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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

Desabastecimento continua a 
causar transtornos em Guarujá

Prefeito Válter Suman cobrou na última semana, agilidade da Sabesp para a compra de área da Cava da Pedreira, que servirá como mega 
reservatório de água. Empresa nada faz e sete dias depois, população continua a sofrer com desabastecimento por até quatro dias na semana
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Torneiras secas

Ambulantes retornam à orla 
com cuidados e prevenção
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Seleção para Mostra Virtual 
inscreve 100 artistas da Cidade
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Mais de 5 mil se recuperam
de Covid-19 em Guarujá
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Micros

546 famílias
O programa de locação 
social municipal já está 
atendendo 546 famílias 
em Guarujá, incluídas no 
programa de locação social 
municipal porque tiveram 
as casas interditadas pela 
Defesa Civil do Município 
(foto acima), após ficarem 
desabrigadas em consequ-
ência dos deslizamentos 
ocorridos nos morros da 
Cidade, no início de março, 
em função de fortes chuvas. 

Live do Edilson
O vereador e presidente 
da Câmara de Guarujá, 
Edilson Dias, vem promo-
vendo encontros virtuais 
propositivos para debater 
os problemas da cidade. 
Na última semana, a ‘live’ 
transmitida em sua página 
no facebook, sempre às 
quartas-feiras às 20hs, con-
tou com a presença 
do Diretor do Hos-
pital Santo Amaro, 
Urbano Bahamon-
de e do naturopa-
ta Lauro Andrade.

Angelica
Pré-candidata à Câ-
mara do Guarujá, 
Angelica Mariano 
(foto ao lado), fi-
lha do ex-prefeito 
Maur ic i  Mar iano, 
decidiu não espe-
rar pelos políticos 
da cidade e mobi-
lizou o deputado 
estadual Wellington Mou-
ra para descobrir para 
onde foi a água da cidade. 

Angelica II
Quase todos os bairros 
de Guarujá reportam falta 
d’água nas últimas semanas 
e a indignação da popula-
ção cresce a cada dia. O 
deputado prometeu vir a 
Baixada semana que vem 
para resolver o problema 
junto a Sabesp.

Orçamento 2021 
A Prefeitura de Guarujá re-
aliza nesta sexta-feira (31), 
em Morrinhos 1, a última 
audiência pública (de um 

Elias Miler da Silva

Na última semana, grande 
parte da população, pelas mí-
dias sociais e convencionais, 
assistiu indignada a conduta 
de um desembargador que 
ofendeu verbalmente um 
guarda municipal da cidade 
de Santos, quando o ma-
gistrado foi cientificado de 
que seria multado em face 
de ter recusado-se a colo-
car máscara protetiva contra 
a Covid-19, na via pública.

Em tese, neste caso, o 
desembargador pode ter 
cometido crime ou ato de 
improbidade, ao utilizar a 
função pública com abuso e 
por ofender servidor público 
no exercício de suas funções. 
Pergunta-se: quem irá apurar 
a conduta do magistrado 
e fará o seu julgamento? É 
sabido que, pela legislação 
em vigor, quem apura a con-
duta de um juiz, seja ele de 
qual instância for, é sempre 
um outro juiz, desde que 
de grau hierárquico superior. 
Quem aceita a denúncia do 
crime apurado pela justiça? 
A própria justiça. Ou seja: 
a justiça investiga, a justiça 
aceita a denúncia e a justiça 
processa e julga o seu par.

Na apuração de delitos, 
não é só o Judiciário que 
tem essa prerrogativa, mas 
também o Ministério Público. 
Quando um promotor de 
justiça comete um delito, o 
responsável pela apuração 
é outro promotor, no caso 
procuradores de justiça, e 
quem oferece a denúncia, ou 
não, é o próprio colega do 
Ministério Público. Quando 
um delegado de polícia, seja 
federal ou estadual, comete 
uma infração penal, quem 
os apura também são ou-
tros delegados, estaduais ou 
federais, respectivamente.

E por que ninguém, ou se-
tores da mídia, questionaram 
quem iria investigar, aceitar a 
denúncia e processar e julgar 
a conduta do magistrado? 
Por que neste caso ninguém 
falou em corporativismo? 
Por que aqui ninguém men-
ciona a teoria dos “freios 
e contrapesos”, como se 
cobra dos militares, em es-
pecial dos policiais militares?

Para o Poder Judiciário, 
para o Ministério Público, para 
a Polícia Federal e para a Po-
lícia Civil o tal corporativismo 
não existe. Está evidente que 
é um preconceito e perse-
guição ideológica para com 
aqueles que estão o tempo 
todo atuando e doando a sua 
vida em defesa da sociedade.

Quem atua na área da 
Justiça ou policial sabe que o 
mais técnico é um profissional 
ser investigado por outros 
da mesma carreira, os quais 
conhecem as peculiaridades 
do cargo e da função e po-
dem avaliar condutas com 
mais propriedade e justiça, 
sendo que essa apuração 
deve que ser controlada 
por um órgão externo e pela 
sociedade, como ocorre 
com a Polícia Militar que é 
controlada pelo Ministério Pú-
blico e pelo Poder Judiciário.

E é isso que deve ocorrer, 
como já ocorre, quando poli-
ciais militares cometem crimes 
no exercício da função, ou 
seja, devem ser, como nas 

outras carreiras, investigados 
pelas próprias Instituições Mi-
litares, bem como julgados 
pela Justiça Militar, sendo ce-
diço que a Justiça Militar é 
mais técnica para processá-
los e julgá-los, além do que 
os crimes militares possuem 
institutos processuais diver-
sos, não sendo atingidos por 
vários benefícios legais, como 
ocorre com os crimes comuns. 

E olha que os policiais mili-
tares só são investigados pelas 
Polícias Militares e julgados 
pela Justiça Militar quando 
atuam no exercício da fun-
ção pública, diferentemente 
das outras carreiras, que são 
investigadas pelos pares mes-
mo em crimes cometidos fora 
de suas atribuições legais.

Tempos atrás, o Estadão, 
por meio do blog de Fausto 
Macedo, publicou matéria 
jornalística que trouxe a se-
guinte manchete – “Tribunal 
Militar condena ex-aluno do 
núcleo de oficiais por dois 
cigarros de maconha”. Nesse 
caso, o ex-militar foi conde-
nado a um ano de detenção.

Ao contrário do que muitos 
pensam, tanto nas Forças Arma-
das quanto nas Polícias Militares, 
o arcabouço jurídico brasileiro, 
penal e administrativo, que traz 
o regime jurídico dos militares, 
é muito mais rigoroso do que 
o existente no mundo civil.

Para o direito penal militar 
brasileiro, por exemplo, o 
porte de drogas não é con-
siderado um crime de menor 
potencial ofensivo, sendo 
aplicada diretamente uma pena 
privativa de liberdade e não 
uma mera advertência, como 
ocorre no direito penal comum.

Outra situação jurídica mais 
benéfica, a quem não é militar, 
é a de que, em crimes de 
menor potencial ofensivo, o 
autor poderá “transacionar 
com o Estado”, de tal sorte 
que esse acordo realizado 
sequer dará início a um pro-
cesso criminal em desfavor 
daquele que cometeu o delito. 
Também, nos crimes de lesões 
corporais leves ou culposas, 
se a vítima não representar, o 
autor do fato ficará impune.

Esse mesmo autor, ainda, 
poderá ter o processo sus-
penso, na hipótese de ser 
caso de denúncia, se cumprir 
algumas condições previstas 
em lei, situação esta que não se 
aplica aos militares, porquanto 
aos delitos de natureza militar 
são inaplicáveis os institutos 
e benefícios da Lei 9.099/95.

Ademais, no direito penal 
militar também não vigora o 
princípio da bagatela, princípio 
este perfeitamente utilizado 
no direito penal comum, em 
especial nos delitos contra 
o patrimônio, em que o va-
lor insignificante de um bem 
subtraído torna o fato atípico.

Na seara penal militar, ainda, 
deve-se observar que para os 
militares, federais e estaduais, 
existe a previsão no Código 
Penal Militar dos chamados 
“crimes propriamente militares”, 
dentre os quais deserção (afas-
tamento por mais de 8 dias 
da atividade sem justificativa); 
insubordinação, que crimina-
liza a conduta daquele que 
descumpre ordem expressa 
de superior, delitos estes que, 
no mundo civil, não passariam 
de meras infrações trabalhistas.

Se não bastasse o aspecto 

penal, que impõe ao militar 
um regime jurídico criminal 
bem mais rigoroso do que 
o dos servidores civis, as 
carreiras militares possuem 
regulamentos administrativos 
muito mais exigentes do que 
as demais classes e categorias.

E quem aplica o direito 
penal militar? Cer tamente 
são as Justiças Militares, mais 
técnicas e profundas co-
nhecedoras das atividades 
realizadas pelos militares fe-
derais e estaduais. Não são 
tribunais de exceção, mas 
sim justiças especiais, como 
a trabalhista e a eleitoral, pre-
existindo ao fato delituoso.

E também são mais justas, 
porquanto, ao julgarem de 
forma específica aqueles que 
têm atividades peculiares, atu-
am com maior imparcialidade 
e conhecimento de causa.

Ressalta-se, ainda, que 
toda essa tecnicidade, tanto 
da polícia judiciária militar para 
apurar os delitos militares, 
quanto da Justiça Militar para 
julgá-los, advém do conheci-
mento dos ramos do Direito 
Penal Militar e Processual Penal 
Militar adquiridos nos bancos 
acadêmicos militares, matérias 
que, infelizmente, não fazem 
sequer parte dos currícu-
los da esmagadora maioria 
das Faculdades e Universi-
dades de Ciências Jurídicas, 
o que acaba inviabilizando 
ou dificultando profissionais 
e operadores do Direito 
no trato com questões tão 
relevantes, desconhecen-
do as atribuições de polícia 
judiciária militar e as com-
petências da Justiça Militar, 
fazendo que muitos expres-
sem opiniões absurdas e 
desprovidas de embasamen-
to constitucional e/ou legal.

Além disso, como dito 
anteriormente, a regra no 
Brasil é a de que, nos setores 
públicos, em especial aos 
aplicadores e operadores das 
leis e do direito, as apurações 
e julgamentos são feitos pelos 
próprios integrantes da carrei-
ra, visto que o legislador assim 
estabeleceu, para que as de-
cisões fossem mais técnicas e 
levadas a efeito por pessoas 
conhecedoras das pecu-
liaridades de suas carreiras.

Por derradeiro, destaca-se 
a Constituição Federal de 1988, 
considerada por todos como 
a mais democrática e cidadã, 
que previu expressamente 
as Justiças Especiais, dentre 
elas a Justiça Militar, sendo 
que o constituinte brasileiro 
as reconheceu como sendo 
essenciais dentro de um Es-
tado Democrático de Direito.

Por isso, ser tratada por 
alguns, maldosos ou desa-
visados, como protecionis-
ta ou corporativista, é uma 
verdadeira “injustiça” para 
as Justiças Militares. Parece 
até um paradoxo tal anta-
gonismo, mas a plena justiça 
se dá quando Instituições 
e seus integrantes são in-
vestigados e julgados por 
pessoas que conhecem da 
essência destas Instituições, 
das normas jurídicas que as 
regem e, principalmente, das 
peculiaridades que envolvem 
essas atividades, essenciais ao 
interesse público e à garantia 
da democracia, desde que 
controladas por um órgão 
externo e pela sociedade.

O Guarda, o Desembargador 
e a investigação do caso

Artigo

O Brasil vai ter muitas oportunidades se o país
 conseguir reorganizar o Estado brasileiro. Se a gente 
achar que vamos dar mais ‘jeitinho’, criando mais um 
imposto, nós vamos estar taxando mais a sociedade

e vamos ter de discutir a despesa pública.
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sobre a proposta do 
governo Bolsonaro para criação de um novo imposto sobre pagamentos 

eletrônicos, com alíquota de 0,2%, um imposto similar à CPMF

FRASE DA SEMANA

total de quatro), para deba-
ter o Orçamento 2021- Lei 
Orçamentária Anual (LOA). 
Plenária presencial acontece 
na Igreja Vida Nova (Rua Lin-
dolfo Pimenta, 32), no perí-
odo das 19 horas às 20h30.
 
AVISO DERSA 
De acordo com alerta emi-
tido pela Marinha do Brasil, 
há previsão de fortes ventos 
no litoral paulista até esta 
sexta-feira (31), que podem 
impactar nos sistemas de 
Travessias Litorâneas, cau-
sando lentidão ou interrup-
ção dos serviços. 

Tereza de Benguela 
Em Guarujá, 10 mulheres 
serão homenageadas por 
ações sociais junto à co-
munidade. A cerimônia de 
entrega da medalha Tereza 
de Benguela será transmitida 
em uma live, no próximo dia 

3, às 15 horas, no facebook 
@ConselhoComunidade-
NegraGuaruja. A iniciativa é 
um reconhecimento às mu-
lheres que atuam na luta pela 
garantia dos direitos sociais.

Homenageadas 
Entre as homenageadas 
estão Adhemara Santos, 
Érica dos Santos, Lucineide 
Nascimento Cândido, Luzia 
Bezerra, Maria da Conceição 
Pereira Santos, Maria Martins 
de Oliveira, Priscila Nunes, 
Samira Pimenta, Thaís Marga-
rido e Verônica Pestana.
 
Líder
O nome escolhido para a 

medalha é uma homena-
gem a Tereza de Benguela, 
líder quilombola. Tereza 
coordenou o maior qui-
lombo do Mato Grosso, 
que resistiu às ações de 
bandeirantes de 1730 a 
1795, quando o espaço foi 
atacado e destruído, a man-
do da capitania regional. 

Unaerp
A Unaerp está com inscri-
ções abertas para o Proces-
so Seletivo para ingresso no 
segundo semestre de 2020, 
nas áreas de Saúde, Huma-
nas e Exatas. A seleção pode 
ser feita pela nota do ENEM 
ou por provas presenciais. 

Cursos
As opções de cursos neste 
Processo Seletivo para o 
Campus Guarujá são Admi-
nistração, Direito, Educação 
Física (Bacharelado), Enfer-

magem, Engenharia 
Civil e Fisioterapia. 
No Campus Ribei-
rão Preto são mais 
vinte graduações.

Enem
Se os candidatos 
optarem pela nota 
do Enem, devem 
indicar um dos exa-
mes entre 2009 a 
2019. Outra forma 
de seleção é pelas 
provas presenciais, 
com duas datas de 
provas, dia 15 ou 
dia 20 de agosto. 

Inscrição
O prazo para inscrições 
para a seleção via ENEM 
ou para a prova do dia 
15 podem ser feitas até o 
dia 7 de agosto. Já quem 
preferir fazer a prova pre-
sencial do dia 20 pode se 
inscrever até 12 de agosto. 

Taxa
A inscrição tem taxa de 
R$50 e deve ser feita ex-
clusivamente pelo Por tal 
Unaerp. Todas as informa-
ções sobre o Processo 
Seletivo 2020/2 e o link 
para inscrição estão em 
www.unaerp.br/vestibular.
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Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

Ao ultrapassar a marca 
de 5.000 recuperados da 
covid-19, nesta quinta-fei-
ra (30), Guarujá também 
aumentou em 10% a taxa 
de curados da doença na 
Cidade em relação ao come-
ço deste mês – antes 73% 
e agora 83%. Isso porque 
dos 6.150 pessoas confir-
madas com o novo coro-
navírus, para 5.115 delas 
ele já faz parte do passado.

A covid-19 teve seu 
primeiro caso confirmado 
em Guarujá no dia 29 de 
março. De lá para cá, o 
índice de munícipes que já 
venceram a doença segue 
em crescimento. Em 30 
de abril eram 17 curados 
para 193 casos confirma-
dos (8%); em 31 de maio, 
354 recuperados de 1.285 
(27%); e no dia 29 de junho, 
2.944 restabelecidos dos 

4.056 positivados (72%).
Desde o começo da 

pandemia, Guarujá adotou 
uma estratégia de análise 
minuciosa de sintomas para 
garantir que um paciente 
está recuperado da covid-
19. O comportamento da 
taxa de cura é reflexo disso: 
em algumas pessoas, a infec-
ção pode permanecer no 
organismo por mais tempo 
do que em outras, o que faz 
com que muitos contamina-
dos apresentem sintoma-
tologia por maior período.

São consideradas curadas 
pessoas que já não apresen-
tam mais nenhum sintoma da 
doença, seja de residentes 
que precisaram de cuidados 
médicos e receberam alta, 
ou de quem simplesmente 
não teve qualquer necessi-
dade disso, tendo cumprido 
o isolamento social em casa.

Da Redação

Uma semana após a reu-
nião entre a Prefeitura de 
Guarujá e o secretário de 
Estado do Desenvolvimento 
Regional Marco Vinholi, no Pa-
lácio dos Bandeirantes, para 
tratar sobre os problemas de 
desabastecimento de água 
em diversos bairros de Gua-
rujá, a situação segue sem 
alteração. As torneiras con-
tinuam secas, até quatro dias 
da semana, em bairros como 
Jd. Boa Esperança e Par-
que Enseada, por exemplo.

O prefeito de Guarujá, 
Válter Suman, cobrou na últi-
ma semana (24/7) da Sabesp, 
providências para o reabas-
tecimento e a agilização do 
processo de aquisição da 
chamada Cava da Pedreira, 
que seria transformada num 
mega reservatório de água 
pela companhia com capa-
cidade para armazenar até 
3 bilhões de litros de água. 

O que diminuiria as chan-
ces de desabastecimento 
na Cidade em períodos de 
estiagem como ocorre atu-
almente. Segundo a Sabesp 
o problema é causado pela 
estiagem, apontada por eles 
como “a maior dos últimos 
20 anos”. Em decorrência, 
a água captada dos rios 
Jurubatuba e Jurubatuba 
Mirim teve redução na ca-
pacidade de captação de 
água de 2 mil litros por se-
gundo para 840 litros por 
segundo. Nem mesmo a 
integração com o Sistema 
Cubatão, que abastece San-
tos e São Vicente, foi capaz 
de resolver o déficit em 
Guarujá, conforme a Sabesp.

A tecnologia irá agilizar o 
trabalho de fiscalização dos 
agentes fiscais da Prefeitura de 
Guarujá.  Até o final de agos-
to, a utilização de 150 novos 
tablets durante as vistorias 
substituirão o preenchimento 
manual do talonário de papel 
e possibilitarão identificar con-
tribuintes mobiliários ou imobi-
liários (pessoas que possuem 
comércio ou imóveis na Ci-
dade), por meio de geoloca-
lização (GPS e Geoprocessa-
mento); proporcionando uma 
maior consistência dos dados.

No momento, as equipes 
passam por treinamento e 
os primeiros testes já estão 
sendo feitos. O computador 
portátil exibe uma lista de 
cadastros mobiliários em um 
lote para seleção e agiliza 
o preenchimento da notifi-
cação sem necessidade de 

digitação de códigos ou no-
mes. Os dados fiscais dos 
contribuintes são apresen-
tados na tela e podem ser 
processados em tempo real.

“É um ganho enorme para 
a fiscalização, pois possibilita 
uma maior celeridade ao 
trabalho. O sistema é total-
mente informatizado trazendo 
modernidade e transparência 
para a fiscalização no Muni-
cípio”, afirmou o diretor de 
Operações Especiais e Fiscali-
zação de Taxas, Ricardo Tobar.

Outra novidade, é que por 
meio do tablet é possível a 
inserção de fotos digitais vin-
culadas à ocorrência, e a no-
tificação pode ser encaminha-
da ao responsável por email, 
via WhatsApp ou impressa 
na hora, por meio de uma 
impressora portátil, reduzindo 
os custos com os Correios. 

De Guarujá
 
Está marcada para segun-

da-feira, dia 3 de agosto, a 
discussão e votação para 
aprovação da primeira fase 
do Plano Municipal de Edu-
cação Ambiental (PMEA). 
Em razão da pandemia do 
novo coronavírus, a audiência 
pública será exclusivamente 
on-line. A transmissão será 
realizada pela página oficial 
da Prefeitura (https://www.
facebook.com/prefeitura.
guaruja), a partir das 16 horas. 

O tema, de suma impor-
tância em todas as esferas 
da sociedade civil, visa in-
centivar a participação da 
população, que poderá não 
só acompanhar as discussões 
como também par ticipar 
delas. Para isso, basta en-
viar a pergunta ou suges-
tão para o e-mail semam.
meioambiente@guaruja.
sp.gov.br com nome com-
pleto, RG, órgão ou entidade 
que representa, telefone e 
endereço eletrônico. O tex-
to do PMEA está disponível 
para consulta no portal da 
Prefeitura até a data da au-
diência, no próximo dia 03. 

“Educação ambiental é 
uma ferramenta fundamental 
para fazer com que uma 
cidade se torne cada dia 
mais sustentável, e a criação 

e futura aprovação do Plano 
Municipal é o ponto principal 
para execução das ações 
na Cidade”, comemora o 
titular da Secretaria de Meio 
Ambiente, Sidnei Aranha. 

O Plano Municipal de Edu-
cação Ambiental começou a 
ser elaborado em dezembro 
de 2019 e promoveu oficinas 
entre os meses de fevereiro e 
abril, com a contribuição de 
representantes das secretarias 
municipais de Meio Ambiente 
(Semam), Cultura (Secult), de 
Educação, Esporte e Lazer 
(Sedel), Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente 
(Comdema) e Agenda 21, 
responsáveis por planejar e 
fomentar discussões sobre os 
objetivos a serem atingidos 
por meio do Plano Municipal.

A audiência marca o fim 
da primeira fase do plano, 
que terá ainda mais duas. A 
segunda etapa consiste no 
desenvolvimento das estraté-
gias para implementação das 
políticas ambientais, e a tercei-
ra e última na aplicação e exe-
cução do que foi planejado. 

O PMEA proporcionará o 
levantamento de caracterís-
ticas históricas, geográficas 
e socioambientais do Muni-
cípio, além de informações 
sobre patrimônios histórico-
culturais e de programas e 
ações ambientais da Cidade.

Sabesp culpa estiagem para falta de
água em diversos bairros de Guarujá

Urgência - Sem uma 
solução a curto prazo e à 
mercê das condições mete-
orológicas, a população de 
Guarujá segue aguardando 
o cumprimento de antigas 
promessas, como a Cava 
da Pedreira. Já o governo 
Suman exigiu medidas palia-
tivas urgentes da companhia, 
que tem o Governo do Es-
tado como maior acionista. 

A distribuição gratuita de 
caixas d’água para a popula-
ção de baixa renda é uma des-
sas medidas, pois as moradias 
que não possuem sistema de 
reservação são as primeiras 
a sofrer com a falta d’água.

Outra exigência foi o au-
mento do número de cami-
nhões pipa. “A população 
de Guarujá paga suas contas 
de água e mesmo assim está 
sendo duramente penalizada. 
Acabou a tolerância, água é um 
direito de todos e a Sabesp 
tem obrigações contratuais a 
cumprir, não se trata de favor 

ou ajuda. Até lá, há de buscar 
alternativas objetivas, viáveis 
e urgentes”, afirmou Suman.

Modernização -Para o  
prefeito, já passou da hora de 
a companhia buscar soluções 
como a modernização de 
seu sistema de reservação e 
até mesmo alternativas para 
o abastecimento de água 
em Guarujá, com a busca 
de outros mananciais. Ele 
salientou que quando da 
assinatura do contrato com 
a Sabesp, há pouco mais de 
um ano, a promessa era via-
bilização imediata da Cava da 
Pedreira, o que não ocorreu.

“Já passou tempo demais 
e não tivemos solução até 
agora. Demos a segurança 
jurídica que a empresa queria 
para realizar os investimen-
tos na Cidade e exigimos a 
contrapartida mínima, que 
é a correta prestação de 
serviços”, disse Suman, que 
ouviu de Vinholi que o tema 
será discutido com o go-

vernador João Dória com a 
maior celeridade possível e 
providências serão tomadas.

Multas - Em razão dos pro-
blemas de desabastecimento, 
a Prefeitura de Guarujá multou 
a Sabesp tanto via Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
(Semam) quanto via Diretoria 
de Vigilância em Saúde nos 
últimos meses. Além disso, já 
foram feitas 30 autuações pelo 
Procon só nos últimos 15 dias.

Ministério Público - As 
falhas no atendimento da 
Sabesp em Guarujá são alvo 
de investigação em Inquérito 
Civil do Ministério Público, que 
leva em conta relatório elabo-
rado pela Agência Reguladora 
de Saneamento e Energia do 
Estado de São Paulo (Arsesp), 
que aponta más condições 
nos reservatórios da empre-
sa na Cidade e a diminuição 
de mais de 30% na oferta 
de água entre os anos de 
2018 e 2019. (Com informa-
ções da Comunicação PMG)

Tecnologia de geolocalização é a
nova aliada de fiscalização na Cidade

Cerca de 150 novos tablets com o
recurso possibilitarão identificar

contribuintes por meio de geolocalização

Prefeito Válter Suman cobrou agilidade da Sabesp para a compra de 
área da Cava da Pedreira, que servirá como mega reservatório de água

Guarujá ultrapassa marca
de 5.000 recuperados 

Com 73% no começo de julho e agora 83%,
a taxa de curados registra alta de 10%

Audiência pública on-line
discute plano ambiental



Rosângela BozziRosângela Bozzi
Rotary Club de Bertioga Forte realiza Bingo Solidário

Espaço Renata Goes e Fernanda Laranjeira com modernas instalações  

Fernanda Laranjeira, Talita Santos da Silveira e Re-
nata Goes, na reinauguração do novo e moderno es-
paço, na Rua Tambaú, 240, Pae Cará, em Vicente de 
Carvalho. Telefone: 97421-5410. Vale a pena conferir Jucélia Borges, Nicolly Costa e Maria Inês de Rosas

Equipe de profissionais Francine Vizoto, Solange Costa, Fernanda Laranjeira,
Talita Santos da Silveira, Renata Goes e Andréia Oliveira Martins

Talita Santos da 
Silveira, convidada 
a participar do ‘Dia 

da Noiva, agradeceu 
o convite e elogiou 
as profissionais do 

Espaço Renata Goes e 
Fernanda Laranjeiras

Rotarianos trabalhando em prol da comunidade realizam agradável noite solidária

As estudantes de Medicina,
Flávia e Danielle Tamashiro Laércio Ferrare e sua esposa Sônia Ferrare

Fusako Inagaki, Silvio Tanaka Alves e Letícia 
Ayumi, colaboraram com a bonita ação

Maria Conceição Amparo Marciano, do Projeto Solidariedade 
com Amor, que há 40 anos desenvolve com ajuda de amigas 
os trabalhos manuais que são doados às mães carentes, 
ganhou um belíssimo ventilador. Na foto, com o presidente 
do Rotary Club de Bertioga Forte, Antonio Duarte de Sá

Família Goulart e amigos foram prestigiar o Rotary Club de Bertioga Forte
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Eternizando
emoções
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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

25 
anos

Posse da diretoria da Associação de Proprietários 
dos Meios de Hospedagem de Guarujá (APROHOT)

O novo presidente da Associação de Proprietários
dos Meios de Hospedagem de Guarujá, José

D´Avila Hempel e a empresária Silvia Bernardes
(Hotel Costas Maris), que presidiu a gestão anterior

O atencioso casal Denis Mari e sua esposa,
a dentista Maria de Jesus Mari (Pousada Mari)

A secretária de Relações Sociais de Guarujá,
Thaís Margarido e seu marido Paulo Fortes

Os empresários Irineu e Neide Tonon
(Pousada Em Cantos do Mundo)

O gerente do Café De La Musique Jequitimar,
Cleber Soares e Nathália Paiva

Dominici Merari e Andréa Quintana
(Guarujá Hostel)

Clemilson Gama da Silva e Maiara Soares
(Canto do Forte e Canto dos Mares)

Gabriel Bernardes e Juliana Butenas
(Hotel Costas Maris)

Miguel Ferreira da Silva e Esmeraldina Kawamura 
(Sorocotuba)

Arthur Junior e Érika Souza
(Hotel Sol do Pernambuco)

Paulo Maneta e sua esposa Fátima Cati Maneta
(Pousada Pé na Areia Guarujá)

25 
anos

O casal de empresários José D´Avila Hempel e
sua esposa Suzana Nara Kim (Hotel Iracemar)

25 
anos

25 
anos
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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?

Av. Prefeito Domingos de Souza, 05
Jardim Santa Maria - Guarujá / SP
(ao lado da Fiat/Extra)

Fones: (13) 3382-1274
99721-6684

REVISTARIA PERALTAREVISTARIA PERALTAO 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
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Secreção
no canto
dos olhos

Alexandre
(?), atuou
em "Im-

pério" (TV)

Período
que ante-
cede a fa-
se adulta 

Casa de
moradia

(pl.)

Impresso
colado em 
embala-

gens

Material
de bolsas
e sapatos 

Estado da
região
Norte

Amarro-
tado (o
vestido)

101, em 
algarismos
romanos

Pronome
da primei-
ra pessoa

Consoan-
tes de

"aceso"

Acelino
Freitas, o
Popó do

boxe
A habilita-
ção para

dirigir
ônibus

É sus-
tentado

por postes

Sílaba de
"votar"

Oposto a
"oriental"

Período
de propa-

ganda
política
gratuita
na TV 

Armadilha
para aves
Escritor
de livros

Casebre;
choupana
Revólver
e pistola

O dobro de
cinquenta

Mexer;
tocar

Fios en-
rolados
Indício

de câncer
Grande
medo
Chão;

solo (pl.)

Justifica-
tiva que

inocenta o
réu (pl.)

(?) então:
ainda

Ivete Sanga-
lo, cantora

Vitamina do
amendoim
Conjunto
de mapas

Gado para
abate

Mensagem
de perigo

Estuda
(o texto)

De fala ás-
pera (fem.)

A do dado 
é quadrada

Sala de
aula (pl.)

Usina de
Brasil e

Paraguai
Artista

Arremessa
com força 
Formato
do sifão

Resis-
tem ao
tempo

Resposta
afirmativa
Parte da
vassoura

Conduz a
canoa

A vogal
do meio

HSR
OCIDENTAL

DURAMMEADA
ABTERROR
ROTULOLE
IREMARES

COUROSOS
EARAPUCA
LASMCEM
EUCABANA
ITAIPUCS

ATORALIBIS
ORMAIAA
RATIRAD

CLASSESFIO

AT

F

5/atlas — couro — duram. 6/álibis. 7/classes.

A Prefeitura de Guarujá 
estabeleceu novas regras para 
o exercício das atividades de 
ambulantes que atuam na orla 
das praias. De acordo com o 
decreto 13.814 já em vigor, 
publicado no último sábado 
(25) no Diário Oficial do Muni-
cípio, os ambulantes já podem 
trabalhar, desde que sigam as 
normativas e os protocolos de 
segurança para evitar a propa-
gação do novo coronavírus.

Com a flexibilização, os 
ambulantes que atuam na 
faixa de areia poderão traba-
lhar das 10 às 16 horas e em 
sistema de revezamento: às 
segundas, quartas, sextas e 
domingos, poderão trabalhar 
os que possuam emplaca-
mento com número par; às 
terças, quintas e sábados, os 
que têm o número ímpar. 

No que diz respeito ao 
fornecimento de alimentos 
na faixa de areia, os am-
bulantes deverão tomar os 
cuidados já estabelecidos 

para evitar o contágio com 
a Covid-19, como o uso 
de máscaras de proteção 
facial e luvas obrigatórios. 

De acordo com o decreto, 
estão proibidas a colocação 
ou utilização de mesas, cadei-
ras e guarda-sóis pelos am-
bulantes (permitindo-se tão 
somente, o sistema de retirada 
no local – take-away); serviço 
de garçons ou atendentes e a 
permanência de pessoas con-
sumindo alimentos em pé ou 
sentadas no entorno do local.

O novo decreto estabele-
ce, ainda, que os ambulantes 
devem instalar cordão/faixa 
limitadora mantendo o distan-
ciamento de 1,5 metros entre 
os clientes e os carrinhos, 
além de orientar seus clientes 
a não gerarem aglomeração.

O não cumprimento das 
regras impostas em decreto 
implicará em advertência e, 
no caso de reincidência, na 
cassação do alvará ou da 
licença de funcionamento.

Os trabalhos de recupe-
ração da encosta do Morro 
da Bela Vista, conhecido 
também como Morro do 
Macaco Molhado, seguem a 
todo vapor. A área está entre 
os locais que foram mais afe-
tados pela tempestade do 
início de março, quando o 
índice pluviométrico atingiu 
a marca de 405 mm, em 72 
horas. Cerca de 30% dos 
serviços já foram executados. 

Os serviços estão sendo 
realizados de forma dinâmi-
ca. Segundo os técnicos da 
Secretaria de Infraestrutura e 
Obras (Seinfra), os operários 
estão observando o com-

portamento do maciço, o 
que pode levar a mudanças 
na abordagem e no método 
de recuperação da área.

Com a finalidade de evi-
tar novos deslizamentos, 
a empresa contratada está 
projetando concreto na parte 
superior do morro para im-
permeabilizar o solo. Também 
estão sendo colocados os 
tirantes do solo grampeado 
que, em um segundo momen-
to, receberão malha de ferro 
e nova camada de concreto. 

Além disso, o sistema de 
drenagem, que irá captar 
águas pluviais, e as escadas 
de dissipação de energia 

estão sendo construídos 
para impedir que as águas 
desçam com maior velo-
cidade, causando danos.

Simultaneamente, o serviço 
de limpeza da área está em 
andamento. As equipes estão 
retirando materiais oriundos 
do escorregamento, como 
vegetação, e fazendo a desti-
nação adequada dos resíduos.

As intervenções começa-
ram em maio, após a finaliza-
ção dos trâmites burocráti-
cos. Para o restabelecimento 
da área serão investidos R$ 
25 milhões, provenientes 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Regional. 

Nesta sexta-feira (31), o 
‘Pontos MIS Oficina de Foto-
grafia’ apresenta conteúdos 
inéditos em suas oficinas 
on-line e gratuitas sobre fo-
tografia com vídeos curtos, 
que trazem referência para 
o processo criativo. O en-
contro é aberto a todos. O 
registro para participar das 
atividades deve ser feito por 
meio do link  https://forms.
gle/d41eXVmp kL5GaV4Z7.

No bate-papo ao vivo, 

os fotógrafos Beto Salgado, 
Natália Tonda, Melissa Szy-
manski e Leandro Menezes 
vão conversar sobre os di-
versos fotógrafos e estilos na 
fotografia. Um dos assuntos 
abordados será o autorre-
trato, além de desenvolver 
um paralelo com o que foi 
apresentado nas vídeoaulas 
e ensinar como ser criativo 
com poucas ferramentas.  O 
público poderá, também, tirar 
dúvidas com os oficineiros.

Ambulantes voltam à orla com novas regras

Com a flexibilização, os ambulantes que atuam na faixa de areia poderão
trabalhar das 10 às 16 horas, em esquema de revezamento semanal

A Secretaria de Cultura 
(Secult), lançou na terça-
feira (28), um chamamento 
público para selecionar 
100 artistas da cidade. Os 
classificados receberão R$ 
1 mil por seus projetos. As 
inscrições começaram já 
nesta quarta-feira (29) e 
vão até o dia 27 de agosto. 

A ideia é produzir e 
disponibilizar conteúdos 
vir tuais como apresenta-
ções, esquetes, oficinas, 
tutoriais, videoaulas, de-
monstrações e saraus. Ha-
verá preferência na seleção 
para os artistas que fazem 
parte das áreas mais impac-
tadas das artes presenciais, 
como música, teatro, dan-
ça, literatura, circo, arte-
sanato, cultura popular e 
outros compatíveis com a 
linguagem do audiovisual. 

Dos 100 artistas a serem 
selecionados, 80 serão os 
que propuserem apresen-
tações musicais, teatrais, de 
dança e circenses. Outros 
10 serão focados em ofi-
cinas ou tutoriais de arte, 
culinária, cultura popular 
e artesanato. E os últimos 
10, para ações de acervo, 
produções audiovisuais e 
semelhantes. Depois de 
aprovados, os projetos 
terão que ser executados 
e divulgados pelos profis-
sionais em até 90 dias.

Os interessados em 
participar da seleção de-
vem enviar para o e-mail: 
guarujacultura@gmail.com, 
até o prazo final das inscri-
ções, os documentos exigi-
dos no chamamento públi-
co. O edital completo está 
disponível no site da Prefei-
tura: www.vivacult.com.br 
ou presencialmente na Se-
cult (Av. Dom Pedro I, 350 
- Jardim Tejereba). Todos 
os materiais de divulgação 
produzidos e disponibiliza-
dos pelos artistas ficarão à 
disposição da população 
a qualquer momento pelo 
site www.vivacult.com.br.

Mostra
Virtual

Recuperação do Morro está com 30% da obra executada

Pontos MIS Oficina de 
Fotografia abordará 

autorretrato nesta sexta

Iniciativa faz parte
da programação do 

‘MIS em Casa’

Área que foi afetada pela tempestade do
início de março, está sendo recuperada


