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1.270 DIAS

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

União repassa mais R$ 17 
milhões para obras nos morros

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), acaba de autorizar o repasse de R$ 17,2 milhões ao município de Guarujá, para execução de 
serviços de limpeza e remoção de resíduos provenientes do escorregamento das encostas, causados pelas fortes chuvas do início de março. 
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Estado de SP tem mais de Estado de SP tem mais de 
15 mil mortes por covid-1915 mil mortes por covid-19

Parque da Montanha recebe 
os primeiros moradores

Estudo com 1.700 pessoas identifica 
100 casos confirmados de covid-19

No aniversário da emancipação político-administrativa de Guarujá, o prefeito Válter Suman re-
cepcionou quatro das 180 famílias contempladas com as unidades iniciais. Conjunto é parte da 

terceira etapa do Projeto Favela Porto Cidade, no âmbito do PAC 1, firmado em 2007.

13 anos de espera
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Secult lança exposição
on-line de cartões postais



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.

3 a 9 de julho de 2020 OPINIÃO A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br2

Nosso governo dará prosseguimento ao diálogo
com diferentes interlocutores para desfazer
opiniões distorcidas sobre o Brasil e expor a

preservação e as ações que temos tomado
em favor da proteção da floresta amazônica
e do bem-estar das populações indígenas.

Presidente Jair Bolsonaro, após divulgação de
registro de alta das queimadas na fl oresta Amazônica

FRASE DA SEMANA

Micros
Aprovadas
As contas da adminis-
tração do Prefeito Vál-
ter Suman referentes ao 
segundo ano de gestão 
(2018) foram aprovadas 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE). 
O parecer favorável (com 
advertências) do relator 
Sidney Beraldo foi votado 
e aprovado na tarde de 
quarta-feira (1º).

Comemoração
A notícia da aprovação foi 
comemorada pelo Execu-
tivo, e nas redes sociais, o 
prefeito Suman fez ques-
tão de ressaltar que as 
contas de 2017 também 
receberam parecer favorá-
vel. “Seguimos trabalhando 
com muita transparência 
e compromisso com os 
moradores de Guarujá 
e Vicente de Carvalho”, 
comemorou Suman.

Biruta tá OK
Semanas após a formali-
zação do contrato entre 
Prefeitura e Infraero, os 
trabalhos para colocar o 
aeródromo civil de Guaru-
já em pleno funcionamen-
to estão em andamento. 
Na última segunda-feira 
(29), foram concluídas 
as manutenções do fa-
rol rotativo e da biruta. 

Roçada tá OK
A concessionária já havia 
feito o serviço de roçada 
na lateral da pista principal, 
de taxiamento e no pátio 
de aeronaves. O próximo 
passo será a manutenção 
da alimentação do bali-
zamento luminoso e suas 
bases, que nada mais é 
que o conjunto de luzes 
existentes na pista, visan-
do o funcionamento do 
aeródromo também no 
período da noite. 

Registro
Em conjunto, também está 

sendo providenciado o 
registro do aeródromo 
junto à Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) e 
estão sendo feitas as con-
sultas prévias para licencia-
mento ambiental por meio 
da Companhia de Meio 
Ambiente do Estado de 
São Paulo (Cetesb).

Parceria
O aeródromo fica sob 
controle do Município e 
com a gestão e operação 
aos cuidados da Infraero, 
que será uma prestadora 
de serviços pelos próxi-
mos 12 meses.

Direitos
Para oferecer orientações 
jurídicas gratuitas de forma 
remota à comunidade de 
Guarujá, o Escritório de As-
sistência Jurídica (EAJ), do 
curso de Direito da Unaerp 
Guarujá, inicia nesta sema-
na atendimentos online, 
via whatsapp. O serviço 
é voltado a moradores de 
Guarujá com renda até três 
salários mínimos. 

Atendimentos
Os atendimentos serão 
feitos em casos Cíveis, 
como família, consumidor, 
responsabilidade civil em 
geral. Para utilizar o serviço, 
o interessado deve ter ren-
da familiar inferior ou igual a 
três salários mínimos e não 
possuir bens, e entrar em 
contato com o EAJ pelo 
whatsapp (13) 99156-
9070. O atendimento é 
feito de segunda à quinta-
feira, das 14h30 às 18h30.

Diálogos
O terceiro encontro virtual 
da série Diálogos On Line 
da Escola do Legislativo e 
da Cidadania de Santos, 
será no dia 13 de julho, 
das 17h às 18h, com o jor-
nalista, mestre em Ciências 
da Comunicação (USP), 
doutorando em Ciências 

Humanas e Sociais (UFA-
BC) e colunista do jornal 
A Tribuna, Michel Carvalho. 
A mediação será realizada 
pela coordenadora da 
Escola do Legislativo, a 
jornalista, psicopedagoga 
e mestre em Comunica-
ção pela PUC-SP, Vanes-
sa Campos Ratton. Para 
participar, basta acessar: 
https://meet.google.com/
qjq-pnkt-wfg

Covid no busão
Atendendo a um proto-
colo estabelecido entre a 
Prefeitura Municipal e a City 
Transporte, concessionária 
do transporte coletivo na 
Cidade, um total de 125 
veículos permanecem no 
atendimento à população 
diariamente. A prefeitura 
garante que a frota não 
sofreu redução.

Limpeza no busão
Além da manutenção da 
frota, a empresa, que ad-
ministra o transporte co-
letivo da Cidade, adotou 
uma série de medidas de 
prevenção à Covid-19. 
Uma delas é o esquema 
de higienização de seus 
veículos.  A limpeza acon-
tece ao término de cada 
viagem, nos terminais do 
Ferry Boat e de Vicente de 
Carvalho e nos terminais 
secundários, Perequê e 
Morrinhos. É só o usuário 
ficar de olho e fiscalizar.

Sombrinha 40 anos
Fundado em 1980, o Gru-
po Senzala de Capoeira, 
liderado pelo Mestre Som-
brinha, comemorou na 
última segunda-feira (29), 
40 anos de formação. 
A associação formada 
para reduzir as desigual-
dades sociais e preservar 
a cultura afro-brasileira, é 
a mais antiga escola de 
Guarujá e suas ativida-
des são para crianças, 
jovens e adultos. Parabéns!

Está na Constituição 
Federal: todo cidadão 
tem o direito ao abas-
tecimento de água. Em 
Guarujá, historicamen-
te, esse serviço sempre 
foi falho, principalmente 
na temporada de verão, 
quando o aumento da 
demanda causa diminui-
ção da pressão e falhas 
no bombeamento para al-
gumas regiões da Cidade. 

A solução para resolver 
o problema? Obras estru-
turais capazes de reforçar 
o sistema de distribuição 
da água. E para realizar 
essas obras, a  Companhia 
de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo 
– Sabesp exigia seguran-
ça jurídica, ou seja, um 
contrato onde constas-
sem direitos e deveres 
de contratante e con-
tratada. Nada mais justo.

Assim, com a maior 
celeridade possível e total 
empenho, tanto da Pre-
feitura quanto da Câmara 
de Vereadores, em maio 
de 2019, depois de mais 
de 80 anos, Guarujá e 
Sabesp formalizaram uma 
relação que até então se 
dava na base do improvi-
so. Restava, então, o início 
das sonhadas providên-
cias capazes de pôr um 
ponto final na triste saga 
das torneiras secas. 

É esse o prólogo de 
um verdadeiro drama 
que, mais de um ano de-
pois, parece ainda longe 
do fechar das cortinas 
sob aplausos. Infelizmen-
te, agora, longe da so-
brecarga do verão e sob 
a ameaça constante da 
pandemia de Covid-19, 

a população de Guarujá e 
do Distrito de Vicente de 
Carvalho permanece refém 
das torneiras secas. Situa-
ção insustentável que exige 
medidas firmes e objetivas. 
E que serão tomadas.  

O Grupo de Trabalho 
que fiscaliza esse contrato, 
a cargo do titular da Secre-
taria de Meio Ambiente, 
Sidnei Aranha, vai tomar as 
providências necessárias 
para garantir o mínimo que 
se espera, que é o forne-
cimento regular de água às 
residências. 

Esse grupo tem carta 
branca para agir, de manei-
ra muito direta e objetiva, 
para fazer valer o direito 
do guarujaense. Porque 
a concessionária tem em 
mãos, concedidas pelo 
Município, todas as con-
dições de trabalho para 
resolver o problema, e 
será rigorosamente cobra-
da para tal. Afinal, é uma 
relação comercial, e como 
em toda relação dessa 
natureza, o prestador de 
serviço aufere lucro com a 
sua atividade. Não se trata 
de favor ou benevolência.

Estamos recorrendo à 
Agência Reguladora de 
Saneamento e Energia do 

Estado de São Paulo (Ar-
sesp), como já feito em 
outras opor tunidades; 
Ministério Público e, se 
necessário, ao Judiciário. 
No âmbito do direito do 
consumidor, levaremos a 
questão à Fundação Pro-
con, também. 

Vamos fiscalizar e tra-
çar um diagnóstico da 
qualidade dos reserva-
tórios da Cidade e insistir 
na breve viabilização da 
Cava da Pedreira, capaz 
de armazenar três bilhões 
de litros de água e acabar 
com o suplício da falta 
d’água, e que deve ser 
uma prioridade entre os 
R$ 780 milhões que a 
Sabesp, por obrigação 
contratual, deve investir 
no Município.

Interdisciplinar, o grupo 
de trabalho também vai es-
tudar a fundo a viabilidade 
do plano de emergência 
de escassez de recursos 
hídricos apresentado pela 
empresa – depois de mui-
ta insistência da Prefeitura 
– para detalhar os pontos 
viáveis e exequíveis, exi-
gindo prazos para que 
os lamentáveis episódios 
de desabastecimento, 
em qualquer época do 
ano, cessem de uma vez.

O Conselho Municipal 
de Saneamento Ambien-
tal, já em fase de criação, 
será outro instrumento 
a ser amplamente usa-
do na tarefa de fiscalizar 
essa relação de direitos 
e deveres. Carros pipas 
continuarão sendo bem 
vindos, porém, como ex-
ceção, não como regra. 

Diálogo, sempre. Paci-
ência, não mais. 

Válter Suman - Prefeito de Guarujá

O combinado não sai caro
Artigo

Está em vigor em São 
Paulo o decreto que au-
toriza a Vigilância Sanitária 
a multar pessoas e estabe-
lecimentos comerciais que 
desrespeitarem a obriga-
toriedade do uso de más-
caras em espaços comuns. 

Em estabelecimentos co-
merciais, a multa prevista 
é de R$ 5.025,02 por pes-
soa sem máscara a cada 
fiscalização. Já em espa-
ços públicos, como ruas 
e praças, quem não estiver 
usando a proteção terá de 

desembolsar R$ 524,59. 
O local que for flagrado 
sem cartaz terá de pagar 
multa de R$ 1.380,50. A 
medida é drástica e os 
valores são altos, mas só 
será multado quem insistir 
em não usar a máscara.

MÁSCARA EM TODO LUGAR

O primeiro turno das elei-
ções municipais deste ano 
deverá ser realizado em 15 
de novembro em razão da 
pandemia de covid-19, e 
não em 04 de outubro e a 
data do segundo turno passa 
para o dia 29 de novembro. 
O adiamento do pleito em 
seis semanas foi aprovada 
pela Câmara dos Deputados 
(1/06), em dois turnos e 
deverá ser promulgada em 
sessão do Congresso Na-
cional nesta quinta-feira (2). 

A Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) que foi 
aprovada confere ao TSE a 
prerrogativa de definir os 
horários de funcionamento 
das sessões eleitorais, bem 
como eventuais medidas 
de distribuição dos eleitores 
nas sessões para minimi-
zar os riscos de aglomera-
ção nos dias de votação. 

A medida não prevê modi-
ficação no tempo de mandato 
dos cargos eletivos. Dessa for-
ma, a data da posse dos elei-
tos permanece a mesma, em 
1º de janeiro de 2021. Os pra-

Eleições municipais em 15 de 
novembro é aprovado na Câmara

zos de desincompatibilização 
vencidos não serão reabertos.

Segundo o texto apro-
vado, até 16 de setembro, 
os partidos devem escolher 
os candidatos por meio das 
convenções e, até 26 de 
setembro, serão aceitos os 
registros dos candidatos. Tam-
bém em 26 de setembro, está 
autorizado o início da propa-
ganda eleitoral, inclusive na 
internet. Até 27 de outubro, 
as legendas deverão detalhar 

os gastos com o Fundo Par-
tidário e, até 15 de dezem-
bro, prestar contas ao TSE.

O texto aprovado per-
mite ainda a realização, no 
segundo semestre deste ano, 
de propagandas institucio-
nais relacionadas ao enfren-
tamento da pandemia de 
coronavírus, resguardada a 
possibilidade de apuração 
de eventual conduta abusiva, 
nos termos da legislação elei-
toral. (Fonte: Agência Brasil)



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

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

De Guarujá

O Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR), atra-
vés da Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil, acaba 
de autorizar o repasse de R$ 
17,2 milhões ao município de 
Guarujá, para execução de 
serviços de limpeza e remo-
ção de resíduos provenientes 
do escorregamento das en-
costas, causados pelas fortes 
chuvas do início de março. 
O recurso será aplicado nos 
morros Barreira do João Guar-
da, Cachoeira, Engenho e Bela 
Vista (Macaco Molhado).

A liberação da verba veio 
por meio da Portaria 1.748, 
publicada no Diário Oficial 
da União (DOU), no último 
dia 22. O montante soma-se 
aos R$ 3,2 milhões que já 
haviam sido autorizados em 
abril. Com isso, o Município 
foi contemplado com pouco 
mais de R$ 20 milhões para 
ações de recuperação dessas 
quatro áreas.

Parte dos recursos é des-
tinada para a limpeza urbana 
de vias públicas, restauração 
de unidades de saúde de-
terioradas pelos impactos 
das chuvas torrenciais e de-
molição de casas interdita-
das, localizadas nas áreas 
onde houve deslizamento 
de terra. Os remanescentes 

De Guarujá

A Prefeitura de Guarujá 
recusou o plano de emer-
gência de escassez de recur-
sos hídricos elaborado pela 
Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp). A decisão 
foi tomada nesta sexta-feira 
(26), em reunião do Grupo 
de Trabalho encarregado de 
fiscalizar o contrato do Muni-
cípio com a empresa. O grupo 
considerou o material pouco 
didático ao entendimento 
e execução por par te da 
população, sendo, portanto, 
ineficaz para o que se propõe.

Em razão disso, o grupo 
formulou um novo pedido, 
com o intuito de receber algo 
prático e efetivo por parte da 
estatal. Também foi solicitado 
um cronograma de obras 
emergenciais para os reserva-
tórios da Cidade. Isso porque 
a Agência Reguladora de Sa-
neamento e Energia do Estado 
de São Paulo (Arsesp) já apon-
tou deficiências e falhas no sis-
tema da Sabesp em Guarujá. 

A medida se deve aos 
constantes episódios de falta 
d’água em diversos bairros 
da Cidade, um problema 
antigo para o qual a Sabesp 
não consegue solucionar so-
lução. Essa é uma das ações 
que a Administração Muni-
cipal decidiu intensificar, de 
maneira coordenada, a fim 
de definir um diagnóstico 
prático deste crônico pro-
blema e exigir soluções para 

De Guarujá

Imobiliárias, hotéis, pen-
sões e similares estão au-
torizados a funcionar em 
Guarujá sem fins turísticos 
e obedecendo algumas 
restrições como horários 
e quantidade de pessoas. 
As medidas foram tomadas 
pelo Município conforme a 
necessidade da elaboração 
de um plano para a reaber-
tura gradativa e consciente 
de segmentos da econo-
mia devido à pandemia do 
novo coronavírus, e cons-
tam no decreto municipal 
13.711/20, publicado no Di-
ário Oficial do último dia 11.

Quanto aos hotéis, os 
estabelecimentos deve-
rão prestar atendimento 
exclusivo a clientes corpo-
rativos ou ligados a ativida-
des comerciais e laborais 
essenciais, sendo proibido 
o atendimento a pessoas 
que não pertençam a este 
grupo específico. Ainda 
assim, o estabelecimento 
deve limitar o atendimento 
a 30% de sua capacidade.

Os hotéis também deve-
rão se atentar ao cumprimen-
to de normas previstas no 
decreto, tais como a proi-
bição da abertura de seus 
restaurantes aos hóspedes e 
remoção de mobílias de uso 
compartilhado como espre-
guiçadeiras, esteiras e mesas.

Além disso, medidas sa-
nitárias também devem ser 
cumpridas. Espaçamento 
de dois metros, higienização 
de pisos, paredes, forros 
e banheiro, preferencial-
mente com água sanitá-
ria e disponibilização de 
kits de higiene a clientes e 
funcionários são algumas 
providências de sanitização 
que devem ser adotadas 
pelos estabelecimentos.

Quanto às imobiliárias, o 
funcionamento deverá acon-
tecer das 10 às 14 horas ou 
com agendamento prévio, a 
fim de evitar aglomerações. 
Já a locação de imóveis com 
fins turísticos intermediados 
por imobiliárias ou agen-
ciadores continua proibida 
até a liberação da atividade 
pelos órgãos responsáveis.

Pós-tragédia em Guarujá

Obras de recuperação de encostas nos 
morros recebem mais R$ 20 milhões

União autorizou repasse de mais R$ 17,2 milhões ao Município; 
montante soma-se aos R$3,2 milhões, já autorizados em abril

Em meio à pandemia, 
imobiliárias e hotéis 

funcionam com restrições

Hotéis em Guarujá podem atender apenas 
grupos corporativos; locação de imóveis

para fins turísticos continua proibida

Falta de água
Guarujá rejeita plano de contingência da Sabesp 

Em reunião na última sexta-feira (26/06), Grupo de Trabalho também 
decidiu exigir um cronograma de obras nos reservatórios da Cidade

extingui-lo definitivamente.
O Grupo de Trabalho, que 

conta com profissionais multi-
disciplinares, está a cargo do 
titular da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, Sidnei 
Aranha. A equipe também 
se reunirá com o Procon 
Guarujá e Fundação Procon 
SP para avaliar as atitudes 
cabíveis contra a empresa, 
sob a ótica do Código de 
Defesa do Consumidor. Além 
disso, o Ministério Público 
também será acionado e, se 
necessário, o Município levará 
as questões ao Judiciário.

 
O QUE FALTA?

Para a Prefeitura, faltam 
obras estruturais capazes 
de reforçar o sistema de 
distribuição da água. E para 
realizar essas intervenções, a 

Sabesp recebeu segurança 
jurídica do Município, com 
a contratualização do servi-
ço, em maio de 2019, além 
de condições de trabalho 
e apoio das áreas técnicas 
da Prefeitura, apontando os 
locais e épocas em que o 
desabastecimento aconte-
ce de forma mais severa.

Indicada pela própria esta-
tal como a solução definitiva 
para o problema de desabas-
tecimento, o reservatório de 
água bruta na Cava da Pedreira 
ainda não começou a operar. 
E é por isso que sua constru-
ção também virou alvo de 
cobrança da Administração 
Municipal, pois um equipa-
mento que, segundo a pró-
pria empresa, será capaz de 
armazenar algo em torno de 
três bilhões de litros de água, 

é um reforço extremamen-
te bem-vindo e necessário. 

Sua implantação, inclusive, 
é ponto de destaque nos in-
vestimentos prometidos pela 
estatal em Guarujá, na ordem 
aproximada de R$ 780 mi-
lhões em melhorias em áreas 
ambientais, no abastecimento 
e serviços de saneamento, 
para os próximos 30 anos, se-
gundo consta em contrato.

Por fim, a Cidade reforçará 
a fiscalização com a criação 
do Conselho Municipal de 
Saneamento Ambiental que, 
além de dar ainda mais voz à 
população sobre a discussão 
hídrica no Município, também 
ajudará a elaborar e cobrar a 
execução de políticas públicas 
de saneamento básico para 
áreas que ainda não possuem 
as condições adequadas.

para limpeza e remoção 
de resíduos de vegetação, 
terra, construção civil, entre 
outros resquícios ocasiona-
dos pelos deslizamentos.

RECURSOS ESTADUAIS
A Prefeitura de Guarujá 

iniciou as obras de conten-
ção no Morro da Bela Vista 
–conhecido também como 
Morro do Macaco Molhado, 
uma das áreas mais afetadas 
pela tempestade do início 
de março. O local receberá 
um investimento de aproxi-
madamente R$ 25 milhões, 

fruto de um convênio fir-
mado com o Governo do 
Estado de São Paulo, através 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Regional.

Em razão dos trâmites 
burocráticos, que compre-
endem a fase do pleito, assi-
natura do termo e a liberação 
dos recursos, o Município 
ficou com um tempo menor 
para execução dos serviços. 
O prazo de execução das 
intervenções era de 180 dias 
a partir do dia do evento.

No último mês, a empresa 
contratada começou as inter-

venções no local, onde estão 
sendo executados serviços de 
sondagem, topografia, cantei-
ro de obras e limpeza do ter-
reno com uso de maquinários.

Por ser a cidade mais afe-
tada pelas for tes chuvas, 
Guarujá ficou com metade 
dos R$ 50 milhões disponi-
bilizados pelo governador 
João Dória às cidades da 
Baixada Santista. Os outros R$ 
25 milhões foram divididos 
entre Santos e São Vicente. 
A solicitação de liberação 
dos recursos foi realizada na 
primeira quinzena de março.

A cada dia o Aeródromo 
Civil Metropolitano de Guarujá 
fica mais próximo de se tor-
nar realidade. Semanas após 
a formalização do contrato 
entre Prefeitura e Infraero, os 
trabalhos para colocar o espa-
ço em pleno funcionamento 
estão em andamento. Na últi-
ma segunda-feira (29), foram 
concluídas as manutenções 
do farol rotativo e da biruta. 

A concessionária já havia 
feito o serviço de roçada na 
lateral da pista principal, de ta-
xiamento e no pátio de aero-
naves. O próximo passo será 
a manutenção da alimentação 
do balizamento luminoso e 
suas bases, que nada mais é 
que o conjunto de luzes exis-
tentes na pista, visando o fun-
cionamento do aeródromo 
também no período da noite. 

E, em seguida, colocar em 
testes o sistema de geradores 
de energia, garantindo o res-
tabelecimento da comunica-
ção e mantendo a operação 
normal, mesmo diante de uma 
queda de energia elétrica.

Em conjunto, também está 
sendo providenciado o re-
gistro do aeródromo junto à 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) e estão sendo 
feitas as consultas prévias 
para licenciamento ambien-
tal por meio da Companhia 
de Meio Ambiente do Esta-
do de São Paulo (Cetesb).

O aeródromo fica sob 
controle do Município e com 

a gestão e operação aos cui-
dados da Infraero, que será 
uma prestadora de serviços 
pelos próximos 12 meses. As 
tratativas entre Prefeitura e a 
empresa pública nacional co-
meçaram no início deste ano. 
Com 47 anos de existência, a 
Infraero administra, atualmen-
te, 55 aeroportos em todo o 
Brasil. O 56º será o de Guarujá.

O acordo prevê três eta-
pas para colocar o aeródro-
mo em funcionamento. A 
primeira, que está em anda-
mento, é exatamente a ação 
de registrar o espaço junto à 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (ANAC) e as obras de 
recuperação da pista, para 
colocá-la em condições de 
receber os primeiros voos. 
Na segunda fase, será viável a 
operação de jatos particulares 
e voos executivos. Nesse pe-
ríodo, também será solicitada 
uma licença para operação de 
aeronaves de médio porte, 
como os aviões modelo ATR.

Já na terceira etapa, a Pre-
feitura e a Infraero buscarão 
recursos do Fundo Nacio-
nal 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, 
possibilitando a implantação 
de voos comerciais com gran-
des aeronaves como Airbus 
319 e Boeing 737, para os 
principais destinos do Brasil.

Infraero inicia intervenções 
estruturais no aeródromo



Orlando João de Souza Junior assume o CDL Guarujá

O novo presidente da 
CDL Guarujá, Orlando 
Junior tomou posse no 
último 17, nas depen-
dências do Lions Clube 
Guarujá Sul. A cerimô-

nia contou com a pre-
sença de autoridades, 
convidados e familiares. 
Na foto, com sua espo-
sa, a empresária Lucia-
na Franzon. Sucesso! 

A diretora de cursos e 
Aperfeiçoamentos Pro-
fissionais e Ação Social 
da CDL Guarujá, Ma-

ria Aparecida Nunes da 
Silva, a presidente da 
CDL Bertioga, Marisa 
Gomes, o presidente 

da CDL Guarujá, Orlan-
do Junior, o presidente 
da FCDLESP, Maurício 
Stainoff, presidente da 

CDL Santos, Camilo Rey 
Andujár e o tesourei-
ro da CDL Guarujá, o 
empresário Jorge Xodó 

O presidente do Lions Clube Guarujá Sul,
João Haroldo de Oliveira, Francis Mattos e Patrícia Gomes

O gerente regional do Sebrae, Paulo Sérgio, o presidente da Aceg, o 
empresário Rogério Sachs, e o presidente da FCDLESP, Maurício Stainoff

O gerente regional da (SICREDI), Eurico dos 
Santos e o gerente de negócios, Robson Pinho

O secretário da CDL Guarujá, Renato
Takahashi e sua esposa Karen Barbato

Cristina Bento e a orgulhosa vovó do presidente da 
Câmara de Dirigentes Lojistas Guarujá, Maria Amada

Cristina Bento, Maria Bento e Alex Oliveira
O empresário Francisco Faustino e sua esposa 

Cláudia Nunes parabenizaram o novo presidente

O tenente-coronel 
Rogério Silva Pedro 
prestigiou o evento

Fotos: Antônio Augusto Bombach
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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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Top of Mind, a grande noite de gala do sucesso

A advogada Ângela Elias e seu marido, o empresário 
Moisés Elias, do Centro Educacional Objetivo, no 

Teatro Coliseu, na entrega do prêmio Top of Mind para 
as melhores e mais lembradas marcas da Região

O presidente da Unimed Santos, Claudino Guerra 
Zenaide e sua esposa Maria Luiza Zenaide, orgulhosos 

pela instituição receber o Top of Mind pela 14ª vez
O prefeito de Santos, Paulo Barbosa

e Roberto Clemente Santini, de A Tribuna 

Miguel Elias Neto, Matheus Cleto, a coordenadora Pedagógica do Objetivo, Melissa Elias 
e o diretor e professor de Matemática, Lúcio Ribeiro Favo, no importante momento da 
instituição, que recebeu o Top of Mind, pela categoria Escola de Ensino Fundamental I 

Os responsáveis pelo Centro Educacional Objetivo, os irmãos Sueli e Moisés Elias, 
com o conceituado professor de Biologia e coordenador do curso para vestibular da 
unidade de Praia Grande, Marcos Andrade da Fonseca e a professora de Literatura 
Luci Rocha, felizes com os prêmios conquistados em três categorias do Top of Mind

O vereador Antonio Carlos Banha Joaquim, o prefeito de Santos,
Paulo Barbosa e a bonita Fátima Banha prestigiaram o Top of Mind

O empresário Alex Oliveira, coordena-
dor regional da Wizard sentiu-se hon-

rado em receber o prêmio Top of Mind. 
Wizard, compromisso com a qualidade

Pedro Filetti 
e seu pai, 
o médico 

veterinário 
e professor 

universitário 
Eduardo Filetti. 

Pela atenção 
e dedicação 

aos animais, a 
Clínica Filetti 
recebe pela 

11ª vez o 
prêmio Top of 

Mind, de maior 
credibilidade 

da Região. 
Parabéns! 

O diretor da Unisanta, Norberto Moreira
da Silva e sua esposa Thereza Bocalini

O jornalista Pedro Alcântara e a professora Lúcia
Teixeira, diretora geral da Universidade Santa Cecília,

que recebeu o Top of Mind pela 10ª vez. Parabéns!

JoséJosé  FlFlávioávioJoséJosé  FlFlávioávioM
Tb
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joseflaviocolunista@gmail.com

2266  
anosanos
Eternizando
emoções
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O Governo do Estado 
de São Paulo decidiu liberar 
a vacinação contra a gripe 
para pessoas de todas 
as faixas etárias a par tir 
desta quinta-feira (1º). A 
medida foi definida após 
reunião do Governador 
João Doria com especia-
listas e visa à proteção 
da população contra o 
vírus Influenza, reduzindo 
o número de pacientes 
com sintomas respiratórios 
na rede de saúde de SP. 

A campanha também 
foi prorrogada oficialmente 
até 24 de julho e a popu-
lação poderá ser vacinada 
enquanto houver doses 
disponíveis nos postos. 
A vacina é segura, eficaz 
e protege contra as com-
plicações da gripe, como 
pneumonias. 

Embora a imunização 
não esteja mais restrita aos 
grupos prioritários, a Secre-
taria de Estado da Saúde 
faz um apelo especial para 
a importância de ampliar 
a cobertura vacinal entre 
crianças com idade de 6 
meses a menores de 6 anos, 
gestantes e puérperas, pois 
os índices nestes públicos 
ainda são inferiores a 60%. 
“É muito importante que 
pessoas que se enquadram 
nestes grupos vulneráveis 
busquem a unidade de 
saúde mais próxima de 
sua residência. A vacina 
protege contra as com-
plicações da gripe e não 
causa a doença”, aponta a 
Diretora de Imunização da 
Secretaria, Nubia Araújo. 

Até a última semana, 
mais de 14,2 milhões de 
doses da vacina con-
tra o vírus Influenza fo-
ram aplicadas em SP, com 
86,1% de cobertura en-
tre os grupos prioritários. 

Gripe
Estado 
estende 

vacinação 
para todas
as idades

a
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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?

PALAVRAS CRUZADAS

Solução
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BANCO 25

MEL
SATELITES

FUMAÇARIO
PATSUAP

PERUAANCA
RANDSAP
PARCELADO

CRUIVETE
ORGÃOLK
TOOCAPA

ZERABANIR
TALMATNT
OÇEDIC

ARRANHACEU
ASUBSOLO

A pessoa
que tem
cuidados

excessivos

Tapa da-
do com
força

Onde
está?
(bras.
pop.)

Tenho a
obrigação
de pagar 

Mulher
muito

enfeitada
(bras.)

(?)
Sangalo,
cantora

Pequeno
carro de
corrida
(ingl.)

Instru-
mento

típico de
igrejas

Elemento
essencial
aos ossos
(símbolo)

Material
de tra-

balho do
pintor

Estado da
capital
Palmas
(sigla)

Não existem
nas blusas

tomara
que caia

Proteção
externa
de livros 

Salda;
liquida
(dívida)

Roberto
(?),

diretor
da TV

Letra
final do
verbo no
infinitivo

De + as
(Gram.)

Edifício
com

muitos
andares

Pavimen-
to abaixo
do térreo

Expulsar;
exilar

Tela inicial
do DVD

E, em
inglês

Claridade
matutina

Via
fluvial
Vogais

de “lua”

Transpira

Idoso

Quadril de
animal

Tecla de
televisor

(?) Áurea: libertou os
escravos (BR)

Grande navio para
atravessar oceanos Desenhar na pele 

Sugar o
leite

materno
Aquelas
pessoas

(?) Morei-
ra, locutor
Ditongo de
“oblíquo”

Explosivo
amarelo

usado em
pedreiras

Pagamen-
to dividido

Não
cozido

Patente
(abrev.)

É elimina-
da pelas
chaminés

Corpo que
gira em
torno de
um pla-

neta (pl.)

3/and. 4/kart. 5/órgão — perua. 6/sopapo.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO 
DE ASSOCIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL ECOGUARARU, APROVAÇÃO DE 
ESTATUTO E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA A REALIZADA
Em 27/06/2020 ficam convocados todos os interessados, nos termos do arti-
go 53, “caput”, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2012, (Código Civil Bra-
sileiro), para a realização da Assembléia Geral de Constituição de Associação, 
aprovação de Estatuto e Eleição da Primeira Diretoria a realizar-se no próximo 
dia 07/07/2020 localizado na estrada Guarujá/Bertioga km 14  Guarujá-SP. 

A convocação dar-se-á às 16h do dia mencionado, onde instalar-se-á a 
Assembléia para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

1º) constituição Associação Socioambiental Ecoguararu 
2º) apreciação e aprovação de Estatuto Social;
3º) eleição para os órgãos e dirigentes da associação; 
4º) e a definição da sede provisória 

Guarujá, 3 de julho de 2020
Débora Rodrigues - Convocante

De Guarujá

A quadra 100 do Parque 
da Montanha já tem seus pri-
meiros quatro moradores. Isso 
porque, na última terça-feira 
(30), aniversário de 86 anos 
de emancipação político-
administrativa de Guarujá, o 
prefeito Válter Suman recep-
cionou os primeiros dos 180 
munícipes contemplados 
com as unidades iniciais do 
empreendimento.

Devido à pandemia do 
novo coronavírus e a fim de 
evitar aglomerações, as en-
tregas das primeiras 180 uni-
dades, nas quadras 20, 60 e 
100 serão feitas de forma gra-
dativa, até o dia 31 de julho.

Considerado o maior em-
preendimento habitacional 
em execução na Baixada San-
tista, o Parque da Montanha, 
que fica na Avenida Raphael 
Vitiello, na Vila Edna, teve suas 
obras retomadas em abril de 
2018, após mais de 10 anos 
de paralisação. 

O local terá capacidade 
para abrigar 1.962 famílias 
quando estiver totalmente 
concluído, todas oriundas 
do Complexo Prainha e Sí-
tio Conceiçãozinha. A soma 
das unidades que serão dis-
ponibilizadas no Parque da 
Montanha com a de projetos 

O combate a dengue pros-
segue em Guarujá com vistoria 
de imóveis ao longo da se-
mana na região da Enseada. 
Além disso, outra estratégia 
adotada pela administração 
municipal é o bloqueio de 
nebulização com uso de in-
seticida no Centro de Guarujá. 

As ações estão ocorren-
do em locais com casos 
suspeitos ou confirmados da 
doença e já percorreu outros 
bairros como Santa Rosa, Vila 
Zilda, Cidade Atlântica, Vila 
Júlia e Jardim Monteiro da 
Cruz, em Vicente de Carvalho. 

É importante lembrar que, 
os serviços dependem das 
condições climáticas. Segun-
do a Vigilância Epidemioló-
gica de Guarujá, neste ano 
são 186 casos de dengue 
confirmados até o momento. 
Já no mesmo período de 
2019, foram 227 registrados. 

Em caso de dúvida, o 
munícipe pode ligar para o 
telefone (13) 3341-6569, 
identificar o nome do agen-
te e verificar se a equipe 
está atuando no seu bairro.

Guarujá registra 100 casos 
confirmados do novo coro-
navírus em pacientes assinto-
máticos, conforme a pesquisa 
regional da Prevalência da 
Covid-19 na Baixada Santista 
(Epicobs). Na Cidade, o nú-
mero total de testados nesse 
levantamento, composto por 
quatro etapas, foi de 1.736.

A última etapa da pesqui-
sa regional concluída entre 
17 e 20 de junho teve, no 
Município, mais 47 casos 
confirmados do novo coro-
navírus em pacientes assin-
tomáticos. Da primeira até a 
terceira fase, Guarujá tinha 
exatos 53 casos positivos em 
pessoas que não apresentam 

nenhum sintoma da doença. 
A Epicobs começou ao 

final de abril com o intuito de 
identificar pacientes assinto-
máticos, através da aplicação 
de testes aleatórios. Cerca de 
10 mil pessoas foram testadas 
na Baixada Santista, por meio 
da pesquisa. Somente na 
última etapa, a pesquisa reali-
zou 2.442 testes, sendo 160 
casos confirmados, na Região. 

De acordo com o diretor 
de Vigilância em Saúde da 
Prefeitura de Guarujá, Marco 
Antônio Chagas da Concei-
ção, a partir da análise de 
dados, a conclusão da pes-
quisa mostra que estamos em 
plena ascendência de casos. 

Parque da Montanha recebe
seus primeiros moradores

Pesquisa Covid-19
Estudo com 1.700 pessoas identifica 

100 pacientes assintomáticos

Combate 
à dengue 
prossegue 
nos bairros

“Isso significa que estamos no 
pico da doença, e nos con-
taminando vagarosamente”. 

Ele exemplifica que, como 
medida de segurança, o cen-
tro das atenções tem que con-
tinuar sendo o uso da máscara 
em qualquer lugar, atrelado 
ao isolamento social, além do 
uso do álcool gel, manter a 
etiqueta respiratória (espirrar 
e tossir mesmo de máscara 
sempre na região do cotove-
lo) assim como as saudações 
nipônicas. “Pelo menos até 
que os casos parem de cres-
cer, para que só depois, os 
números comecem a reduzir”.

SOBRE A PESQUISA
O objetivo da Epicobs foi 

desenvolver um mapeamento 
do percentual de indivídu-
os que já tiveram contato 
com o novo coronavírus e 
mediante esses resultados 
sugerir aos prefeitos medi-
das na tomada de decisões 
sobre, inclusive a flexibiliza-
ção ou não do comércio.

A testagem aplicada con-

siste na realização de um 
pequeno furo na digital de um 
dos dedos para extrair a gota 
de sangue, por meio de uma 
lanceta descartável. A amostra 
é colocada num dispositivo e 
em 15 minutos emite o resulta-
do. Durante o procedimento, 
os munícipes responderam a 
um questionário com informa-

ções socioeconômicas e de 
cunho pessoal que incluem: 
sexo, idade, profissão, renda 
familiar e o nível de conheci-
mento sobre o coronavírus.

Durante a ação, que acon-
teceu nas nove cidades, os 
agentes de controle de ende-
mias e comunitários de saúde 
da Prefeitura de Guarujá foram 
distribuídos em quase 20 bair-
ros da Cidade. Na testagem, 
os munícipes receberam em 
casa, pelo menos, quatro inte-
grantes incluindo profissionais 
de enfermagem, odontólo-
gos, farmacêuticos e outros 
que chegam identificados por 
crachá e em veículo oficial da 
Prefeitura, com equipamentos 
de proteção individual (más-
cara, óculos e avental).

A compra dos equipa-
mentos para os exames foi 
financiada pela Agência Me-
tropolitana da Baixada Santista 
(Agem), com realização da 
Fundação Parque Tecnológico 
de Santos e reuniu mais de 
40 pesquisadores de todas 
as universidades da Região.

Concluído na última semana, o levantamento 
teve quatro etapas e foi desenvolvido em

 toda a Região da Baixada Santista

CRONOGRAMA
Quadra 100 

30/06 – 4 unidades 
01/07 – 8 unidades
02/07 – 8 unidades
03/07 – 8 unidades
06/07 – 8 unidades
07/07 – 8 unidades 
08/07 – 8 unidades
09/07 – 8 unidades

Quadra 60 
10/07 – 8 unidades
13/07 – 8 unidades
14/07 – 8 unidades
15/07 – 8 unidades
16/07 – 8 unidades
17/07 – 8 unidades
20/17 – 8 unidades
21/17 – 8 unidades

Quadra 20
22/07 – 8 unidades
23/07 – 8 unidades
24/07 – 8 unidades
27/07 – 8 unidades
28/07 – 8 unidades
29/07 – 8 unidades
30/07 – 8 unidades
31/07 – 4 unidades

habitacionais da Secretaria 
de Habitação (Sehab) em 
andamento resultam na maior 
produção habitacional do 
Município em 19 anos.

O conjunto é a terceira 
etapa do Projeto Favela Por-
to Cidade, no âmbito do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 1), confor-
me o contrato de repasse nº 
218.827-99, firmado em outu-
bro de 2007 com o Ministério 
das Cidades, atual Ministério 
do Desenvolvimento Regional, 
sob a gestão da Caixa Econô-
mica Federal (CEF). As duas 
etapas anteriores se deram 

na comunidade da Prainha.
Todas as 180 unidades 

entregues nesta terça-feira 
precisaram passar por um 
processo de recuperação 
e finalização, pois algumas 
se encontravam vandaliza-
das, por causa do tempo 
de abandono, enquanto 
outras estavam inacabadas. 

E aproveitando o proces-
so de revitalização, destaque 
para os acabamentos, dentro 
do que as disposições de pro-
jeto e orçamento permitiam. 

Na par te externa, por 
exemplo, foi feito um cobri-
mento da alvenaria em mo-

nocapa, tipo de argamassa 
que atua como impermea-
bilizante. O resultado é um 
acabamento mais fino, que 
protege da chuva e umidade, 
diferente do acabamento 
feito diretamente no bloco 
aparente, como ocorrido em 
empreendimentos entregues 
antes de 2017.

Os apartamentos possuem 
forro leve em PVC, que é durá-
vel e fácil de limpar; piso com 
placas esmaltadas de 35x35. 
Na cozinha, foram instaladas 
uma bancada de mármore 
sintético de 120x60cm e uma 
cuba integrada; a área molha-

O prefeito Válter Suman recepcionou quatro das 180 famílias
que serão contempladas com as unidades iniciais

da também foi revestida com 
azulejos. No banheiro, o reves-
timento cobre meia parede.

O entorno do empreendi-
mento possui toda e estrutura 
de drenagem, esgoto, ilumi-
nação e pavimentação em 
todas as ruas principais do 
conjunto, totalizando 10 mil 

Hygor Abreu
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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

Até este domingo (5), o 
Pontos MIS on-line receberá 
uma seleção de 13 curtas-
metragens e sessões de de-
bate ao vivo, que compõem 
a sétima edição do Festival 
de Finos Filmes. Os debates 
contam com grandes no-
mes do cinema brasileiro, 
como Lázaro Ramos, Laís 
Bodanzsky e Eliane Caffé, 
e poderão ser acessados 
no canal do Pontos MIS no 
Youtube, pelo link https://bit.
ly/31wiv6J. Já os curtas esta-
rão disponíveis no link http://
www.spcineplay.com.br/ . 

O Festival de Finos Filmes 
foi criado e é dirigido pelo 
cineasta Felipe Poroger. Os 
cur tas-metragens selecio-
nados serão o ponto de 
partida para debates com 
temas como política, cul-
tura, identidade e filosofia. 

Essa edição do Festival é 

O Centro Paula Souza 
divulga o calendário do 
Vestibular das Faculdades 
de Tecnologia do Estado 
(Fatecs) e do Vestibulinho 
das Escolas Técnicas Estadu-
ais (Etecs). Nos processos 
seletivos para o 2º semestre 
de 2020, o ingresso se dará 
pela análise do histórico 
escolar, sem a realização de 
prova presencial ou online.

A mudança do crité-
rio se fez necessária para 
atender ao distanciamento 
social, recomendado pelo 
Governo do Estado e au-

toridades sanitárias, visan-
do preservar a saúde dos 
candidatos, e observando 
as notas atribuídas aos estu-
dantes antes da pandemia.

As datas para as inscri-
ções dos dois processos 
seletivos são diferentes e 
ambos serão realizados 
somente pelos sites oficiais: 
www.vestibularfatec.com.
br e www.vestibulinhoe-
tec.com.br. Os interessa-
dos devem ler atentamente 
os Manuais do Candidato 
que estarão disponíveis, 
antes de fazer a inscrição.

Em comemoração ao ani-
versário de 86 anos da eman-
cipação político-administrati-
va de Guarujá, celebrado no 
último dia 30, foi lançada pela 
Secretaria de Cultura (Secult) 
uma exposição on-line de 
cartões postais com imagens 
da Pérola do Atlântico, entre 
os anos de 1910 e 1950. A 
exposição está disponível 
no site oficial da Secult pelo 
link https://bit.ly/2ZqQfzD

O objetivo da ação é com-
partilhar as belezas de Guarujá 
do início do século XX e apre-
sentar a história do Município 
aos mais jovens. Os postais 
contam com imagens da For-
taleza da Barra Grande, Farol 
do Itapema, o antigo Grande 
Hotel e algumas das 
praias da Cidade, 
que desde o 
século passa-
do já encan-
tavam turis-
tas do Brasil 
e do mundo. 

A l é m  d a s 
imagens, alguns dos 
postais que possuem mensa-

Festival de Finos Filmes é a dica do fim de semana

Evento do Ponto MIS chega em sua sétima edição com
13 curtas-metragens e debates ao vivo no Pontos MIS

Sexta-feira (3) - 18h
Christiane Jatahy, Michel 
Laub e Silvana Bahia, com 
mediação de Rita Mattar, 
discutem arte, memória e 
tecnologia a partir do filmes 
Recoding Art (Bruno Mo-
reschi, Gabriel Pereira), Luis 
Humberto: o olhar possível 
(Mariana Costa, Rafael Lobo) 
e Sangro (Tiago Minamisawa, 
Bruno Castro e Guto BR). 
 

Sábado (4) – 15h
Debate com Antônio Pitan-
ga e João Paulo Miranda, 
ator e diretor de Casa de 

Antiguidades, selecionado 
para a Competição Oficial 
de Cannes 2020. Mediação 
da presidente da SPCine, 
Laís Bodanzky. Os dois falam 
sobre o filme e a situação do 
cinema brasileiro atual. 
 

Domingo (5) – 15h
Pastor Henrique Vieira e a psi-
canalista Vera Iaconelli deba-
tem o tema a partir dos filmes 
Aos cuidados dela (Marcos 
Yoshi), Baile (Cintia Domit 
Bittar) e Guaxuma (Nara Nor-
mande). Mediação do diretor 
do festival, Felipe Poroger.

beneficente e cada debate 
será vinculado a uma institui-
ção que precise de doações. 
Além do Festival de Finos Fil-

mes, o #MISEmCasa também 
traz nova programação por 
meio de seu canal no Youtube, 
no link https://bit.ly/31wiv6J.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Secretaria de Cultura lança exposição 
on-line de cartões postais de Guarujá

gens escritas em seus 
versos ganharão bre-
ves leituras dramáticas 

dos atores guarujaen-
ses, Thalita Góes e Luís 

Bonelli, além de um fundo 
musical com canções da épo-

ca retratada na exposição.
Com aproximadamente 

150 exemplares de postais, 
os cartões integram o acervo 
adquirido pela empresa City 
Transporte Urbano no ano 
passado, por meio de cole-

cionadores e pesquisadores 
brasileiros e estrangeiros. A 
exposição terá mais duas 
etapas, que contarão com 
novas leituras dramáticas e 
apresentações da Orquestra 
Municipal no âmbito on-line.

Cartões
retratam

vários pontos 
turísticos

da Cidade no 
início do

século XX

Processo seletivo será por 
análise do histórico escolar

Etecs e Fatecs

Enfrentar o luto tem sido 
extremamente doloroso. 
Desde que nosso pai Ricardo 
Ribeiro nos deixou, o vazio 
se instalou. Escrever sempre 
foi uma maneira de organizar 
meus pensamentos, e pela 
escrita, busquei refletir sobre 
a dor da saudade e trazer 
alento para superá-la.

Dr  R icardo,  como a 
maioria o chamava, era um 
homem simples, extrema-
mente elegante, um ‘Lord’ 
de bom trato. Olhos fir-
mes, de um azul radiante 
que ornavam muito bem 
com seus cabelos dourados 
e ainda se completavam 
com seu sorriso inesque-
cível. Um príncipe da paz.

Dono de uma personali-
dade marcante, sua presença 
sempre foi forte e inesque-
cível. Em cada encontro da 
vida, sempre tinha uma histó-
ria para contar ou uma pala-
vra amiga. Ele marcou neste 
mundo com suas ações. Sua 
visão de mundo e da vida 
sempre foram diferenciadas.

Seu amor pela família e 
amigos era imensurável. Falava 
da vida, de política, das pes-
soas, de anjos e querubins. 
Era um homem surpreenden-
te. Poeta, político, químico, 
advogado, boêmio, cantor, 
irmão, pai, avô, bisavô e 
acima de tudo um amigo 
sincero. Era uma daqueles 
seres humanos iluminados, 
que se alguém precisasse 
de roupa ele tirava a que 
estava vestido. Se alguém 
precisasse comer, ele entre-
gava seu próprio alimento.

Caminhava por esta vida 
distribuindo sonhos... e 
como caminhava. Agora, 
caminhar sem ele nesta vida 
não vai ser fácil! Sua presen-
ça sempre existirá, mas hoje, 
só temos a agradecer por ter 
tido a honra de partilhar com 
ele nossa vida, por termos 
tido a felicidade de estarmos 
entre os entes mais amados 
por ele. Temos cer teza, 
muitas vidas foram tocadas e 
transformadas por ele.

Dono de uma serenida-
de ímpar. Mas neste último 
ano, ele andava ansioso, 
inquieto, tinha pressa, que-

ria resolver todos os pro-
blemas desta vida, queria 
simplesmente que todos 
nós andássemos de braços 
dados, em plena harmonia. 

Combatia ferozmente a 
injustiça e a maldade. Certa-
mente, ele está em paz, ao 
lado de Deus e seus fami-
liares e amigos que já estão 
do outro lado do caminho. 
E a nós, que ainda estamos 
deste lado, nos restam as 
lembranças, a gratidão, o 
amor e sua presença infinita.

A morte nos pegou de 
surpresa, virou nossa esta-
da aqui na terra de ponta 
cabeça, nos impõe uma 
dor, um vazio e saudade 
eterna. É difícil aceitar que 
temos que nos acostumar 
sem sua presença física. 
É doloroso demais, mas 
temos que aceitar, ele cum-
priu da forma mais linda 
sua missão aqui na terra.

Aprendemos tantas coi-
sas com ele. Creio que todos 
nós tentamos, por diversas 
vezes, fechar os olhos e vê-
lo entrando, sorrindo, nos 
abraçando, dizendo “Eu es-
tou aqui.” Nestes últimos dias 
e noites, o medo, a dor e o 
vazio tem nos consumido.... 
mas precisamos ser fortes 
para que ele esteja em paz.

Relembrar suas palavras, 
seus discursos, suas letras 
de músicas, poemas... Em 
cada canto que olhamos 
lembramos o quanto você, 
Dr Ricardo, nosso pai, era 
e é realmente iluminado. E 
como você escreveu... “Lá 
naquele céu revestido de 
azul”, hoje você está..... “E 
as rosas que tanto falou, 
os espinhos você retirou”.

Os anjos em uma sexta-
feira vieram te buscar. Com 
cer teza você está agora 
do outro lado do caminho, 
contando sobre a vida, es-
crevendo seus poemas, 
iluminando caminhos. Pe-
dimos desculpas pelas lá-
grimas, meu pai, ainda es-
tamos tentando reconstruir 
a vida com sua ausência. 

Nosso amor por você 
ultrapassa o limite do céu 
e da terra. Descanse em 
paz, amor de nossas vidas.

Priscilla Bonini Ribeiro - Educadora, doutora
em Tecnologia Ambiental, mestre em Educação,

ex-conselheira estadual de Educação, pró-Reitora
da Unaerp Campus Guarujá e ex-secretária

de Educação do Município de Guarujá

Artigo
A dor da saudade

Criada para servir de me-
morial em homenagem às 
vítimas de Covid-19 no mun-
do, a Vela da Fé acaba de ser 
inaugurada em um cemitério 
da cidade de São José, em 
Santa Catarina (SC). Com 18 
metros de altura, a vela é 
a maior da América Latina 
- título homologado pela a 
empresa RankingBrasil, que 

registra recordes nacionais, 
e tem objetivo de preser-
var a memória e trajetórias 
interrompidas pela doença. 

O monumento, feito em 
tijolo de vidro, tem iluminação 
variada para trazer um pouco 
de leveza e paz para este mo-
mento que o mundo passa, e 
o projeto arquitetônico foi ins-
pirado na simbologia do ato 

Maior vela da América Latina é acesa

Símbolo ecumênico levará 
luz em homenagens às 
vítimas da pandemia
de covid-19, do Brasil
e do mundo

de acender velas como uma 
forma de enviar nossa inten-
ção para o plano espiritual, tão 
importante neste momento.

O monumento pode 

ser contemplado em: ht-
t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
com/por talvaticano e ht-
tps://www.youtube.com/
user/crematoriovat icano.



A versão digital do Cer-
tificado de Registro e Licen-
ciamento de Veículo (CRLV) 
já está disponível em todo 
o país. Para ter acesso ao 
documento é preciso abrir 
o aplicativo da Carteira Digital 
de Trânsito (CDT). No local, 
também é possível o acesso 
à Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH). 

Segundo o último balan-
ço divulgado, existem 4,083 
certificados digitais de veícu-
lo no Brasil, que começaram a 
ser emitidos no fim de 2018. 
A versão eletrônica do CRLV 
traz, além das informações 
do documento impresso, 
dados como a atualização 
sobre uma pendência de 

recall. Ela pode ser acessada 
mesmo que o proprietário 
esteja sem internet, já que 
o aplicativo gera um arquivo 
PDF com assinatura digital, 
que garante a autenticidade 
do documento. A emissão 
é inteiramente online e não 
é necessário comparecer 
ao Departamento de Trân-
sito (Detran) para obter o 
documento.

Impressão - Segundo o 
Ministério da Infraestrutura, 
quem quiser ter o docu-
mento físico pode utilizar 
qualquer impressora, pois o 
papel tem a autenticidade 
da impressão garantida por 
um QR Code, que pode ser 
apresentado e consultado 
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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

Da Redação

O Estado de São Paulo 
registrou na última quarta-
feira (1º) 15.030 óbitos e 
289.935 casos confirmados 
do novo coronavírus. Dos 
645 municípios, houve pelo 
menos uma pessoa infectada 
em 622 cidades, sendo 373 
com um ou mais óbitos. Entre 
o total de casos diagnostica-
dos de COVID-19, 157.854 
pessoas estão recuperadas.

O número contabil iza 
45.303 pessoas que esti-
veram internadas, curadas 
e receberam alta hospitalar. 
Os demais 112.551 recupe-
rados tiveram diagnóstico 
positivo da doença, mas não 
precisaram de internação por 
apresentarem quadros leves.

As taxas de ocupação dos 
leitos de UTI são de 65,4% na 
Grande São Paulo e 64,4% no 
Estado. O número de pacien-
tes internados é de 13.421, 
sendo 7.999 em enfermaria e 
5.422 em unidades de terapia 
intensiva, conforme dados 
das 10h30 da manhã de hoje.

PERFIL DA MORTALIDADE
Entre as vítimas fatais estão 

8.695 homens e 6.335 mu-
lheres. Os óbitos continuam 
concentrados em pacientes 

De Agência Brasil

Até o momento, 60.632 
pessoas morreram em de-
corrência da pandemia do 
novo coronavírus no Brasil, 
segundo atualização diá-
ria do Ministério da Saúde 
divulgada no primeiro dia 
do mês de julho. Em 24 
horas, 1.038 pessoas per-
deram a vida por conta da 
covid-19. Ainda há 3.931 
óbitos em investigação.

Contudo, na avaliação do 
Ministério da Saúde, o país 
atingiu um platô, quando a 
curva do número de mortes 
entra em um momento de 

estabilização. Nas últimas 
semanas, o total de no-
vos óbitos vêm oscilando.

Ainda de acordo com 
o balanço do Ministério 
da Saúde, foram registra-
dos 46.712 novos casos 
confirmados da doença. 
Com isso, o total de casos 
acumulados de covid-19 
subiu para 1.488.753. Di-
ferentemente da curva de 
mortes, na evolução dos 
números de pessoas infec-
tadas o Brasil segue subindo.

“A curva de novos casos 
vai numa inclinação e a curva 
dos óbitos tem se mantido”, 
afirmou o secretário de Vigi-

lância em Saúde do Ministério 
da Saúde, Arnaldo de Me-
deiros, em entrevista coletiva 
hoje no Palácio do Planalto.

Dados do Ministério da 
Saúde mostram que 561.255 
pacientes estão em observa-
ção, enquanto o total de 
recuperados desde o início 
da pandemia é de 826.866.

Conforme mostra tabela 
do Ministério da Saúde, os 
estados onde mais ocor-
reram óbitos por covid-19 
foram São Paulo (15.030), 
Rio de Janeiro (10.198), 
Ceará (6.180), Pará (4.960) 
e Pernambuco (4.894). Já as 
Unidades da Federação com 

menos óbitos foram Mato 
Grosso do Sul (85), Tocantins 
(204), Roraima (314), Santa 
Catarina (347) e Acre (370).

Até o momento, 5.021 
municípios registram casos 
do novo coronavírus, o 
que equivale a 90,1% de 
todas as cidades do país. E 
2.551 municípios registraram 
óbitos por covid-19, o equi-
valente a 45,8% das cidades.

O boletim confirmou a 
tendência de interiorização 
da pandemia. Há pouco 
mais de um mês, eram re-
gistrados mais óbitos nas 
capitais do que nas demais 
cidades. Esta proporção se 

inverteu, chegando na 26ª 
semana epidemiológica com 
62% das mortes em con-
sequência da covid-19 no 
interior e 38% nas capitais.

Já quando considera-
dos os casos confirmados, 
há mais de dois meses, as 
notificações nas capitais pas-
savam dos 60%. Na última 
semana, este índice caiu para 
pouco menos de 50%, com 
maior ocorrência de pes-
soas infectadas no interior.

SRAG
As hospitalizações por 

Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) somaram até 

o momento 323.423. Deste 
total, 148.785 foram por co-
vid-19 e 70.710 ainda estão 
em investigação da causa. 
Na última semana, foram no-
tificadas 32.730 novas hos-
pitalizações, sendo 20.246 
(61,9%) por covid-19.

Em relação ao perfil dos 
internados, 50% tinham aci-
ma de 60 anos, 43% eram 
mulheres e 57% eram ho-
mens. No recorte por raça 
e cor, 31,1% eram pardos, 
28% eram brancos, 4,6% 
eram pretos, 0,9% era ama-
relo, 0,3% era indígena e 
outros 35,1% não infor-
maram essa característica.

Registro digital 
de veículo já está 
disponível online

Mais de 60 mil vidas se perderam por covid-19 no Brasil

Estado de São Paulo registra 15 mil
óbitos e 289,9 mil casos de coronavírus

Taxas de ocupação de UTIs são de 65,4% na Grande SP e 64,4% no Estado;
157,8 mil pessoas diagnosticadas com COVID-19 já se recuperaram

com 60 anos ou mais, tota-
lizando 74,3% das mortes.

Observando faixas etárias, 
nota-se que a mortalidade 

é maior entre 70 e 79 anos 
(3.645), seguida pelas faixas 
de 60 a 69 anos (3.475) e 80 
e 89 anos (3.006). Entre as de-

mais faixas estão os: menores 
de 10 anos (22), 10 a 19 anos 
(31), 20 a 29 anos (120), 30 a 
39 anos (516), 40 a 49 anos 

(1.076), 50 a 59 anos (2.105) 
e maiores de 90 anos (1034).

Os principais fatores de 
risco associados à mortali-

dade são cardiopatia (58,4% 
dos óbitos), diabetes mellitus 
(43,1%), doenças neuroló-
gica (11,2%) e renal (9,9%), 
pneumopatia (8,5%). Outros 
fatores identificados são obe-
sidade (7%), imunodepressão 
(6,4%), asma (3,2%), doenças 
hepática (2,3%) e hematológi-
ca (2%), Síndrome de Down 
(0,5%), puerpério (0,1%) e 
gestação (0,1%). Esses fatores 
de risco foram identificados 
em 12.050 pessoas que fale-
ceram por COVID-19 (80,2%).

PERFIL DOS CASOS
Entre as pessoas que já 

tiveram confirmação para 
o novo coronavírus estão 
136.996 homens e 152.712 
mulheres. Não consta informa-
ção de sexo para 227 casos. A 
faixa etária que mais concentra 
casos é a de 30 a 39 anos 
(71.077), seguida pelas faixas 
de 40 a 49 (63.913), 50 a 59 
(45.062), 20 a 29 (43.105), 
60 a 69 (26.819), 70 a 79 
(14.842), 10 a 19 (9.202), 
80 a 89 (8.115 ), menores de 
10 anos (5.216) e maiores de 
90 (2.379). Não consta faixa 
etária para outros 205 casos.

A relação de casos e óbitos 
confirmados por cidade pode 
ser consultada em: www.sao-
paulo.sp.gov.br/coronavirus.

pelos agentes de trânsito 
em eventual fiscalização. 

CNH - A Carteira Nacional 
de Habilitação foi disponibili-

zada antes na Carteira Digital 
de Trânsito e hoje são 6,86 
milhões de CNH eletrônicas. 
Para a liberação da versão 

digital da CNH, é necessário 
que o documento tenha 
sido emitido a partir de 1º 
de maio de 2017 porque o 

usuário, além de ter que pre-
encher o cadastro, deve es-
canear o QR Code localizado 
no verso da CNH de papel.

Tecnologia de 
segurança permite 
impressão em casa


