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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

Orla de Pitangueiras terá 
novas atrações na temporada

Projeto de revitalização com novos serviços e atrações transformará um dos principais atrativos turísticos de Guarujá – a Praia de Pitangueiras, na 
região central da Cidade, que receberá investimentos de quase R$ 7 milhões em infraestrutura turística; orla receberá iluminação ornamental em 

complemento ao serviço já executado e, além disso, a Prefeitura abrirá ruas para o trânsito de veículos, já de olho na temporada de verão.
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Sob gestão do
município, patrimônio
terá novos projetos 
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Micros
Paridade
Se a prefeitura e a autarquia 
Guarujá Previdência não 
resolverem de imediato a 
questão das aposentado-
rias integrais com paridade, 
o Sindicato dos Servidores 
irá à Justiça. A advertência 
é do presidente do Sind-
serv, Zoel Garcia Siqueira, 
após participar de reunião, 
na quinta-feira (6), com as 
secretarias municipais de 
Administração e Finanças. 

Esgotou
Também estavam presen-
tes os departamentos ju-
rídicos do Sindserv, do 
Sindicato dos Professores 
da Rede Pública (Siproem), 
da prefeitura de Guarujá 
e da autarquia. “Nossa 
paciência esgotou”, diz o 
sindicalista.

Nego Walter 
O vereador Walter dos 
Santos (PSB), o Nego 
Walter, esteve reunido 
na última segunda-feira 
(10), com o prefeito 
Válter Suman (PSB) e o 
secretário Municipal de 
Segurança Luiz Cláudio 
Venâncio, em busca de 
atender ao pleito dos 
servidores da Guarda 
Civil Municipal (GCM), 
que reivindica a indi-
cação de um servidor 

da própria corporação 
para exercer a função de 
corregedor da Guarda.  

Compromisso
Na ocasião, foi assumido 
o compromisso do envio 
de um novo projeto de lei 
relacionado à Corregedo-
ria da GCM. Na ocasião, 
também participaram da 
reunião o diretor da As-
sociação Regional dos 
Guardas Civis Municipais, 
Rodrigo Coutinho.

PS da São João
O prédio que atualmente 
abriga a Unidade de Pron-
to Socorro de Vicente de 
Carvalho Adulto e Infantil, 
na Avenida São João, em 
Vicente de Carvalho, rece-
berá melhorias a partir de 
outubro. Mesmo com os 
trabalhos em andamento, 
os atendimentos aos mu-
nícipes não precisarão ser 
interrompidos. 

Logo, logo
Num primeiro momento, a 
expectativa é de que sejam 
transferidos os serviços da 
Diretoria de Vigilância em 
Saúde – responsável pelo 
combate à dengue e cam-
panhas de vacinação, en-
tre outros serviços. O início 
das obras está previsto já 
para os próximos meses.

Tchau AME
Segundo Canasiro, em 
dezembro de 2018, o Go-
verno do Estado aprovou a 
instalação de um Ambula-
tório Médico de Especiali-
dades (AME) na Cidade. A 
Prefeitura, então, chegou a 
oferecer o terreno da UPA 
à Secretaria Estadual da 
Saúde e aguardou vistoria 
técnica, que não ocorreu.

Elefante branco
Inaugurada em 2012 e 
desativada em 2016, a 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) do Jardim 
Boa Esperança (Rua Álvaro 
Leão de Carmelo, esquina 
com a Avenida Mário Dai-
ge) dará lugar ao Centro 
Integrado de Saúde, que 
reunirá diversos serviços 
da rede municipal. Elefante 
branco nunca mais.

Parceria
O projeto de recuperação 
das antigas instalações da 
Unidade é da Prefeitura, 
em parceria com a Uni-
versidade do Oeste Pau-
lista (Unoeste), que será 
a responsável pelas inter-
venções. A ideia é trans-
ferir para o local alguns 
serviços disponibilizados 
pela rede municipal de 
Saúde que hoje funcio-
nam em imóveis alugados. 

“É ilícito gravíssimo. (...) O agente que adota
prática de solicitação e obtenção de dados e 

conhecimento específico sobre quem quer que seja
fora dos estritos limites de respeito aos direitos 

fundamentais e da legalidade comete crime e não
há como se ter como automática a requisição.

Cármen Lúcia - Ministra do Supremo Tribunal Federal (STF)

FRASE DA SEMANA

PERGUNTAR NÃO OFENDE: CONDENAÇÃO DE PARLAMENTAR POR 
“RACHADINHA” É SÓ NO GUARUJÁ OU VALE PARA O PAÍS INTEIRO?

O Hospital de Campanha 
de Guarujá, o único no País 
dentro de uma base militar, 
teve sua operação finalizada 
na última semana. Nos 90 dias 
de funcionamento, foram 
prestados 320 atendimentos. 
Desse volume, 65,3% deles 
foram altas, ou seja, 209 
pacientes liberados após 
concluírem o tratamento. 

O local, para onde foram 
encaminhados os pacientes 
que necessitavam de cui-
dados mais aprofundados, 
registrou também 95 óbitos 
e outros 16 pacientes foram 
transferidos. 

Construído dentro do 
hangar da Base Aérea de 
Santos, em Vicente de Carva-
lho, desde maio, o Hospital 
de Campanha disponibilizou 
atendimento exclusivo aos 
pacientes infectados pelo 
novo coronavírus na Cidade. 

O equipamento ofertou 
70 leitos, sendo 50 de enfer-
maria e outros 20 de Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI). 
Gerido pela Organização 
Social Aceni, o complexo 
era composto por duas ten-
das, somando três mil metros 
quadrados com mais de 
260 profissionais de saúde. 

De acordo com o secre-
tário de saúde de Guarujá, 
Vitor Hugo Straub Canasi-
ro, o hospital de campa-
nha cumpriu sua missão e 
foi uma importante arma 
de Guarujá no enfrenta-
mento à pandemia causa-
da pelo novo coronavírus. 

Segundo ele, a ocupação 
dos leitos estava baixa nas 
últimas semanas, não ultra-
passando os 30%. Somando 
isso à criação de 40 novos 
leitos nos últimos dias – 10 
leitos de UTI no HSA e 30 
na UPA Rodoviária, sendo 
14 de enfermaria e 16 de 
suporte avançado – não foi 
necessário prorrogar seu 
funcionamento.

“Esses foram alguns ele-
mentos que não justificavam 
prorrogação contratual. Sem 
dúvida, o Hospital de Cam-
panha foi um equipamento 
muito importante e que nos 
deu o suporte necessário 
na rede municipal, para que 
pudéssemos enfrentar a 
pandemia da Covid-19 de 
maneira estruturada”, disse.  

Agora, Guarujá conta 
com 10 leitos de UTI no 
Hospital Santo Amaro e ou-
tros 16 de suporte avançado 

Às margens do Rio Santo 
Amaro, a Prefeitura de Guarujá 
vai construir três reservatórios 
para conter as enchentes no 
bairro Santo Antônio e adja-
cências. Historicamente, a re-
gião concentra maior volume 
de águas pluviais, em virtude 
de o bairro estar localizado 
abaixo do nível do mar, sendo 
prejudicado também pela alta 
da maré. O investimento será 
de R$ 77,5 milhões, fruto de 
um convênio assinado em 
2018 com o Ministério do De-
senvolvimento Regional (MDR).

No detalhamento do pro-
jeto executivo, consta tam-
bém o desassoreamento do 
Rio Santo Amaro. Ao longo 
dos anos, o acúmulo de 
resíduos no leito do rio foi 
aumentando, o que preju-
dica a passagem natural das 
águas. Esse serviço vai auxiliar 
o escoamento, evitando a 
sobrecarga do sistema de 
drenagem.

Na edição do Diário Oficial 
do último dia 5, foi publica-
do o edital de concorrência 
pública para contratação da 
empresa responsável pelas 
obras. De acordo com a 
Secretaria de Planejamento e 
Gestão (Seplan), as licenças 
ambientais prévias para exe-
cução já foram expedidas. 
Passada a fase licitatória, as 
intervenções serão iniciadas.

A região alaga até mesmo 
fora do período chuvoso de-
vido à sua posição geográfica, 
que está abaixo do nível do 
mar. Quando há qualquer al-
teração na maré, diversas ruas 
do Santo Antônio e Jardim 
Primavera acabam inundando. 
“Essas obras são justamente 
para amenizar essa situação 
que afeta milhares de pes-
soas”, ressalta a secretária de 
Planejamento e Gestão.

Além disso, as melhorias 
vão atingir os canais das ruas 
Paulo Orlandi, Magnólias e da 
Avenida Francisco Arnaldo Gi-
menez. Com a ação do tem-

Hospital de Campanha finaliza operação com 65% de altas

Voltado aos pacientes infectados pelo novo coronavírus, o equipamento teve 209
altas e funcionou por 90 dias, conforme estipulado em contrato com a Prefeitura 

(UTI) na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Doutor 
Matheus Santamaria, a UPA 
Rodoviária. No total, são 
53 leitos de UTI na Cidade. 

No momento, a Secretaria 
de Saúde avalia as condições 
técnicas dos equipamentos 
e maquinários utilizados no 
Hospital de Campanha, o 

que inclui os respiradores.
A pasta faz ainda o levan-

tamento de necessidades 
das unidades da rede mu-
nicipal, para que posterior-

mente esses materiais sejam 
distribuídos. Os equipamen-
tos ficarão à disposição no al-
moxarifado da Prefeitura para 
que sejam patrimoniados.

Piscinões vão combater 
enchentes no Santo Antônio

po, a estrutura desses canais 
foi deteriorada, mas dentro 
deste projeto será recupe-
rada. O investimento é de R$ 
77,5 milhões, sendo que R$ 4 
milhões são provenientes de 
contrapartida municipal e o 
restante é advindo do MDR, 
antigo Ministérios das Cida-
des, por meio do Programa 
Saneamento Para Todos.

 Rio do Meio - Outra 
área da Cidade também será 
contemplada com obras 
que visam mitigar enchen-
tes. Nos bairros Santa Rosa 
e Vila Ligya, a Prefeitura de 
Guarujá prevê o investimento 
de R$ 77 milhões, fruto de 
um convênio firmado com 
a Caixa Econômica Federal, 
em obras de drenagem e 
macrodrenagem do Rio Meio. 
Assim como o bairro Santo 
Antônio, a área está locali-
zada abaixo do nível do mar 
e sofre com a alta da maré, 
inundando ruas e avenidas.

Esse serviço vai viabilizar 
maior vazão de águas, que 
ficam represadas nas vias 
públicas e prejudica o aces-
so dos moradores à região.

Mesmo com o trabalho 
regular de limpeza de bo-
cas de lobos e canais, o 

escoamento é deficiente, 
provocando alagamentos 
recorrentes. Outro fator que 
colabora com as inunda-
ções é o constante descarte 
irregular de lixo em locais 
inadequados que acabam 
obstruindo galerias pluviais.

Somando-se a esse pro-
blema, há também a questão 
da ocupação irregular das áre-
as, impedindo o escoamento 
das águas para o rio. Para re-
novar o sistema de drenagem, 
que estava em condições de-
ficitárias, a Prefeitura está subs-
tituindo as antigas tubulações 
e implantando novas com 
diâmetro de 80 centímetros.

Para isso, estão sendo 
investidos R$ 64 milhões, do 
total disposto pelo convênio, 
em diversas ruas dessa região. 
Além de obras de drenagem, 
esse montante envolve uma 
série de benfeitorias relacio-
nadas a guias, sarjetas, aces-
sibilidade, pavimentação e si-
nalização horizontal e vertical.

A segunda fase, que diz 
respeito à macrodrenagem, 
deve ser iniciada após a finali-
zação dos trâmites licitatórios. 
Cerca de R$ 13 milhões serão 
repassados especificamente 
para execução deste serviço.

Licenças ambientais já foram expedidas

Hélder Lima
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De Guarujá

Balanço divulgado pela Se-
cretaria de Estado da Seguran-
ça Pública do Estado de São 
Paulo (SSP-SP), aponta que no 
primeiro semestre de 2020, 
Guarujá teve queda significa-
tiva nos números de roubos e 
furtos, comparado ao mesmo 
período do ano passado. 

Segundo o levantamen-
to, de janeiro a junho deste 
ano ocorreu um recuo de 
14,4% nos roubos em geral 
(1.253 para 1.073) e 24,2 
% nos fur tos (1.690 para 
1.281), comparado a igual 
período do ano passado. 

A prefeitura de Guarujá atri-

bui tais resultados aos investi-
mentos realizados nos últimos 
anos e ao reforço das políticas 
desenvolvidas no município 
para o complemento do tra-
balho do Governo do Estado 
voltado à Segurança Pública. 

NOVA GUARDA
Nos últimos dois anos, a 

Guarda Civil Municipal am-
pliou o efetivo com 54 no-
vos guardas, totalizando 339 
GCMs e regulamentou o uso 
de arma de fogo pelo De-
creto 12.381/2017. Atual-
mente, a Cidade conta com 
204 agentes habilitados para 
o uso desse armamento. 

Outra conquista foi a im-

plantação de uma Coorde-
nadoria da GCM em Vicente 
de Carvalho. A base fun-
ciona no prédio da antiga 
Subprefeitura, localizado na 
Rua Cunhambebe, 500, e 
tem objetivo de ampliar a 
atuação no Distrito, principal-
mente nas áreas comerciais.

ATIVIDADE DELEGADA
Somando-se a isso, os 

policiais militares que atuam na 
Atividade Delegada em Gua-
rujá receberam um aumento 
de 58% nesta gratificação, 
que é custeada pela Prefeitura. 
Também aumentou significati-
vamente o número de vagas 
neste serviço, transmitindo 

maior sensação de segurança 
à população no emprego con-
junto de guardas municipais, 
policiais militares e a Força Ta-
refa de fiscalização da Cidade.

ILUMINAÇÃO
Além disso, a Prefeitura 

investiu maciçamente em ilu-
minação pública, instalando 
cerca de 10 mil pontos de 
luz em LED, tecnologia que 
ilumina mais e consome me-
nos energia. Cerca de 20 
bairros já foram beneficiados, 
incluindo a integralidade das 
praias do Tombo, Astúrias, 
Pitangueiras e Enseada. Atual-
mente, as melhorias estão em 
execução na orla do Perequê.

O ex-vereador de Guarujá, 
Givaldo dos Santos Feitoza, o 
Givaldo do Açougue, foi con-
denado a 22 anos de prisão 
em regime fechado pelo cri-
me de concussão. Ele exigia 
de assessores a devolução 
de parte dos seus respecti-
vos salários, em prática co-
nhecida como “rachadinha”. 
Não há mais possibilidades 
de recurso, já que o pro-
cesso transitou em julgado.

De acordo com a denúncia 

apresentada pelo promotor 
de Justiça Gabriel Rodrigues 
Alves, Givaldo contou com os 
serviços de diversas pessoas 
durante a campanha para as 
eleições municipais de 2012. 
Em troca, ele teria prometido 
que, se eleito, as nomearia 
para funções comissionadas. 

Como parlamentar, o réu 
dispunha de quatro cargos 
de assessores parlamenta-
res. Além disso, ele garantiu 
que poderia influir na no-

meação para cargos jun-
to à Prefeitura do Guarujá.

Após as eleições, o réu 
passou a exigir de seus in-
dicados o repasse de va-
lores que foram de R$ 500 
a R$ 5 mil como condição 
para manutenção das pesso-
as nas respectivas funções. 

Os cr imes foram co-
metidos de 2013 a 2016, 
possibil itando ao ex-ve-
reador obter ilegalmente 
R$ 283 mil no período.

A aplicação de cen-
tenas de multas a comér-
cios que supostamente 
desrespeitaram a quaren-
tena imposta pela Prefeitu-
ra de Guarujá, a partir de 
março, poderá ser revis-
ta nas próximas semanas. 

Está em trâmite nas comis-
sões da Câmara Municipal o 
Projeto de Lei 092/2020, de 
autoria do vereador e presi-
dente do legislativo, Edilson 
Dias (PT), que prevê a anula-
ção dos autos de infrações 
aplicados sem notificação 

prévia, com base nos De-
cretos Municipais 13.564 e 
13.569 - editados em março.

A medida é fundamen-
tada no Código de Posturas 
do Município, que estabele-
ce a gradação das sanções 
previstas. Isso, segundo o 
autor da proposta, não foi 
observado nos dois decre-
tos editados pelo Executivo, 
o que põe em xeque a lega-
lidade das multas aplicadas.

“A legislação prevê o 
Princípio da Anterioridade. 
Você não pode editar um 

decreto e sair multando. 
Isso tem que ser precedi-
do de ampla divulgação, 
notificação, adver tência 
- ou seja, há uma grada-
ção a ser observada e isso 
não ocorreu em muitos 
casos”, destaca Edilson Dias.

Com base nesse entendi-
mento, ele defende a anu-
lação das multas aplicadas 
aos estabelecimentos que 
não receberam, ao menos, 
duas notificações prévias, 
antes da sanção pecuniá-
ria (mais detalhes abaixo). 

De acordo com o proje-
to apresentado, as multas só 
poderão ser mantidas caso 
já tenham sido lavradas duas 
notificações, devidamente 
registradas, orientando e 
advertindo o contribuinte. 

VALORES ABUSIVOS 
Além da possível infração 

ao Código de Posturas, os ve-
readores também questionam 
o valor abusivo de algumas 
pecúnias, que chegam a qua-
se R$ 30 mil, e temem maiores 
prejuízos à economia local.

Uma comissão parlamentar 
específica, formada pelos ve-
readores José Nilton Doidão 
(PSB), Fernando Peitola (MDB), 
Luciano Tody (MDB), Juninho 
Eroso (PP) e Sérgio Santa Cruz 
(PSB), vai fiscalizar, ao longo 
dos próximos quatro meses, 
a execução do convênio de 
cooperação técnica, além 
do contrato, termos aditivos 
e demais compromissos que 
foram firmados entre a Sabesp 
e a Prefeitura de Guarujá.

O objetivo é apurar as reais 
causas que atualmente têm 
comprometido o sistema de 
captação e distribuição de 
água no Município e, sobre-
tudo, se a companhia está 
cumprindo o cronograma de 
ações previstos em contrato 

- firmado em junho de 2018 
e oficializado pela Lei Com-
plementar 235/18.

“Passados dois anos de 
vigência desse contrato, os 
problemas pioraram drastica-
mente. Sob o argumento de 
que há escassez de chuvas, 
a Sabesp vem protelando e 
se isentando da responsabi-
lidade de cumprir o que foi 
acordado”, afirma o vereador 
José Nilton Doidão, que pre-
sidirá os trabalhos.

Ele destaca que a solução 
para o problema é a utilização 
da Cava da Pedreira - medida 
que está prevista no acordo 
entre a Sabesp e a Prefeitura, 
mas que aparentemente não 
foi adiante. “Isso sempre foi 
explanado pela própria em-

presa como solução definitiva 
para o armazenamento de 
água em nossa Cidade. Mas 
até agora nada foi apresen-
tado, e a população tem 
sofrido cada vez mais”.

As apurações da comissão 
deverão compor um relatório, 
que será analisado pelo ple-
nário da Câmara Municipal, e 
posteriormente encaminhado 
aos órgãos de fiscalização.

PRIMEIRAS MEDIDAS
Entre as primeiras medidas a 

serem adotadas pela comissão 
está a convocação dos diri-
gentes da companhia de água. 
Dirigentes da Administração 
Municipal também deverão ser 
ouvidos. Em breve será divul-
gado o calendário das oitivas.

O jornalista e pré-candi-
dato a vereador pelo PSB 
em Guarujá, Nelsinho Filho, se 
reuniu na última quarta-feira 
(12) com a deputada federal, 
Rosana Vale, PSB. Durante o 
encontro, a deputada apre-
sentou os trabalhos que de-
senvolve para a região da Bai-
xada Santista, além das emen-
das e recursos que já enviou 
ao Guarujá durante o seu 
mandato na Câmara Federal.

Além da política, Nelsinho 
Filho e Rosana Vale aproveita-
ram a reunião para falar sobre 
a profissão de ambos, o jor-

nalismo, e como podem tra-
balhar em conjunto para aten-
der os anseios da população 
do Guarujá e do Itapema. 

Por fim, após Nelsinho 
Filho apresentar os trabalhos 
que realizou na Câmara de 
Guarujá quando foi vere-
ador entre 2013 e 2016, 
Rosana Vale se colocou à 
disposição para colabo-
rar com o pré-candidato. 

“Aproveito este espaço 
para agradecer publicamente 
a receptividade e o apoio da 
deputada federal em nossa 
caminhada”, disse Nelsinho.

Guarujá tem queda no
número de roubos e furtos

De janeiro a junho desse ano houve um recuo 
de 14,4% nos roubos e 24,2 % nos furtos, em 

comparação ao mesmo período do ano passado

Câmara institui Comissão para fiscalizar Sabesp

Vereadores querem saber se a companhia de água está cumprindo o 
cronograma de ações previstos em contrato, firmado em junho de 2018

Ex-vereador Givaldo do Açougue é
condenado em caso de “rachadinha”

Réu exigia repasse
de parte dos salários 

de seus assessores

Na quarentena

Vereadores analisam PL que anula
multas aplicadas a comerciantes

Nelsinho Filho e Rosana Vale conversaram 
sobre como podem trabalhar em conjunto 

para atender os anseios da população

Pré-candidato a vereador 
Nelsinho se reúne com a 
deputada Rosana Vale
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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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MOMENTOS DE 2016

Sindicato de Hotéis e Restaurantes completa 75 anos
O vice-presidente, 
José Lopez 
Rodriguez (Pepe), 
e o presidente do 
Sindicato de Hotéis 
Restaurantes Bares 
e Similares da 
Baixada Santista 
e Vale do Ribeira, 
Salvador Gonçalves 
Lopes comemoraram 
os 75 anos de 
bons serviços da 
instituição, ao 
lado de familiares, 
associados e 
colaboradores. 
Parabéns! Salvador Gonçalves Lopes com suas netas Giovana e Carolina Lopes

José Lopez 
Rodriguez 
(Pepe), a 
secretária 

de Turismo 
de Santos, 

Mirian Guedes 
e Salvador 
Gonçalves 

Lopes

Mônica 
Lourenço e 
seu marido, 
o advogado 

Marcos 
Vinícius 

Lourenço 
Gomes

O casal de empresários Omar Abdul 
Assaf e sua esposa Lucy Assaf

O atencioso casal Andréa Pires
Pereira e Márcio Willian Pereira veio

de São Paulo prestigiar o evento 

O professor 
Fabião, 
pessoa 
muito 
estimada 
na Baixada, 
foi levar 
seu abraço 
ao amigo 
Salvador

A compe-
tente se-

cretária do 
SinHoRes, 

Elyanee 
Rodrigues 

João Lopes foi parabenizar o amigo 
Salvador Gonçalves Lopes e toda a 
diretoria do sindicato pelo brilhante 

trabalho desde sua fundação 
José Luis Blanco Lorenço e sua
atenciosa esposa Elenita Blanco

Osmar Aguiar e a
empresária Inês Belleni

Mirian Barbosa e João Recchia, 
convidados da diretoria
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MOMENTOS DE 2015

OAB Guarujá realiza confraternização 
no Forte dos Andradas

O presidente da OAB Guarujá,
Frederico Gracia e a professora 
universitária, Rosana Marques

O diretor da UniSanta, Norberto Moreira 
da Silva e o coordenador da comissão 
de temas previdenciários da OAB de 
Santos, advogado Danilo de Oliveira

Os advogados Célia e
João Leonardo Mele

O simpático casal José Rodrigues 
Tucunduva Neto e Marli Tucunduva, 

prestigiaram a festa 

Julião, Ramiro de Almeida Monte
e Ricardo Hasson Sayeg

As amigas Cristiane Castanheira,
Maria José e Eliane Vicente

O advogado Izildo Castelar Vieira, sua
filha Vanessa e sua esposa Cilene Maria

O advogado Gilmar Santos e
sua esposa Mércia Pereira Santos

O advogado Issa
e Vânia Bittar 

O procurador geral da Assembleia Le-
gislativa de Pernambuco, Ismar Teixeira 
Cabral e sua esposa Sônia. Cabral foi 
um dos mais cumprimentados na festa  

Zezé e Jorge Xodó
em uma gostosa dança 

O educado casal Fabíola Oliveira e o 
professor universitário Danilo Oliveira

A vice-presidente da OAB Guarujá, Rose Oggiano, Frederico Gracia, o competente advogado 
Ricardo Hasson Sayeg e o presidente da OAB de Santos, Rodrigo de Farias Julião

O empresário
Alcy Menezes 

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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Alcoólicos 
Anônimos

Existe uma saída
para o alcoolismo

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

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

� Charges  � Logotipos
� Ilustrações � Caricaturas 
� Logomarcas

BabuBabuBabuBabu

De Guarujá

Um projeto de revitaliza-
ção com novos serviços e 
atrações transformará um dos 
principais atrativos turísticos 
de Guarujá – a Praia de Pitan-
gueiras, na região central da 
Cidade, que receberá investi-
mentos de quase R$ 7 milhões 
em infraestrutura turística.

Potência do setor, que é 
um dos que mais gera empre-
gos e movimenta a economia 
da Cidade, Guarujá vem reali-
zando diversos investimentos, 
preparando a Cidade para 
a retomada econômica pós 
pandemia, com alternativas 
de lazer, praças revitalizadas, 
além de garantir melhor estru-
tura viária e urbana, estimulan-
do assim novos investimentos 
para o Município.

Com as intervenções, 
Pitangueiras ganhará novos 
espaços de lazer, contem-
plando adultos e crianças, 
e infraestrura sanitária para 
melhor atender usuários e fre-
quentadores da praia. A orla 
receberá iluminação ornamen-
tal em complemento ao servi-
ço já executado e, além disso, 
a Prefeitura abrirá ruas para 
o trânsito de veículos, já de 
olho na temporada de verão.

PRAÇAS REVITALIZADAS
As praças dos Expedi-

cionários e das Bandeiras, na 
orla da praia, passarão por in-
tervenções, ganhando novas 
alternativas de lazer.

A Praça das Bandeiras será 
totalmente renovada, seguin-
do o mesmo conceito já exe-
cutado na Praça Horácio Lafer, 
na Praia da Enseada. A Prefeitu-

Da Redação

A reabertura gradual do 
comércio e da economia em 
diversas regiões do estado 
de São Paulo fez crescer os 
caixas das empresas e também 
outra estatística: o roubo de 
celulares. Um estudo realiza-
do pelo Departamento de 
Pesquisas em Economia do 
Crime da FECAP no primeiro 
semestre de 2020 mostrou 
uma queda brusca de roubos 
de aparelhos nos meses de 
abril e maio, e um aumento 
significativo desse tipo de 
crime em junho, justamente 
o mês em que começou a 
flexibilização da economia. 

Segundo o estudo, que 
compila e analisa boletins 
de ocorrência e dados da 
Secretaria de Segurança Pú-

blica, foram registradas 69.628 
ocorrências de roubo de 
celulares no Estado de São 
Paulo no primeiro semestre. 

No entanto, esse número 
pode ser ainda maior, visto 
que para esse tipo de crime 
é mais comum ocorrer sub-
notificação; e a pesquisa des-
carta boletins de ocorrência 
incompletos ou com erros, 
por critério de aproximação 
para objetivos estatísticos. 

Para o economista e pes-
quisador do Instituto de Finan-
ças FECAP, Allan S. Carvalho, a 
queda expressiva entre os me-
ses de março a maio pode ser 
explicada, em grande parte, 
pelas medidas de isolamento 
social decretadas no Estado. 
“Notamos que com a reaber-
tura gradual da economia, as 
taxas de roubos já se elevaram, 

mas os números ainda se en-
contram inferior ao do mesmo 
mês do ano passado”, opina. 

O estudo verificou uma 
queda de 38% no número de 
roubos no primeiro semestre de 
2020, quando comparado com 
o mesmo período de 2019. 

Quando são comparados 
os dados mensais em relação 
ao mesmo período de 2019, 
pode ser notada quedas acen-
tuadas, com grande destaque 
ao mês de maio (-58% em 
relação ao mês de maio/19). 

Entretanto, em junho/2020, 
os casos aumentaram em mais 
de 60%, quando comparamos 
com o mês de maio/2020. 

O período do dia de 
maior ocorrência de rou-
b o  é  d u r a n t e  a  n o i t e 
(44,57%), seguido da tarde 
(22,08%), manhã (18,94%), 

As enchentes históricas 
que assolam os moradores 
do bairro Santa Rosa e Vila 
Lygia serão mitigadas durante 
a segunda fase do convênio 
firmado entre a Prefeitura de 
Guarujá e a Caixa Econômica 
Federal, assinado em 2018, 
que prevê o investimento de 
R$ 77 milhões na região. Na 
quarta-feira (12), aconteceu 
a sessão pública para definir 
a empresa responsável pela 
dragagem do Rio do Meio, 
serviço que vai possibilitar 
maior vazão de águas pluviais.

Em andamento já está a 

implantação de novas tu-
bulações em diversas ruas. 
Para isso, estão sendo inves-
tidos R$ 64 milhões. Além 
de obras de drenagem, esse 
montante envolve uma série 
de benfeitorias relacionadas 
a guias. Sarjetas, acessibili-
dade, pavimentação e sina-
lização horizontal e vertical.

A segunda fase, que deve 
ser iniciada após a finalização 
dos trâmites burocráticos é 
destinada especificamen-
te para o desassoreamen-
to e limpeza do rio, com 
custo de R$ 13 milhões.

Em Guarujá, animais 
com suspeita de infecção 
por seis doenças (espo-
rotricose, leptospirose, 
leishmaniose, criptococos, 
histoplasmose e raiva) já 
começaram a ter diag-
nóstico gratuito, graças 
a parcerias firmadas pela 
Unidade de Vigilância em 
Zoonoses (UVZ). A identi-
ficação de carrapato tam-
bém faz parte da iniciativa.

Para isso, é preciso ter 
avaliação prévia e encami-
nhamento de um médico 
veterinário (público ou pri-
vado) e, no dia do exame 
na Unidade, levar o docu-
mento devidamente pre-
enchido, carimbado e assi-
nado pelo profissional. Para 
agendar a coleta de mate-
rial, basta entrar em con-
tato pelo Whatsapp (13) 
3355-6306 ou ligar para 
este mesmo número. Dúvi-
das também poderão ser 
sanadas por este telefone.

Alguns cuidados que 
devem ser tomados para 
a coleta de material são: 
contenção do animal pelo 
munícipe responsável e 
a utilização de focinheira 
pelo pet, se necessário. 
Além disso, serão segui-
dos critérios técnicos e 
normas de cada estabele-
cimento e laboratório para 
realização dos exames.

“Muitas vezes nos esbar-
ramos no fator econômico 
para exames e diagnósti-
cos, então essa conquista 
é muito importante. E tam-
bém poderemos entender 
melhor o perfil epidemio-
lógico de Guarujá e traçar 
estratégias para conter, 
eliminar ou minimizar danos 
à saúde pública”, afirma 
o Medico Veterinário da 
UVZ, Ramiro Martins Dias.

Estão envolvidas na 
ação as Unidades de Re-
ferência Pública (Centro 
de Controle de Zoonoses, 
Instituto Pasteur, Instituto 
Adolfo Lutz), além de mais 
de 20 clínicas particulares.

Animais 
terão exames 

gratuitos
para 6 tipos
de doenças 

Para agendamentos, 
ligar para 3355-6306

Enchentes estão 
mais próximas do 
fim em Guarujá

2ª fase deve iniciar com desassoreamento

Roubo de celulares aumenta com flexibilização

Janeiro - 14203 roubos
24% menos do que o mesmo mês de 2019

Fevereiro - 14043 roubos
19% menos do que o mesmo mês de 2019

Março - 12028 roubos
40% menos do que o mesmo mês de 2019

Abril - 8372 roubos
55% menos do que o mesmo mês de 2019

Maio - 8047 roubos
58% menos do que o mesmo mês de 2019

Junho - 12935 roubos
32% menos do que o mesmo mês de 2019

OS NÚMEROS 

madr ugada (14 ,14%) e 
em hora incer ta (0,26%). 

A capital do Estado é a 
cidade com maior ocorrência 

de roubo de celulares, regis-
trando um total de 39.996 
ocorrências, ou 57,44% do to-
tal de ocorrências do Estado. 

Turismo

Revitalização da orla de Pitangueiras
terá fonte interativa e novas praças

Projeto demandará investimentos de quase R$ 7 milhões em infraestrutura turística

ra vai executar um novo piso, 
que irá minimizar os desníveis 
existentes, tornando todo a 
praça mais acessível, além de 
criar espaços mais amplos 
para melhor acomodar a feira 
de artesanato e os eventos 
que são realizados no local. 
A praça também ganhará no-
vos canteiros e jardins (com 
a preservação das espécies 
que já existem) e novo mo-
biliário urbano, como ban-
cos e lixeiras, por exemplo.

Já a Praça dos Expedi-
cionários ganhará uma fonte 
interativa com jatos que saem 
do piso, trazendo nova vida 
para o espaço. Serão execu-
tados serviços de reforma em 
todo o logradouro público 

e, também, a demolição do 
Posto de Bombeiros, que foi 
desativado e fechado des-
de que a nova unidade foi 
inaugurada, em junho do ano 
passado. Com a demolição, 
será executado um guarda-
corpo, possibilitando às pes-
soas contemplar toda a exten-
são da Praia de Pitangueiras.

ABERTURA DE VIAS
Como parte da revitaliza-

ção de Pitangueiras e pensan-
do em melhorar a fluidez de 
veículos durante a alta tempo-
rada, feriados e finais de se-
mana, a Prefeitura abrirá quatro 
vias públicas no bairro para o 
trânsito de veículos: as ruas 
Brasil, México, Sílvia Valadão 

Azevedo e Humberto Rebizzi.
Outras benfeitorias serão 

executadas nessas vias, como 
a requalificação da drenagem, 
passeios e iluminação, visan-
do não só melhorar o fluxo 
de veículos, mas também 
garantir uma boa infraestrutura 
e segurança para condutores 
e pedestres. Vagas de es-
tacionamento serão criadas 
para dar apoio à orla, uma 
vez que, com a ciclovia, 
as vagas foram suprimidas.

ESTAÇÕES DE BRINCAR
A orla de Pitangueiras será 

contemplada com duas ‘Es-
tações de Brincar ’ – play-
grounds que serão instala-
dos também nas praias do 

Tombo, Astúrias e Enseada, 
proporcionando mais uma 
alternativa de recreação para 
as crianças. Uma unidade fi-
cará na Praça das Bandeiras e 
outra ao lado do atual posto 
dos bombeiros, na direção 
da Rua Quintino Bocaiúva.

Os investimentos, que so-
mam cerca de R$ 7 milhões, 
provêm de cinco convênios 
estaduais, via Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento 
das Estâncias Turísticas (Dade-
tur), e de uma emenda impo-
sitiva de 2018 encaminhada 
pela Câmara Municipal – esta 
referente a duas estações de 
brincar. Um dos convênios re-
fere-se a um aditivo de 2016 
e os demais são de 2019.

Se tiverem com saudade da nossa
comida, é só pedir! Nós estamos no

IFOOD, e também pelo nosso número

(13) 3382-1859

Funcionamento de
terça à domingo, somente

no horário do almoço
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O cinema reserva-se no direito de alterar a programação sem prévio aviso.
Valores das Sessões em 2D: Seg. e qua.: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 
(meia) - Preço promocional: todos pagam meia o dia todo! Exceto Feriados
Ter. e qui.: R$ 22,00 (inteira) e R$ 11,00 (meia) - Preço promocional: todos 
pagam meia o dia todo! Exceto Feriados - Sex. à dom. e feriado: R$ 24,00 
(inteira) e R$ 12,00 (meia) - PROMOÇÃO DOMINGO: Todos pagam meia.
Valores das Sessões em 3D: Seg. e qua.: R$ 26,00 (inteira) e R$ 13,00 
(meia) - Preço promocional: todos pagam meia o dia todo! Exceto Feriados
Ter. e qui.: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia) - Preço promocional: todos 
pagam meia o dia todo! Exceto Feriados - Sex. à dom. e feriado: R$ 26,00 
(inteira) e R$ 13,00 (meia) - PROMOÇÃO: DOMINGO - Todos pagam meia.

COMUNICADO 
IMPORTANTE
Em razão de força

maior, frente ao
Covid-19 (Coronavírus), 

comprometidos com 
as recomendações 
decretadas pelas 

autoridades públicas, o 
Shopping La Plage está 
suspendendo desde o 

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

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

PALAVRAS CRUZADAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 41

CSAB
ORIENTADA
NENELSON
VIANNABC

MISTASARO
DRBCAD

DANIFICADO
OZONAIM
DABOLAÇO

TERMICOAT
HCAUREAO

BOASLTER
NATOANI

PRAIABITS
ANALFABETA

Indivíduo
ilustre em
uma festa

Dia de
(?): 6 de
janeiro
(Rel.)

O maior
ídolo bra-
sileiro da
Fórmula 1

Herbert (?),
líder dos
Paralamas
do Sucesso

Aqui, em
espanhol

A classe
com

alunos
e alunas

500, em 
algaris-

mos
romanos

Medo
incon-
trolável

Estraga-
do; dete-
riorado

Artigo
definido

masculino
(Gram.)

Irineu
Marinho:
fundou "O

Globo"

Que
conserva
o calor

Jogar um
(?): jogar 
muito bem

(fut.)

Agnaldo
Timóteo,
cantor

(?)-vindas:
recepção
cordial

Pessoa;
criatura

Unidade
básica da 
Informáti-

ca (pl.)

Aquela
que não
sabe ler

Ser
possuidor
Borda de
chapéu

(?) kwon
do, luta
Níquel

(símbolo)

Veste
feminina

(?) e qual:
idêntico

A lei que
aboliu a
Escra-
vidão

Região da
cidade
Tipo de

baú

Cadete
(abrev.)

Alta tem-
peratura

Curo
Instrumento
para ver à
distância

(?) Motta,
jornalista
Feminino
de "ator"

Conjunto
de mapas
Sílaba de
"tenente"

Guiada

Não é?
(pop.)

Ctrl+(?),
atalho pa-
ra copiar
(Inform.)

Perito
(fig.)

Peça de
portas

Primeiro assento
dianteiro do carro

Sucede
ao "M"
Atração
litorânea

Ocioso
Alexandre

Nero,
ator

3/acá. 4/bits — zona. 6/bolaço. 7/térmico.

Na última terça-feira (11), 
a Secretaria do Patrimônio 
da União (SPU) cedeu à Pre-
feitura de Guarujá permissão 
para gerir, pelos próximos 20 
anos, a Fortaleza de Santo 
Amaro da Barra Grande. Com 
uma área de 28 mil metros 
quadrados, o local hoje um 
patrimônio cultural e símbolo 
da comunidade de Santa Cruz 

dos Navegantes, começou 
a ser erguido em 1584 para 
impedir o acesso de invaso-
res, ainda no Brasil Colônia.

O município desenvol-
ve agora planejamento de 
ações a serem viabilizadas 
no patrimônio histórico para 
fomentar ações turísticas 
e culturais após a pande-
mia do novo coronavírus.

Para incentivar a imuni-
zação contra o sarampo, 
acontece no próximo dia 
22 de agosto o ‘Dia D’ de 
mobilização, com horário 
ampliado de atendimento 
nas unidades de saúde, das 
8 às 17 horas. Ao todo, 20 
postos de vacinação estarão 
atendendo a população, en-
tre Unidades Básicas (UBSs) e 
de Saúde da Família (Usafas). 
É necessário levar um do-
cumento com foto e a car-
teira de vacinação (se tiver).

A campanha contra o sa-
rampo visa atingir o público 
de 1 a 29 anos, que ainda não 
recebeu as duas doses pre-
vistas no Calendário Nacional 
de Vacinação, que serão 
aplicadas com o intervalo de 
30 dias entre elas, para quem 
ainda não tomou nenhuma. 
Aqueles que já receberam a 
primeira dose poderão tomar 
a segunda. Já os imunizados 
com as duas doses, não pre-

A Secretaria de Esportes 
do Estado de São Paulo 
anunciou nesta semana 
(10/8) que estão cancela-
das as competições Jogos 
Regionais e Jogos Abertos 
Horácio Baby Barioni (Jo-
gos Abertos do Interior), 
em razão da pandemia 
da Covid-19 (novo co-

ronavírus). Os Jogos Re-
gionais são realizados em 
oito regiões esportivas do 
Estado e são classificató-
rios aos Jogos Abertos. 
Inicialmente, a competição 
estava prevista para o mês 
de julho e acabou adiada 
para outubro, classifica-
tória aos Jogos Abertos.  

A Clínica-escola de Fisiote-
rapia Evandro Bonini da Una-
erp Guarujá abre inscrições 
para novos pacientes para 
atendimento fisioterapêutico 
gratuito. Os interessados de-
verão fazer inscrição remota-
mente, por e-mail, formulário 
online ou por telefone, para 
evitar aglomerações, seguindo 
os protocolos de preven-
ção ao novo coronavírus.

As inscrições de novos 
pacientes são para casos 
de Fisioterapia Respiratória, 
Neurologia Adulto, Neuro-

pediatria, Ortopedia e Trau-
matologia, e para Derma-
to Funcional, no tratamento 
e cicatrizações de lesões 
como queimaduras, ulceras 
de pressão e pé diabético.

Os pacientes interes-
sados devem se inscrever 
remotamente pelo e-mail 
apsiqueira@unaerp.br, pelo 
telefone (13) 3398-1079, 
das 8 às 12 horas, ou pre-
enchendo o formulário dis-
ponível no link https://bit.
ly/3fv5nC4. É necessário 
encaminhamento médico.

Gestão da Fortaleza de Santo Amaro da 
Barra Grande é passada ao município

Documento prevê o Município como
órgão gestor do patrimônio, de quase

500 anos, pelos próximos 20 anos

Jogos Regionais e
Jogos Abertos de 2020 

estão cancelados 

Vacinação contra o sarampo é dia 22

cisam se vacinar novamente.
A contraindicação da vaci-

na do sarampo é para gestan-
tes, bebês com menos de 6 

meses e pessoas imunodepri-
midas. Até o momento, 1.192 
pessoas foram imunizadas.

Apesar do ‘Dia D’ ,  a 

imunização segue até o fi-
nal deste mês, disponível 
normalmente das 9 às 15 
horas, nas UBSs e Usafas. 

Público alvo será de 1 a 29 anos, que não tomou a 1ª dose

Secretaria de Esportes cancelou eventos
por conta da pandemia da Covid-19

Unaerp Guarujá
Clínica-escola de Fisioterapia 

da Unaerp abre inscrições 
para novos pacientes

Inscrição
será por

e-mail,
online ou

por telefone
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REVISTARIA PERALTAREVISTARIA PERALTA

Da Redação

O Ministério Público Fede-
ral ajuizou uma ação contra a 
postura do presidente Jair Bol-
sonaro e de alguns ministros 
no tratamento de assuntos 
relativos às mulheres. Desde 
o início da atual gestão, inte-
grantes da cúpula do governo 
federal já proferiram uma 
série de declarações e atos 
administrativos que revelam 
um viés preconceituoso e dis-
criminatório contra o público 
feminino, reforçando estigmas 
e estimulando a violência. 

O MPF quer, entre outras 
medidas, que a União seja 
obrigada a promover campa-
nhas de conscientização so-
bre os direitos das mulheres, 
como forma de reparação dos 
danos sociais e morais coleti-
vos causados pelas atitudes 
de Bolsonaro e seus auxiliares.

São muitos os episódios 
em que o presidente se dirigiu 
a mulheres de maneira des-
respeitosa ou fez insinuações 
misóginas. Em fevereiro deste 
ano, por exemplo, Bolsonaro 
procurou rebater uma matéria 
da Folha de S. Paulo sobre 
possíveis irregularidades na 
campanha de 2018 dizendo, 
entre risos, que a repórter 
“queria dar o furo”. 

Em abril de 2019, o pre-
sidente chegou a afirmar que 
“quem quiser vir aqui fazer 
sexo com uma mulher, fi-
que à vontade”, refutando 
a ideia de que o Brasil seria 
lugar para o que chamou de 
“turismo gay”. Dois meses de-
pois, Bolsonaro referiu-se ao 
país como “uma virgem que 
todo tarado de fora quer”.

O descaso do presidente 
pelos desafios que as mulhe-
res enfrentam, no entanto, não 
tem se revelado apenas em 
discursos. Ações do governo 
também vêm dificultando o 
cumprimento dos direitos 
femininos. O exemplo mais 
recente foi registrado no início 
de junho, quando Bolsonaro 
revogou uma nota técnica do 
setor de Coordenação da 
Saúde da Mulher, vinculado 
ao Ministério da Saúde. 

O texto recomendava a 
continuidade de ações de as-
sistência durante a pandemia, 
como o acesso a métodos 
contraceptivos e a realização 
de abortos em casos previs-
tos na legislação.

“No que depender de 
mim, não terá aborto”, afirmou 
o presidente ao justificar a de-
cisão, ignorando que a prática 
é um direito assegurado às 
mulheres no Brasil em casos de 
violência sexual, risco à vida da 
gestante ou anencefalia fetal. 

Irritado, Bolsonaro consi-
derou que a recomendação 
havia sido expedida “por 
má-fé, para sacanear mesmo” 
e determinou a exoneração 
dos servidores que haviam 
assinado a nota técnica. A 
revogação do documento 
mereceu repúdio do Con-
selho Nacional de Saúde.

Mesmo a ampliação do 
espaço para a atuação política 
das mulheres vem enfrentan-

MPF processa União por falas e ações
do Governo contra as mulheres

MPF quer, entre outras medidas, que a União seja obrigada a promover campanhas de conscientização sobre os direitos 
das mulheres, como forma de reparação dos danos sociais e morais coletivos causados pelas atitudes de Bolsonaro

do barreiras na administração 
federal. De acordo com um 
levantamento realizado pela 
Organização das Nações Uni-
das, o Brasil é apenas o 154º 
colocado no ranking mundial 
de participação feminina no 
Poder Executivo. Durante a ce-
lebração do Dia da Mulher em 
2019, Bolsonaro apelou para 
a retórica ao tentar defender 
a composição de sua equipe 
na época. “Pela primeira vez 
na vida o número de ministros 
e ministras está equilibrado 
em nosso governo. Temos 
22 ministérios, 20 homens e 
duas mulheres. Somente um 
pequeno detalhe: cada uma 
dessas mulheres que estão 
aqui equivale por dez ho-
mens”, disse na cerimônia re-
alizada no Palácio do Planalto.

MINISTROS
Preconceito e discrimi-

nação contra o público fe-
minino também têm eco em 
declarações de membros do 
primeiro escalão do governo. 
Em setembro do ano passa-
do, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, endossou os 
ataques que seu chefe havia 
proferido contra a esposa 
do presidente francês Em-
manuel Macron, Brigitte Ma-
cron, ao chamá-la de “feia”. 

Guedes minimizou o epi-
sódio e manifestou apoio às 
palavras de Bolsonaro: “Tudo 
bem, é divertido. Não tem 
problema nenhum, é tudo 
verdade, o presidente falou 
mesmo. E é verdade mes-
mo, a mulher é feia mesmo”.

Já o chanceler Ernesto 

Araújo afirmou que críticas 
e denúncias referentes a 
abusos sexuais teriam fundo 
ideológico. Em audiência 
na Câmara dos Deputados 
em agosto de 2019, o mi-
nistro das Relações Exterio-
res afirmou ter “preocupa-
ção com a demonização 
da sexualidade masculina”. 

“Não é de forma nenhuma 
negar o problema do estupro, 
isso tem que se combatido 
como todas as formas de vio-
lência, mas é expulsar a ideo-
logia desse tipo de debate”, 
disse. Ernesto Araújo já havia 
defendido a tese em outra 
ocasião. Dois meses antes, em 
evento realizado no Itamaraty, 
ele declarou que “hoje, um 
homem olhar para uma mulher 
já é tentativa de estupro”.

A inferiorização da popu-
lação feminina não escapou 
nem mesmo de discursos da 
ministra Damares Alves, titular 
do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Huma-
nos. Em abril do ano passado, 
por exemplo, também du-
rante evento na Câmara dos 
Deputados, Damares buscou 
na religião a justificativa para 
seu entendimento de que os 
homens são superiores nas 
relações matrimoniais. “A mu-
lher deve ser submissa. Dentro 
da doutrina cristã, sim. Dentro 
da doutrina cristã, lá dentro 
da Igreja, nós entendemos 
que um casamento entre ho-
mem e mulher, o homem é o 
líder do casamento”, afirmou.

PEDIDOS
A postura de Bolsonaro 

e seus ministros configura 
abuso de liberdade de ex-
pressão, uma vez que fere 
outros direitos garantidos 
pela Constituição, como o 
respeito à dignidade da pes-
soa humana. “É desolador 
que mensagens e pronun-
ciamentos de ministros do 
Poder Executivo Federal, 
com absoluta falta de sensi-
bilidade, minimizem o grave 
problema da violência contra 
a mulher”, afirmou a Procura-
doria Regional dos Direitos do 
Cidadão em São Paulo (PRDC/
SP), órgão do MPF respon-
sável pela ação civil pública.

“É preciso ainda não es-
quecer o poder da comuni-
cação dessas manifestações 
intoleráveis e seus efeitos 
sobre a realidade social e a 
persuasão do público, com 
potencial para reforçar estere-
ótipos e posturas misóginas e 
discriminatórias, notadamente 
quando advindas de pessoas 
com poder de influência”, 
completaram os procuradores, 
destacando os danos sociais 

que a conduta proporciona.
O MPF pede que a Justiça 

Federal determine o imediato 
bloqueio de pelo menos R$ 
10 milhões no orçamento 
federal e imponha à União o 
dever de usar esses recursos 
na promoção de ações publi-
citárias para a conscientização 
do público. Com veiculação 
pelo período mínimo de um 
ano, os conteúdos deverão 
expor os dados sobre a 
desigualdade de gênero no 
Brasil e a vulnerabilidade das 
mulheres à violência, além de 
reforçar informações sobre 
os direitos que elas têm ao 
atendimento nas áreas de 
saúde, segurança e assistência 
social. Por fim, o MPF quer que 
a União seja condenada ao 
pagamento de R$ 5 milhões 
ao Fundo de Direitos Difusos, a 
título de indenização por da-
nos sociais e morais coletivos.

MARIA DA PENHA
Segundo o Instituto Maria 

da Penha, uma mulher é vítima 
de violência física ou verbal no 
Brasil a cada dois segundos. 
A projeção baseia-se nos 
resultados de uma pesquisa 
realizada pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública em par-
ceria com o Instituto Datafolha. 
O levantamento revela que, 
entre fevereiro de 2018 e de 
2019, 27,4% das mulheres 
brasileiras com 16 anos ou 
mais foram vítimas de algum 
tipo de violência. No mesmo 
período, 37,1% sofreram 
algum tipo de assédio, como 
abordagens agressivas e co-
mentários desrespeitosos. A 
violência doméstica é outra 
preocupação. Em março e 
abril deste ano, o isolamento 
social fez com que o índice 
de feminicídios saltasse 22,2% 
em relação aos mesmos me-
ses de 2019, ainda de acor-
do com dados do Fórum.

“Quem quiser vir 
aqui fazer sexo

com uma mulher,
fique à vontade”

Jair Bolsonaro
Abril de 2019


