cidade e região.

Em seis meses turbu-
lentos, a administração 
municipal lidou com uma 
tragédia, se preparou para 
enfrentar a pandemia, pla-
nejou e executou ações a 
fim de evitar que o con-
tágio saísse de controle, 
e já planejou como será 
a retomada econômica, 
além de manter setores 
públicos funcionando. 

A gestão Suman pode 
não agradar a todos, mas 
não está fazendo pouco. 
Ao contrário, vem com-
provando que em mo-
mentos de crise, o me-
lhor é mais ação e menos 
politicagem. Agora resta 
a população fazer a sua 
parte para que a cidade 
possa retomar as ativi-
dades o quanto antes.

Por isso, se puder, fi-
que em casa.
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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

ACOMPANHE-NOS
PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/ EstanciaDeGuaruja

ATENDEMOS COM E S/HORA MARCADA

Tels.: 3012-1212
3355-7005

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

altura do nº 2049 da Av. Adhemar de Barros)

Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

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

De Guarujá

A Agenda Pró-Guarujá, 
estudo que compilou as 
principais ações e projetos 
relacionados à saúde e eco-
nomia diante do cenário de 
pandemia foi apresentada no 
último sábado (30), durante 
coletiva que anunciou, tam-
bém, a parceria com a Infra-
ero na gestão do aeródromo 
de Guarujá.

A Prefeitura aguarda a 
reclassificação da Baixada 
Santista para a faixa laranja 
do Plano São Paulo para au-
torizar novas flexibilizações 
da quarentena para combate 
ao novo coronavírus. Atu-
almente, o Estado definiu a 
região como faixa vermelha 
de contágio, de alto risco, 
fato este contestado pelos 
prefeitos das nove cidades 
da Região.

A liberação parcial do 
comércio de rua e dos sho-
ppings, seguindo critérios de 
horário e capacidades redu-
zidos, será um complemento 
às decisões administrativas 
já implantadas na Fase 1 da 
Agenda Pró-Guarujá. 

Desde o dia 21 de abril, 
mais de 30 ramos comerciais 
estão permitidos ao funcio-
namento, além dos conside-

rados essenciais pelo Estado. 
Guarujá é uma das poucas 
cidades da Baixada que au-
torizou tais flexibilizações, 
atuando em sintonia com o 
Ministério Público do Estado 
de São Paulo e exigindo me-
didas profiláticas rígidas.

Na Etapa 2, que entrará em 
execução após a reclassifica-
ção estadual, as entidades 
representativas do comércio 
serão parceiras da Prefeitura 
para definir os protocolos 
de reabertura, com foco na 
saúde, higiene e testagem, 
além de regras de autor-
regulação e comunicação.

Reuniões neste sentido já 
foram realizadas e serão inten-
sificadas nos próximos dias.

PRÓ-GUARUJÁ
Tendo o turismo como 

principal vetor de desenvolvi-
mento, a Agenda Pró-Guarujá 
apresentou os planos já defi-
nidos e que serão implanta-
dos após o fim da pandemia, 
preparando a cidade para os 
meses de pré-temporada.

Neste sentido, já existem 
projetos que serão implan-
tados num cur to espaço 
de tempo, envolvendo a 
divulgação do turismo, ca-
lendário de eventos e obras 
de infraestrutura turística.

Outras ações visam às 
atividades culturais, a quali-
ficação da mão de obra do 
receptivo, de empreendedo-
res e novos investimentos na 
segurança pública, a exemplo 
das câmeras de videomo-
nitoramento. Tudo isso para 
deixar a cidade pronta para 
a retomada da economia 
quando a pandemia passar.

NOVOS NEGÓCIOS
A prospecção de novos 

negócios foi outro item apre-
sentado durante a Agenda 
Pró-Guarujá. Neste contexto 
inclui-se o Complexo Industrial 
e Naval (CING), área vocacio-
nada para atividades ligadas 
ao Pré-sal; a criação da Zona 
Retroportuária de Guarujá, às 
margens da rodovia Cônego 
Domênico Rangoni; o fomen-
to da indústria náutica; o cres-
cimento portuário e novos 
projetos ligados ao setor da 
construção civil.

A implantação do Aeró-
dromo Civil Metropolitano 
também foi anunciada du-
rante a Agenda Pró-Guarujá 
com a contratualização com 
a Infraero, empresa do Go-
verno Federal, considerada 
a terceira maior operadora 
de aeroportos no mundo.

Nesta segunda-feira (01), 

técnicos da Infraero já se 
instalaram no município para 
executar o projeto, que será 
dividido em três fases. Na pri-
meira, além de registrar o es-
paço junto à Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (ANAC), 
a empresa fará uma obra de 
recuperação e o recapea-
mento da pista, que possui 
1.390 metros de extensão, a 
fim de que esteja pronta para 
receber as primeiras aerona-
ves de aviação executiva, o 
que deve acontecer entre 
quatro e seis meses.

Na segunda fase, trata-se 
de uma cer tificação para 
aeronaves de médio porte, 
a exemplo das aeronaves 
do modelo ATR, que possi-
bilitarão voos regulares para 
diversos destinos.

Já na terceira fase, a Pre-
feitura e a Infraero se unirão 
para buscar recursos, junto ao 
Fundo Nacional de Aviação 
Civil (FNAC), para concretizar 
a operação comercial no 
local, com a construção de 
um terminal de passageiros, 
novos hangares e demais 
estruturas físicas, possibilitan-
do a implantação de voos 
comerciais com grandes aero-
naves como Airbus 319 e 320 
e Boeing 737 e 747, para os 
principais destinos do Brasil.

Os vereadores guaruja-
enses aprovaram, na última 
terça-feira (2), requerimento 
endereçado aos Correios 
(Empresa de Correios e Telé-
grafos - ECT), questionando o 
descumprimento, por parte 
da estatal, à Lei Municipal 
4.512/2018 - que determina 
obrigações em relação ao 
atendimento aos usuários nas 
unidades franqueadas, pre-
sentes em Guarujá e Vicente 
de Carvalho.

Vigente há mais de dois 
anos, a referida lei estabele-
ce que a empresa não pode 
ultrapassar tempo máximo 
de 20 minutos para atendi-
mento ao público, em dias 
de fluxo normal, e em até 40 
minutos, em dias de grande 
movimento. Detalhes em: 
http://leismunicipa.is/lhutv

“Embora essas obriga-
ções já constem em nossa 

A pandemia causada pela 
covid-19 já ultrapassou 600 
mil casos e mais de 33 mil 
mortes no país. Só na região 
da Baixada Santista, são mais 
de 11 mil casos confirmados 
e 500 mortes. Apesar das 
vidas interrompidas devido 
a doença, ainda há uma 
parte da população que 
não compreende a gravida-
de da situação e ignora os 
esforços que as autoridades 
sanitárias, e os prefeitos, vêm 
adotando para preservar as 
vidas dos cidadãos e, ao 
mesmo tempo, poder aten-
der a todos que precisarem 
de auxílio médico devido a 
pandemia.

Em Guarujá, a aglomo-
ração de jovens nas praças 
já vem sendo observada 
pela população há algumas 
semanas, e, no último final 
de semana, após denún-
cias, a Guarda Civil Muni-
cipal (GCM) de Guarujá 
realizou uma operação na 
Praça Mário Covas, no bairro 
Morrinhos 1, para conter 
uma aglomeração de 150 
pessoas no local. 

A ação foi coordenada 
pela equipe de Rondas Os-
tensivas Municipais (Romu) 
e fiscalização de comércio, 

com o apoio da Polícia 
Militar, mas não houve con-
fronto. Ao perceberem a 
presença da GCM, os jovens 
dispersaram rapidamente. 
Ninguém foi detido.

Conforme o decreto mu-
nicipal 13.564/20 (artigo 36) 
está proibida a aglomera-
ção de pessoas em praças 
públicas no Município. A 
medida restritiva tem por 
única finalidade a proteção 
da própria população, a fim 
de conter a proliferação do 
novo coronavírus, transmis-
sor da Covid 19.

As pessoas que descum-
prirem o que está disposto 
na normativa estão sujeitas 
às penalidades dos artigos 
268 e 330 do Código Penal 
Brasileiro. O primeiro trata 
sobre a desobediência às 
medidas sanitárias impostas 
pelo poder público, que se 
destinam a impedir a propa-
gação de doenças conta-
giosas, podendo submeter 
o infrator à detenção de um 
mês a um ano, e multa.

Já o segundo fala sobre 
o crime de desacato a or-
dem legal de funcionário 
público. A punição é de 
prisão, que varia de quinze 
dias a seis meses, com multa.

O plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) autori-
zou nesta quinta-feira (4), por 
unanimidade, a realização de 
modo virtual das convenções 
partidárias para a escolha dos 
candidatos nas eleições mu-
nicipais deste ano, tendo em 
vista as recomendações de 
distanciamento social durante 
a pandemia do novo corona-
vírus (covid-19).

Pela decisão, ficou esta-
belecido que os partidos 
têm liberdade de estabe-
lecer regras e escolher os 
procedimentos para a re-
alização das convenções 
virtuais, desde que garantam 
ampla publicidade a todos 
os filiados e atendam a to-
das exigências da legislação 
eleitoral já em vigor.

A flexibilização foi autori-
zada em resposta a duas con-
sultas feitas por deputados 
federais e a uma terceira feita 
pelo partido Republicanos. 
“No meu modo de ver, negar 

a adoção desse formato vir-
tual no momento atual seria 
ignorar a realidade enfrentada 
no combate à doença. Na 
seara específica do proces-
so eleitoral, seria inviabilizar 
essa etapa imprescindível à 
realização de eleições de-
mocráticas e transparentes”, 
disse o relator das consultas, 
ministro Luis Felipe Salomão, 
que foi acompanhado por 
todos os outros seis ministros 
que compõem o TSE.

O tribunal formará um gru-
po de trabalho para estabele-
cer regras de envio virtual dos 
resultados das convenções 
para a Justiça Eleitoral. Uma 
norma sobre o tema deve 
ser votada ainda neste mês, 
segundo o presidente do TSE, 
ministro Luís Roberto Barroso.

De acordo com a legisla-
ção eleitoral, as convenções, 
obrigatórias para a escolha dos 
candidatos, devem ser realiza-
das por todos os partidos en-
tre 20 de julho e 5 de agosto.

Requerimento questiona correios por 
descumprimento à legislação local

Requerimento 
aprovado é de autoria 
do vereador Doidão 

legislação há bastante tempo, 
nenhuma providência foi 
tomada a efeito e as queixas 

são muitas. Diariamente conti-
nuamos observando extensas 
filas nas portas dos Correios, 
principalmente em Vicen-
te de Carvalho”, destaca o 
vereador José Nilton Lima 
de Oliveira (PSB), autor do 
requerimento, assim como 
da Lei Municipal 4.512/2018. 

Ele enfatiza que, mesmo 
neste período de pande-
mia, tem verificado grandes 
aglomerações entorno das 
agências locais. “Não bastasse 
o recorrente desrespeito às 
leis de defesa do consumidor, 
agora colocam em risco a 
saúde das pessoas, o que é 
ainda mais grave”.

O maior problema, se-
gundo o vereador, ocorre 
nos pontos de retirada de 
mercadorias. “Como há muitas 
áreas consideradas de risco 
para entregas, milhares de 
pessoas são obrigadas a se 

dirigir a essas centrais, mesmo 
pagando frete, e ainda ter que 
aguardar por tempo abusivo”. 

Perguntas - No reque-
rimento, ele pede esclareci-
mentos acerca da demanda 
de serviços na região e a 
quantidade de funcionários 
que atualmente trabalham no 
atendimento, a fim de iden-
tificar a razão de inúmeras 
reclamações que vem sendo 
encaminhadas por munícipes.

Também solicita, de forma 
detalhada, quais são as áreas 
consideradas de risco para as 
entregas no município e, so-
bretudo, os critérios que em-
basam esse tipo de definição. 

O documento agora se-
guirá à presidência dos Cor-
reios, que terá prazo de 
15 dias (com possibilidade 
de prorrogação pelo mes-
mo período) para respon-
der aos questionamentos.

Prefeitura lança Pró-Guarujá enquanto 
aguarda reclassificação do Estado

Mais de 
30 ramos 
comerciais e 
essenciais já 
foram liberados

TSE autoriza convenções 
partidárias virtuais

Pandemia
Bairros ignoram a 

gravidade da pandemia

Aglomeração na Praça Mário Covas, no 
Morrinhos, é interrompida pela Guarda 
municipal com o apoio da Polícia Militar
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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
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Hospital Municipal de Cubatão prestigia seus parceiros

A Família 
Pró-Saúde, 

Marcelo, Marilu 
e Paulo Mergu-

lhão, e o filho 
Paulo Roberto 

Jr agradeceu 
a presença 

das voluntá-
rias Pró-Amor 
que atuam no 

hospital

No último dia 29 de julho, no Bloco Cultural de Cubatão,  numa tarde de homenagens, 
o Hospital Municipal de Cubatão (HMC) comemorou oficialmente seu 14º aniversário 
e as suas grandes conquistas nos últimos anos. Entre elas destacam-se: ACREDI-
TAÇÃO NIVEL I ONA - 2010; CERTIFICAÇÃO HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA 
2010, PRÊMIO HOSPITAL BEST - MELHOR HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA 
SANTISTA - 2010; MELHOR ATENDIMENTO SUS NA REGIÃO - 2011 - INDICADOS 

PELA PESQUISA DO INSTITUTO IPAT e PRÊMIO COREN SP GESTÃO COM 
QUALIDADE 2011/2012, conferido pelo Conselho Regional de Enfermagem do 
Estado de São Paulo. O evento teve a participação de associações e entidades do 
município, como a APAS, a Associação Comercial e Industrial de Cubatão, Rotary 
Clube, OAB, Cartório de Registro Civil, Sintra Saúde, Conselho Municipal de Saúde, 
CIESP Cubatão, diversos secretários municipais e parceiros comerciais do hospital.

O presidente da Pró-Saúde, Paulo Roberto Mergulhão, 
e a secretária Municipal de Saúde, Dra. Jocelene 

Batista Pereira foram os anfitriões da prestigiada e 
breve cerimônia, para que todos os homenageados 

pudessem se confraternizar.
A vereadora conhecida como Nega Pieruzi,

também agraciada com a homenagem

O presidente da Câmara Municipal de Cubatão, 
Donizete Tavares Nascimento, e o colunista José Flávio 

Andrade Silva, um dos homenageados da tarde

Stoque e 
o vereador 
Aguinaldo 

Araújo, 
que tam-

bém foi 
agraciado 
com a ho-
menagem

O diretor geral 
do HMC, José 

Donizetti Stoque, 
e o diretor da 

Fundação São 
Francisco Xa-

vier, diretor José 
Carlos de Car-

valho Gallinari , 
representando 

o grupo USIMI-
NAS, que tam-
bém é parceira 

da Prefeitura
de Cubatão na 
área da saúde

O diretor 
do Hospi-
tal e outro 
homena-
geado, o 
vereador 
Geraldo 
Cardoso 
Guedes

O diretor regional 
operacional da 
Pró-Saúde, Mar-
celo Bittencourt, 
e o provedor da 
Santa Casa de 
Santos, Manoel 
Lourenço, que no 
dia a dia con-
ta com o apoio 
do competente 
Superintendente 
Erimar Carlos 
Brehme para a 
gestão da institui-
ção filantrópica

O vereador 
Paulo Tito 
também 
recebeu das 
mãos de 
Stoque a sua 
homenagem

O diretor geral 
do HMC, José 
Donizetti Stoque, 
frisou a parceria 
e o empenho do 
legislativo na me-
lhoria da área da 
saúde no municí-
pio, ressaltando 
a importãncia de 
um dos grandes 
homenageados, o 
presidente da Câ-
mara de Cubatão, 
Donizete Tavares 
Nascimento

Na terça-feira, dia 26 de julho, 
D. Antonia Baraçal, diretora-
presidente do Jornal
A Estância de Guarujá 
completou 87 anos.
Ao lado de familiares e amigos, 
D. Antonia aproveitou a data 
para fazer um balanço de suas 
conquistas e, apesar dos 
percalços da vida, 
sente-se vitoriosa 
e honrada por ser 
exemplo de
garra e caráter.
Felicidades!  
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joseflaviocolunista@gmail.com

2255  
anosanos
Eternizando
emoções
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Camila e Plínio recebem convidados no Taiwan 
Centro de Eventos (Salão Rubi), em Ribeirão Preto

Os noivos Camila Cara-
muru e Plínio Frugeri re-
ceberam as bênçãos na 
Capela Nossa Senhora 
de Fátima, na presença 
de familiares, amigos e 
da sociedade de Ribeirão 

Preto. Centenas de convi-
dados prestigiaram o casal 
no requintado Centro de 
Eventos Taiwan (Salão 
Rubi), em Ribeirão Preto. O 
deslumbrante casal seguiu 
em núpcias para Cancun

Os pais do noivo José Plínio Frugeri e Clélia Maria
Záccaro Frugeri estavam emocionados com a bonita

cerimônia realizada na Capela Nossa Senhora de Fátima

Os pais da noiva Jorge Barbosa Caramuru e 
Kássia Aparecida Carrascoxa felizes com o

momento importante na vida de sua filha Camila

Este colunista sentiu-se honrado com o convite e para-
beniza o casal Camila e Plínio, pela requintada festa

Maria Inês e os jornalistas Mércia Záccaro e Luiz
Fernando. Momento de muita alegria para a família

O jovem casal Lauro e
Cárila Caramuru, irmã da noiva,
estava muito feliz com o enlace

Mariângela, seu marido Ademar Frugeri, acompanhados de sua filha Maira

Ana Luiza (irmã da noiva), foi a daminha de Camila Caramuru

O bonito casal Luiz Fernando e
Camila estava entre os padrinhos

Cíntia Záccaro Frugeri e seu marido, o médico
Fábio Rabelo fizeram parte dos elegantes padrinhos

O empresário Gustavo Cury e sua mulher, a dentista Denise 
Záccaro Frugeri Cury, aguardam a chegada de Ana Luiza

 O casal de amigos Jaci e
Edna Fernandes foram à Ribeirão
Preto, prestigiar Camila e Plínio



Alcoólicos 
Anônimos

Existe uma saída
para o alcoolismo

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

(13) 99133-2543(13) 3384-6866 (13) 3384-6866 

� Charges  � Logotipos
� Ilustrações � Caricaturas 
� Logomarcas
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Se tiverem com saudade da nossa
comida, é só pedir! Nós estamos no

IFOOD, e também pelo nosso número

(13) 3382-1859

Vocês
estão com 
saudades

de ver
a mesa 
assim?

De Guarujá

Pelo terceiro mês conse-
cutivo, a Prefeitura de Guarujá 
prorroga todos os prazos de 
vencimento de diversas taxas 
municipais por mais 30 dias, a 
fim de auxiliar o contribuinte 
que está em isolamento social 
durante a pandemia do novo 
coronavírus. 

Garantido pelo decreto 
municipal nº 13.681, publica-
do no Diário Oficial de sábado 
(30), o adiamento é mais uma 
medida determinada pelo 
Município como forma de 
atenuar o impacto financeiro 
sobre empresários, comer-
ciantes e profissionais liberais, 
que estão sentindo os reflexos 
econômicos das mudanças 
adotadas para o enfrenta-
mento da pandemia decor-
rente do novo coronavírus.

As cobranças que tive-
ram seus vencimentos pror-
rogados são as taxas de 
mobiliário fiscal, comércio 
ambulante, permissionários 
de feiras de ar tesanato e 
miudezas, além de taxas de 
licença e funcionamento. 
Com isso, o contribuinte po-
derá pagar em julho a parcela 
que venceria em junho, de 
acordo com os respectivos 
vencimentos de suas taxas.

Adalberto Ferreira da Silva, 
titular da Secretaria Municipal 
de Finanças (Sefin) explica 
que o novo decreto prorroga 
as providências já tomadas em 

O valor de produtos 
como gás de cozinha, 
álcool em gel, máscaras 
de proteção facial e luvas 
está sendo normalizado 
na Cidade. Isso porque, 
a ação de fiscalização de 
preços, iniciada no final 
de abril, já percorreu dez 
distribuidoras de gás e 
cerca de 30 estabeleci-
mentos, entre farmácias e 
supermercados. De acordo 
com a prefeitura, as ações 
são realizadas por meio de 
denúncias de munícipes.

“Graças a denúncias de 
munícipes, a equipe apurou 
que diversas distribuidoras 
de gás de cozinha estavam 
praticando preços acima 
do fixado pelo Procon São 
Paulo, de R$ 70. Os locais 
foram notificados, multados 
e adequaram seus preços.”

ÁLCOOL EM GEL
Já os que comerciali-

zam álcool em gel, más-
caras de proteção facial 
e luvas, como farmácias e 
supermercados, também 
estavam praticando preços 
acima do habitual. Nesses 
casos, o Procon monitora 
se o valor é o mesmo do 
praticado antes da pande-
mia e se for determinado 
aumento sem justa causa, 
a empresa é orientada a 
normalizar seus preços.

Em casos de denúncias 
e informações, munícipes 
podem entrar em con-
tato com o Procon, por 
meio dos telefones (13) 
3355-1232 e (13) 3355-
6648; também é possí-
vel agendar atendimento 
presencial pelos mesmos 
contatos, caso necessário. 

Além disso, o con-
sumidor também pode 
optar em fazer a recla-
mação pelo aplicativo 
‘Procon.SP’ ou pelo site 
www.procon.sp.gov.br 

Conforme anunciado pelo 
Ministério da Saúde, a Cam-
panha de Vacinação contra a 
Gripe (Influenza vírus H1N1, A 
e B), que se encerraria na pró-
xima sexta-feira (5), foi esten-
dida até o dia 30 deste mês 
para todas as fases (públicos 
abaixo). O objetivo é atingir a 
meta de 90% da cobertura va-
cinal para grupos prioritários. 

Guarujá atingiu a marca 
para idosos (135%) e profis-
sionais da saúde (98%), mas 
para outros públicos como 
gestantes, puérperas (mulhe-

res em período pós-parto), 
crianças de 6 meses a meno-
res de 6 anos, pessoas com 
deficiência e adultos de 55 
a 59 anos, a cobertura ainda 
está abaixo do esperado. 

Com a prorrogação da 
campanha, os munícipes que 
ainda não se vacinaram nas 
outras etapas têm até o dia 
30 para procurar a unidade 
de saúde mais próxima. A 
Cidade ainda conta com es-
toque suficiente para atender 
a demanda e com 20 postos 
(lista abaixo), entre Unidades 

Básicas (UBS) e de Saúde da 
Família (Usafas) à disposição, 
das 8 às 17 horas. Todos esses 
locais contam ainda com o 
sistema ‘drive thru’. 

Para se imunizar, é preciso 
levar documento com foto 
e carteira de vacinação. Já 
pacientes crônicos preci-
sam apresentar recomen-
dação médica; no caso de 
trabalhadores portuários é 
solicitado documento que 
comprove vínculo empre-
gatício; e aos caminhonei-
ros, carteira de habilitação.

O trade turístico de Gua-
rujá planeja a retomada pós-
pandemia da Covid-19 e 
aposta em campanha de 
venda antecipada, para mi-
nimizar os efeitos da crise. 
O objetivo é garantir a so-
brevivência da rede hoteleira 
local, bares, restaurantes, 
quiosques e esportes radi-
cais, além de evitar o agrava-
mento de desemprego.

A campanha pretende 
atingir o mercado da capi-
tal paulista e do interior do 

Estado e consiste na venda 
antecipada de vouchers para 
acesso a bens e serviços 
oferecidos em Guarujá. Os 
custos da ação serão arcados 
com verba do COMTUR.

Na primeira fase da cam-
panha, serão exibidos dois 
vídeos institucionais, já pro-
duzidos pela SETUR, com 
os temas “Fique em casa” 
e “Estamos nos preparan-
do”. Serão oferecidos, para 
venda imediata “voucher-
desconto” a ser determi-

nado por cada segmen-
to do trade par ticipante.

Na segunda fase, será 
exibido vídeo institucional 
já produzido pela SETUR 
com tema “Já estamos pron-
tos”! Serão utilizadas mídias 
de grande penetração, a 
exemplo das redes Globo 
e Record. A hotelaria pro-
põe voucher no valor de R$ 
400, com desconto de R$ 
100 e pagamento em até 3 
vezes sem juros. Validade 
do voucher é de 12 meses.

Durante a pandemia do 
novo Coronavírus – COVID-
19, todos os aprendizes 
menores de 18 anos tiveram 
as atividades de Socioapren-
dizagem interrompidas e/ou 
suspensas, entre outras op-
ções dadas por meio de 
Medidas Provisórias e Notas 
Técnicas em vigor. Isso abriu 
um campo para Aprendizes 
maiores de 18 anos. 

O CAMP Guarujá chamou 
em projeto piloto, jovens que 
permaneciam em lista de es-
pera de inscrição anteriores, 
que desejavam se preparar 
para o Programa Aprendiz 

Integral, residem na cidade de 
Guarujá, estão no Ensino Mé-
dio ou o tenham concluído e 
que não tiveram registro em 
carteira como Aprendiz e/ou 
em função administrativa, uma 
vez que a lei não permite o re-
gistro na condição de apren-
diz quando existe registro an-
terior em funções correlatas. 

Embora maiores de de-
zoito anos, para fazer parte 
do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos 
familiares e comunitários, o jo-
vem deve ser acompanhado 
por um familiar que aceite par-
ticipar de ações do Programa 

– que será um apoiador do 
Jovem e contribuirá para o 
sucesso do Programa.

Esta pequena turma está 
em andamento e tendo bons 
resultados, por isso foi lan-
çado, no dia 01 de junho 
de 2020, o edital “OPOR-
TUNIDADE CAMP GUARUJÁ 
– 2020 – JOVEM”, que pre-
tende cadastrar Jovens com 
dezoito anos completos ou 
que completem até 01 de 
julho de 2020 e também para 
aqueles que não completem 
22 anos até o final de 2020 e 
desejem participar do Serviço 
de Convivência e Fortaleci-

mento de Vínculos – Pro-
grama Integração - JOVEM. 

Para participar o Jovem 
deve ler todo o edital e o 
Regimento Interno do CAMP 
Guarujá para saber se faz par-
te do público-alvo e aguardar 
a disponibilização do link para 
cadastro, que será disponibili-
zado em 01 de julho de 2020.

Para esclarecimento de 
dúvidas, a secretaria da enti-
dade estará à disposição, de 
segunda e sexta-feira (exceto 
feriados e emendas), das 8h 
às 12h. (novo horário), pelo 
telefone: (13) 3355-7906 ou 
WhatsApp (13) 99711-0800.

Fiscalização 
normaliza 

preço do gás 
de cozinha 

Equipe fiscalizou 
comércios devido

a denúncias
de munícipes

Prestação de serviço
Oportunidade Camp Guarujá 2020 - Jovem

Vacinação contra a gripe segue até o final do mês 

Campanha, que encerraria na sexta-feira (5), 
foi prorrogada até o próximo dia 30

Turismo de Guarujá aposta em vendas antecipadas

Contribuinte ganha mais 30 dias
para pagar taxas municipais e Refis

abril e maio, tendo em vista 
que não houve uma diminui-
ção significativa no número de 
casos da Covid-19 e a manu-
tenção da quarentena, que 
se prolongou. “Esses fatores 
impedem que as pessoas que 
têm atividades mais simples 
possam trabalhar e conseguir 
recursos para viabilizar os 
pagamentos dessas taxas”, 
pondera o secretário. 

No entanto, para o titular 
da Sefin, a expectativa a partir 
desta semana é positiva em 
relação à retomada das ativi-
dades na questão econômica 
por conta so Pró-Guarujá, 
ainda que o governo esta-
dual tenha mantidoa Baixada 
Santista na fase vermelha, atra-
sando a retomada econômica 
mesmo que com restrições, 

desde que todos atendam 
aos critérios já estabeleci-
dos para conter a pandemia.

“Tudo vai depender do 
comportamento da popula-
ção, porque esses patamares 
de classificação podem re-
troceder se o distanciamento 
social apresentar níveis bai-
xos novamente. Mas, nossa 
expectativa é positiva, pois 
temos um trabalho que justifi-
ca a nossa classificação, que 
é melhor do que a da Região 
Metropolitana do Estado 
de São Paulo. A retomada 
econômica é fundamental 
para que tenhamos condi-
ções de sustentabilidade 
financeira dos serviços que 
o Município está prestando, 
mas sem a participação da 
população tudo pode re-

troceder e poderemos ter 
um retardo dessa retomada. 
Apesar das circunstâncias, 
estamos confiantes, consi-
derando que a população 
vai colaborar nesse sentido”, 
adver te o titular da Sefin.

REFIS
A Prefeitura de Guarujá 

também pror rogou, pelo 
terceiro mês consecutivo, o 
prazo para pagamento de dé-
bitos inscritos em Dívida Ativa, 
para mais 30 dias, de acordo 
com decreto municipal nº 
13.683, publicado no Diário 
Oficial do Município, no últi-
mo sábado (30). A normativa 
é válida para parcelas do Ter-
mo de Acordo e do Programa 
de Recuperação Fiscal (Refis) 
celebrados e vigentes até a 

presente data, sem riscos de 
cobrança de juros e multas, 
rescisão do parcelamento ou 
perda dos benefícios.

O prazo foi prorrogado a 
fim de manter as condições 
de atração que fizeram com 
que a população aderisse ao 
Refis maciçamente, no final de 
2019. Com isso, as garantias 
do contrato de parcelamento 
com a diminuição do valor fi-
nal a ser pago continuam man-
tidas, dando um alívio, durante 
a pandemia, aos contribuintes 
que negociaram seus débitos 
com o Município. No mesmo 
decreto, que dispõe sobre 
as medidas emergências no 
âmbito tributário, ficou esta-
belecido que nos próximos 
30 dias não será ajuizada ne-
nhuma ação de cobrança judi-
cial, só em casos específicos 
quando, por exemplo, correr 
o risco de perder o IPTU ou 
ISS que lançou anteriormente, 
a fim de evitar a prescrição de 
crédito tributário municipal.

Para efetuar o pagamento 
das taxas mencionadas e dos 
débitos em Dívida Ativa, o 
contribuinte poderá emitir os 
novos boletos e guias  atuali-
zados pelo site oficial da Pre-
feitura www.guarujá.sp.gov.br  
, sem juros e multas. As ade-
quações do sistema visando 
a impressão dos documentos 
já estão sendo viabilizadas 
pela empresa que trabalha o 
sistema contábil da Prefeitura. 

Entre elas, foram postergadas as taxas de mobiliário fiscal,
comércio ambulante e permissionários de feiras de artesanato

Objetivo 
é garantir 
sobrevivência 
do trade 
turístico
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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.

COMUNICADO 
IMPORTANTE
Em razão de força

maior, frente ao
Covid-19 (Coronavírus), 

comprometidos com 
as recomendações 
decretadas pelas 

autoridades públicas, o 
Shopping La Plage está 
suspendendo desde o 

dia 18/03/2020, todas as 
sessões dos cinemas.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 885 - Pitangueiras
Guarujá - Tels.: (13) 3386.6819  e  0800 775-0444

PALAVRAS CRUZADAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 25

SATV
TAMBORIM

ARCACESO
PARADOÃR

NOTAPOR
SISEDA
FERRUGEM

DESATEUR
REFIDEIAS

TEREREIO
NALADON
CFBOXE

BICOLORC
ASSADEIRA

I

Camisa de
blocos de
Carnaval

Segurei;
agarrei

(?) do sol,
instante
final da
tarde

Forma
geomé-

trica como
a da bola

Sílaba de
"urrar"

Césio
(símbolo)

Compar-
timento do
chuveiro

Letra que
o Ceboli-
nha troca
pelo "L"

Tabuleiro
para o
forno

Pensa-
mentos

Seres mi-
tológicos

Título nobre
espanhol
Macho

da cabra

Referência
(abrev.)

Trancinha
colorida

Desfaça
(o nó) 

Sem
movimento

Ligado
(o abajur)
Arremessa
com força

Oposto de "profano"
Pedido de
mudança
de escola

Um dos
poderes do
Super-Ho-
mem (HQ)

Resto
de vela

Marcha de
manobras

Resultado
da ava-

liação do
trabalho
escolar

Corrosão
sobre o
metal

Tecido de
luxo

Faz sair de
um lugar

(?)
Caymmi,

compositor

Aspira
Que tem

duas tona-
lidades

Cochilo

Cor do
tronco

Pequeno
instru-

mento de
percussão

Arco, em
inglês

3/arc — don. 5/abadá — elfos — sacro. 6/tererê.
Da Redação

O programa Pontos MIS 
On-line inicia neste sábado (6), 
uma programação especial em 
homenagem ao Dia do Cinema 
Nacional, comemorado no 
próximo dia 19. Durante todos 
os sábados deste mês, serão 
exibidas produções brasilei-
ras, seguidas de bate-papo 
com cineastas e especialistas. 
O longa desta semana é S. 
Bernardo (1972), do diretor 
Leon Hirszman, baseado em 
romance de Graciliano Ramos. 
O filme começa às 15h30, 
e o bate-papo às 18 horas.

O longa de sábado (6) 
acompanha a trajetória de Pau-
lo Honório, um modesto cai-
xeiro-viajante que enriquece, 
compra a fazenda S. Bernardo 
e contrata casamento com 
Madalena, a professora da ci-
dade. O conflito se estabelece 
quando Madalena não aceita 
ser tratada como propriedade.

A sessão será limitada a 
100 vagas, que podem ser 
pleiteadas a partir desta quin-
ta-feira (4), por meio de ins-
crição no link https://tinyurl.

A Cia. Teatral “Quem sabe 
faz a hora...” vem mantendo as 
atividades durante a pandemia, 
de uma forma caseira e muito 
criativa. A Cia, que tem 21 anos 
de história, está promovendo 
uma programação diversifica-
da, com projetos para crian-

ças, comédia e poesia em seu 
canal do youtube. A platafor-
ma é agora o palco da Cia e 
a meta é chegar aos 1000 ins-
critos. Acesse www.youtube.
com/c/CiaTeatralQuemsabefa-
zahora, curta a programação, e 
apoie a arte da nossa cidade!

De Guarujá
 
A 11ª edição do tradi-

cional Festival Gastronômico 
do Guarujá será realizada de 
uma maneira diferente este 
ano. Isso porque, devido 
à pandemia da Covid-19, 
o evento, que tem apoio 
da Prefeitura, por meio das 
secretarias de Turismo (Se-
tur) e de Cultura (Secult), 
funcionará por meio de de-
livery. Além disso, o evento 
também contará com lives 
de chefs, empresários e ar-
tistas locais. O evento iniciou 
no domingo (31) e segue 
até 30 de junho, ou até o 
comércio ser reaberto.

Para apoiar o setor, neste 
ano a Associação Comercial 
e Empresarial de Guarujá 
(Aceg), que organiza o fes-
tival, abriu inscrições para 
todos os comércios de 
alimentos que estejam traba-
lhando com delivery, sendo 
eles associados ou não.

Para se inscrever, o inte-
ressado deve entrar em con-
tato pelo número (13) 99616 
0767. As inscrições perma-
necerão aber tas durante 
todo o período do evento.

AÇÃO SOCIAL
Como é de costume, 

o festival também conta-
rá com uma ação social, 
e neste ano a campanha 
será em prol da Associação 
Lar Cristão Elizabeth, que 
atua no atendimento a fa-
mílias carentes da Cidade.

O festival irá divulgar os 
restaurantes participantes 
e as lives através dos seus 
canais oficiais no Facebook 
(www.facebook.com/festi-
valgastronomicodoguaruja) 
e no Instagram (www.insta-
gram.com/festivalgastrono-
micodoguaruja). Além disso, 
durante o evento, o site 
www.festgastronomicogua-
ruja.com.br estará atualiz ado 
com todas as informações.

Está disponível desde 
a última sexta-feira (29), 
todas as informações so-
bre as atrações e serviços 
culturais de Guarujá no site 
VivaCult (www.vivacult.com.

br). O novo site entra no 
ar trazendo programações 
online e informações so-
bre os monumentos his-
tóricos, polos culturais e 
demais atividades da pasta. 

Ainda para a primeira se-
mana do site, está programa-
do o lançamento da seção 
#culturaemcasa, pensada 
para atender o público du-
rante a quarentena realizada 

em prevenção à Covid-19.  
A seção vai contar com 
videoaulas e apresentações 
de artistas locais, com dan-
ça, música, artesanato en-
tre outros. Acompanhe!

Guarujá inaugura o site VivaCult

Página concentra todas as informações e novidades relacionadas à Cultura na Cidade

Programação MIS On-line faz mês
de homenagem ao cinema nacional

Primeiro longa da 
programação especial é 
S. Bernardo, baseado na 

obra de Graciliano Ramos

Festival Gastronômico
ganha edição delivery

Evento acontece em junho, podendo ser 
estendido até a reabertura do comércio

Apoie a cultura da cidade

Canal no Youtube da Cia tem programação 

com/y7jvowlq. Somente a 
inscrição não garante a pre-
sença, uma vez que a equi-

pe do ‘Pontos MIS’ entrará 
em contato, via e-mail, para 
confirmar a par ticipação. 

Já o bate-papo após o 
filme, com a presença dos 
cineastas Leandro Afonso 

e Luan Cardoso terá trans-
missão às 18 horas e po-
derá ser acessado no canal 

oficial do MIS no YouTube, 
pelo link https://tinyurl.com/
yd9k6pf5, sem limite de vagas.



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

5 a 11 de junho de 2020 BRASIL  /  MUNDO A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br8

Da Redação

Na quinta-feira, dia 04 de 
junho, a Lei da Ficha Limpa 
completou 10 anos de vigên-
cia. A lei foi criada com grande 
apoio popular, a partir da 
iniciativa de juristas, e chegou 
a somar 1,6 milhão de assina-
turas. A proposta começou a 
ser articulada no fim da dé-
cada de 1990 pela Comissão 
Brasileira de Justiça e Paz, liga-
da à Igreja Católica, e foi apre-
sentada ao Congresso Nacio-
nal em setembro de 2009.

Acompanhe a seguir, re-
portagem da Agência Brasil 
com entidades como a orga-
nização não governamental 
Transparência Internacional, 
site Contas Abertas e De-
partamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar, entida-
des cujas ações contra a cor-
rupção são destacadas, para 
avaliar os avanços da medida 
em nossa sociedade. 

“Foi uma das poucas pro-
postas de iniciativa popular 
que conseguiram se concre-
tizar em uma legislação. O 
processo de coleta de assi-
naturas foi uma mobilização 
da sociedade civil bastante 
importante, em resposta aos 
escândalos de corrupção 
que iam acontecendo com a 
reiterada tentativa de pessoas 
condenadas em concorrer a 
cargos eletivos”, lembra Gui-
lherme France, coordenador 
de pesquisa da organização 
não governamental (ONG) 
Transparência Internacional.

O diretor do Departamen-
to Intersindical de Assessoria 

A nave Crew Dragon 
foi lançada ao espaço no 
último sábado (30/5) e 
foi um marco na história 
da era espacial da Terra, 
tornando um pouco mais 
real a viagem espacial tripu-
lada por cidadãos comuns.

O voo em órbita foi rea-
lizado pela Nasa, em parce-
ria com a empresa privada 
SpaceX - criada por Elon 
Musk, também dono da 
fábrica de automóveis elé-
tricos Tesla, com a missão 
de levar os astronautas 
Robert Behnken e Douglas 
Hurley até a Estação Espa-
cial Internacional.

O lançamento ocorreu 
às 16h22 (horário de Bra-
sília), a partir do Centro Es-
pacial Kennedy, na Flórida, 
e teve transmissão especial, 
via internet, devido à ne-
cessidade de isolamento 
social que boa parte do 
planeta atravessa, devido 
à pandemia de covid-19. 

Da Redação

O Governador João Do-
ria anunciou na quarta-feira 
(3) o primeiro balanço de 
avaliações de taxas de ca-
pacidade hospitalar e avan-
ço do contágio por coro-
navírus do Plano São Paulo 
para retomada consciente 
da economia. Os critérios de 
saúde dos últimos sete dias 
mostram tendências de me-
lhora ou piora para 17 áreas 
de saúde em todo o Estado. 

“É muito importante des-
fazer opiniões equivocadas 
sobre o Plano São Paulo. 
São Paulo não liberou geral, 
a retomada da economia 
será feita de forma gradual, 
sensível, segura e amparada 
na ciência. Nenhuma medida 
aqui será precipitada”, afirmou 
o Governador. “A quarentena 
nos ajudou, ajuda e continuará 
a ajudar a fortalecer o sistema 
de saúde. Em apenas dois 
meses, abrimos sete hospitais 
de campanha, aumentamos 
em 60% o número de leitos 
totais e dobramos as vagas em 
UTIs”, acrescentou Doria. 

Os indicadores de cada 
DRS (Departamento Regional 
de Saúde) determinam cinco 
possíveis fases de reabertura 
de atividades econômicas 
não essenciais. Os critérios 
são: média da taxa de ocu-
pação de leitos de tratamento 
intensivo para COVID-19; nú-
mero de leitos UTI COVID-19 
por 100 mil habitantes; e taxas 
de acréscimo ou decrésci-

De Agência Brasil

A Petrobras recebe, no 
próximo dia 14, o primeiro 
dos sete navios-tanques con-
tratados para aumentar sua fro-
ta, hoje com 20 embarcações. 
O navio será entregue em 
Singapura, e deverá chegar ao 
Brasil no início de julho, para 
operar na Bacia de Santos.

Outros três navios devem 
ser entregues até outubro des-
te ano. As três últimas embar-
cações, contratadas no início 
deste ano, chegam até 2022, 
de acordo com a estatal.

Os navios-tanques são 
responsáveis por descarregar 
o petróleo das plataformas 
e transportá-los até os ter-
minais em terra. Atualmente, 
a empresa consegue fazer 
1.800 operações por ano, 
descarregando 2,068 milhões 
de barris por dia. Com os 
sete novos navios, a capa-
cidade subirá para 2,262 
milhões de barris diários.

O primeiro navio, bati-
zado Eagle Petrolina, tem 
capacidade para armaze-
nar até um milhão de barris.

“Com a alta produtividade 
apresentada pelos campos 
do pré-sal, estamos inves-
tindo e preparando nossa 
infraestrutura logística para o 
aumento da produção de 
petróleo nos próximos anos”, 
disse o diretor de Logística 
da Petrobras, André Chiarini.

Lei da Ficha Limpa completa dez anos

Sociedade civil vê avanço, mas não suficiente para combater corrupção

Petrobras 
recebe dia 14 
navio-tanque 
para operar 
em Santos

Nasa e SpaceX 
lançam missão 

tripulada
ao espaço

Parlamentar (DIAP), Antônio 
Carlos Queiroz, acompanhou 
a tramitação da lei no Con-
gresso Nacional, aprovada 
por unanimidade no Senado. 
Ele lembra que essa lei era 
esperada desde a promulga-
ção da Constituição Federal 
(1988) e considera que a 
“Ficha Limpa vem cumprindo a 
sua missão” e tem funcionado 
como “bloqueio” para candi-
datos com condenações na 
área cível ou criminal.

“Essa lei é de extrema 
importância. Ao longo dos 
anos tem impedido que vários 
candidatos ou políticos avan-
cem na carreira e consigam 
obter mandato, seja qual for 
o cargo público”, afirma Gil 
Castelo Branco, secretário-
geral do site Contas Abertas.

Manoel Galdino, diretor 

executivo da Transparência 
Brasil, concorda que a lei 
tem sido “efetiva em barrar 
candidatos”, mas afirma que 
“ainda há certa impunida-
de” a crimes praticados por 
políticos e gestores públi-
cos por “pouca fiscaliza-
ção” do uso de recursos 
públicos, especialmente nos 
níveis estaduais e municipais.

O baixo acompanhamen-
to é grave, em sua opinião, 
porque ainda “existe muita 
discricionariedade por par-
te dos gestores do Poder 
Executivo de como usar re-
cursos públicos, que po-
dem direcionar para favore-
cer empresários e desviar”.

Galdino entende que a 
diminuição da corrupção 
também depende da presen-
ça da imprensa, da atuação 

da sociedade civil organizada 
e da população. “O eleitor 
acaba não recompensando 
adequadamente os gestores 
que são honestos e compe-
tentes”, acrescenta.

Para Castelo Branco, do 
Contas Abertas, “uma lei só 
não faz verão” e “o ideal é 
que o combate à corrupção 
fosse política de Estado, en-
volvendo os Três Poderes”. 
Ele espera a aprovação de um 
conjunto de leis e a adoção 
das 70 medidas de combate 
à corrupção propostas ao 
Congresso Nacional antes da 
eleição de 2018.

Em sua avaliação, “nos úl-
timos anos houve retrocesso 
no combate à corrupção”, 
e outras leis podem deses-
timular delitos e desvio de 
dinheiro público se houver 

Governo do Estado divulga primeiro balanço do Plano SP 
Taxas de capacidade hospitalar e 

avanço de contágio por coronavírus 
são atualizadas e mostram tendências 

de melhora ou piora em cada região 

mo de casos confirmados, 
internações e mortes pela 
doença na comparação com 
a semana anterior. 

Os dados compilados 
entre os dias 26 de maio e 
2 de junho apontam melhora 
em três dos cinco critérios 
na média estadual. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI 
caiu de 73,5% para 72,4%, 
o número de vagas por 100 
mil habitantes foi de 11,8 
para 13,3 e as internações 
decresceram três pontos per-
centuais. Com a ampliação da 
testagem, houve aumento nos 
índices de casos (61%) e de 
mortes (23%) por COVID-19. 

“Os dados não mostram 
piora, muito pelo contrário. 
O que nós temos é uma ele-

vação no número de casos 
novos que está vinculado ao 
aumento da testagem. Isso era 
um resultado esperado”, afir-
mou o médico João Gabbar-
do, Coordenador Executivo 
do Centro de Contingência 
do coronavírus em São Pau-
lo. “Os indicadores apontam 
para que, com segurança, 
possa se dar andamento a um 
processo de novo controle 
sobre as atividades.” 

Houve melhora significativa 
na capacidade hospitalar das 
seis sub-regiões da Grande 
São Paulo. A taxa de ocupa-
ção de leitos de UTI caiu de 
93% para 85,5% na média 
de vagas oferecidas em 106 
hospitais. Houve avanço na 
implementação de novos 

leitos, com incremento de 
161 vagas na região metro-
politana da capital. Em todo 
o Estado, há 4.693 leitos 
exclusivos para pacientes 
infectados pelo coronavírus. 

FASE VERMELHA
A tendência semanal tam-

bém foi de melhora nas re-
giões da Baixada Santista, 
Taubaté e Registro, enquanto 
o viés de piora foi verificado 
nas áreas de Bauru e Barretos. 
Por enquanto, não há alteração 
nas classificações de quaren-
tena anunciadas na semana 
passada. Continuam com res-
trição máxima os municípios 
da Grande São Paulo - exceto 
a capital -, Baixada e Registro, 
enquanto dez regiões estão 

na fase 2 (laranja) com flexibi-
lização em nível mais restrito e 
outras quatro estão na fase 3 
(amarela). Entenda as regras do 
Plano SP em http://www.sao-
paulo.sp.gov.br/noticias-co-
ronavirus/decreto-do-estado-
explica-regras-do-plano-sp. 

NOVO BALANÇO
Na próxima quarta-feira 

(10), o Governo de São Paulo 
vai divulgar um novo balanço 
do plano, com a possibili-
dade de reclassificação das 
regiões para fases mais ou 
menos restritas de reabertura 
econômica a partir do dia 15. 
“Essa realidade será mantida, 
no mínimo, até o próximo dia 
15 de junho na atual quaren-
tena”, reforçou o Governador. 

garantia de punição. “A cor-
rupção é uma doença social. 
O corrupto é um sociopata. 
Ele não tem remorsos, mas 
ele faz análise de riscos”.

PERCEPÇÃO
DA CORRUPÇÃO

“O correto seria estender 
a ficha limpa para todas as 
instituições que recebam 
recurso público de algum 
modo”, acrescenta Antônio 
Carlos Queiroz (Diap), que há 
mais de 30 anos acompanha 
o dia a dia do Congresso. Ele 
lamenta, por exemplo, o fato 
de ainda haver parlamentares 
‘ficha-suja’ com mandato.

“Chama a atenção o fato 
de figuras com comprovado 
envolvimento de corrupção 
continuarem desempenhando 
papéis-chave dentro de parti-
dos políticos”, diz Guilherme 
de France, da Transparência 
Internacional. “Isso demonstra 
que os partidos políticos ain-
da estão longe de se adequar 
a normas de transparência, 
probidade e democracia”.

France prevê que impuni-
dade e retrocesso no com-
bate a ilegalidades praticadas 
por políticos podem piorar a 
imagem que os brasileiros têm 
do próprio país. 

A Transparência Interna-
cional mede em 180 países 
o Índice de Percepção da 
Corrupção (IPC). Nos últi-
mos cinco anos, o Brasil cai 
seguidamente no índice. Em 
2019, o Brasil ocupou a 106ª 
posição no grupo de pa-
íses avaliados. (Com infor-
mações de Agência Brasil)


