
CIRCULA EM GUARUJÁ, VICENTE DE CARVALHO, SANTOS, BERTIOGA E CUBATÃO

20 a 26 de novembro de 2020 - Nº 5.461 - Ano 72 - R$ 1,00 - Site: www.estanciadeguaruja.com.br

A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
Antônio Baraçal (1953 - 1988) - Antônia Rosa Baraçal (1988 - 2020) - Maria Baraçal (Diretora-Presidente)

O MAIS ANTIGO JORNAL 
DA CIDADE TAMBÉM PODE 
SER LIDO NA INTERNET
www.estanciadeguaruja.com.brEdição concluída às 19h00 de 19/11

1.403 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

Orçamento municipal para 2021 
deverá alcançar R$ 1,9 bilhões

Câmara de Guarujá aprovou em primeiro turno de votação, a projeção orçamentária de R$ 1.904.493.000,00 para o exercício de 2021. A previsão
é de que haja elevação, de 6,1%, nas receitas arrecadadas, e as principais fontes de arrecadação continuarão sendo o IPTU, ISSQN e ICMS.
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Ligação secaLigação seca poderá ser  poderá ser 
requisito na privatização requisito na privatização 
do Porto de Santosdo Porto de Santos

Saúde em Guarujá terá Centro 
Integrado de atendimento

Página 6

Morrinhos e Santa Rosa ganham Morrinhos e Santa Rosa ganham 
novas academias ao ar livrenovas academias ao ar livre

120 mil doses da Coronavac já estão 
no Brasil à espera da liberação

Instalado na antiga es-
trutura da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
do Jardim Boa Esperança, 
em Vicente de Carvalho, 
centro abrigará nova sede 
do Samu, além dos servi-
ços da Diretoria de Vigi-
lância em Saúde, como 
controle e combate à 
dengue, vacinação, vi-
gilâncias sanitária e de 
caráter epidemiológico.
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O prefeito Válter Suman, que compôs chapa a vice-prefeita eleita Adriana
Machado, alcançou 112.672 votos nas duas zonas eleitorais da Cidade, o equivalente

a 75,68% do eleitorado. Câmara renova, mas mantém nomes conhecidos

Eleições 2020

Válter Suman vence no 
1º turno com votação 
histórica em Guarujá
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Contestar as urnas é um 
direito, difamar é uma 

irresponsabilidade
A apuração das urnas é 

sempre um ponto sensível 
no processo eleitoral, em 
qualquer eleição, mas, 
talvez, devido ao advento 
das redes sociais e pela 
proximidade da popula-
ção com os candidatos a 
vereador ou a prefeito, a 
divulgação dos números 
de votos vem sendo acom-
panhada com a emoção 
de um jogo de futebol.
Um indicativo presumível 
de que o cidadão está 
mais atento ao processo 
eleitoral e sua importân-
cia, mas outro fenômeno 

vem tomando forma e de 
forma totalmente equi-
vocada, colocando em 
risco nossa democracia.
A nova onda é contestar 
não apenas resultados das 
urnas, um direito legítimo 
e irrevogável de qualquer 
cidadão, mas rejeitar e 
difamar todo o processo 
eleitoral que tem a en-
genharia de centenas de 
profissionais e especialis-
tas, com uma segurança 
tecnológica que países 
ditos mais desenvolvidos 
não conseguiram derrubar.
É uma irresponsabilidade 

propagar notícias falsas de 
que há fraude nas eleições, 
ou nas urnas eletrônicas 
para defender partido A 
ou B, ou qualquer outra 
ideologia política. A po-
lítica que construirá uma 
cidade, estado ou país 
orgulhoso de sua gente 
e de suas riquezas não 
pode ser construída de 
mentiras e de ‘achismos’ 
repetidos mil vezes para 
se tornar verdade. Não po-
demos nos esquecer que 
o construtor desse país, 
somos nós mesmos, com 
o poder do nosso voto.

No Brasil, foram as instituições nacionais e os 
dedicados profissionais da área médica, de 

enfermagem e farmacêutica que responderam 
aos desafios e combateram o vírus.

Jair Bolsonaro – Em fala durante reunião do BRIC

FRASE DA SEMANA

Sérgio Trombelli

A vitória conquistada pelo 
prefeito Válter Suman, con-
duzindo-o à reeleição em 
primeiro turno não foi apenas 
a vitória de um pleito eleitoral. 
Mesmo se levarmos em conta 
a quantidade expressiva de 
votos 112.672  (75,68%), 
Suman desponta não apenas 
como um campeão de votos, 
mas como uma nova lideran-
ça, coisa que esta Cidade não 
possuía desde há longa data.

Vivemos um tempo dife-
rente dentro da sociedade 
atual, alguns chamam de 
novo normal, que seja, mes-
mo sem saber o que significa. 
Contudo, é mais que isso. 

As velhas fórmulas da 
antiga política estão chegan-
do ao seu final; o cansaço 
dos eleitores com o “mes-
mismo” das campanhas e 
dos discursos; as promessas 
vazias; a solução fácil para 
todo e qualquer problema, 
a crítica destrutiva, enfim, 
há uma sensação de can-
saço político que esgotou 
a paciência dos eleitores. 

A boa política precisava 
renascer. E foi isso que vimos. 
Suman hoje tem força e repre-
sentatividade para dar novos 
rumos a esta que é a Pérola 
do Atlântico, a nossa Cidade. 

A sociedade moderna 
exige mais. Políticos precisam 
ser competentes como são 
os executivos empresariais. 
A economia cobra as em-
presas incompetentes, mas 
a política é condescendente 
com aqueles políticos que 
não dizem a que vieram.

Suman promoveu uma 
inversão de tudo isso. De-
pois de uma gestão profícua 
ele conseguiu equacionar 
o embelezamento daqui-
lo que Guarujá e Vicente 
de Carvalho possuem de 
melhor, às necessidades 
que a gente trabalhado-
ra da Ilha há anos reclama. 

Assim foi com o embele-
zamento das praias, sem dei-
xar de lado a melhoria da saú-
de, mais asfalto, infraestrutura, 
escolas melhores, com uma 
pedagogia moderna e efi-
ciente, entrega de habitações 
populares, e com isso Guaru-
já começa a recuperar o sen-
timento de pertencimento e 
a autoestima de sua gente. 

Mesmo otimista, prefiro 
dizer “começa”, porque a 
tarefa não acabou. Há ainda 
muito a se fazer, pois a vida 
é dinâmica e a cada dia no-
vos desafios aparecem de 
modo a fazer suar a camisa 
dos políticos que realmente 
pensam em nossa gente. 

E não é só daqui que os 
olhares se dirigem para Suman. 
É inegável que sua liderança 
se expande e ganha foro não 
só regional, e com isso os 
olhares dos políticos que já 
entabulam suas campanhas 
para 2022 chegam até ele. 

A camisa de Sumam vai 
continuar suada, mas ele 
não reclama. E novas ideias 
brotam na cabeça do al-
caide ininter ruptamente. 

Vem aí o aeroporto, a 
expansão portuária, o mer-
cado de petróleo e gás, a 
volta da construção civil, do 
turismo e tudo isso juntos e 
combinados abrirão pers-
pectivas para um número 
expressivo de empregos e 
novas possibilidades para 
o segmento de comércio 
e prestação de serviço. 

Se o povo desta cidade 
almejava um prefeito que 
pudesse comandar Guarujá 
numa jornada desenvolvi-
mentista, sem perder o olhar 
no social, hoje podemos 
confiar que Suman seja ca-
paz disto e não pelos votos 
apenas, mas pela sua com-
petência.

Contudo, esta tarefa 
não é somente de quem 
comanda, mas também 
de quem é comandado. 

Certa vez, o presidente 
americano John F. Kenne-
dy, disse “Não perguntem 
o que é que o vosso país 
pode fazer por vocês, per-
guntem o que é que vocês 
podem fazer pelo vosso 
país”. Acho que é isso que 
devemos fazer por Guarujá. 

Os poderes constituídos 
podem realizar muito pela 
cidade, se os seus munícipes 
também suarem a camisa. E 
a primeira coisa é acreditar. 

Quem acredita não faz 
críticas destrutivas, quem 
acredita não fica sentado à 
espera do amanhã, quem 
acredita arregaça a man-
ga e sua a camisa junto. 

Lembro-me de Geral-
do Vandré “Quem sabe 
faz a hora e não espera 
acontecer”. O guarujaense 
precisa entender que não 
pode esperar acontecer.

Muitos antagonistas do 
pleito vão começar a par-
tir do dia 16 a tecer crí-
ticas para descobrir uma 
“boquinha”, um espaço de 
oposição com vistas a fazer 
contraponto para o futuro 
longínquo de daqui a 4 anos. 

Estão estrategicamente 
errados. Juntem forças e 
achem espaço nesta reto-
mada de crescimento sob a 
liderança do prefeito eleito. 
É mais fácil crescer assim, 
com união e otimismo, em 
vez de discursos derrotistas 
que ninguém quer mais ouvir.

Por isso, ao mesmo tempo 
em que cumprimentamos o 
prefeito pela esmagadora vi-
tória, devemos fazer juntos a 
promessa íntima de colaborar 
com esta nova liderança que 
ele conquistou e acreditar, 
investir, empreender, enfim 
ser participativo nesta nova 
fase de edificação de um 
melhor amanhã para Gua-
rujá e Vicente de Carvalho. 

Assim, que tal, vamos 
juntos?  Então, Avante! 

Sérgio Motti Trombelli - Professor universitário,
escritor e especialista em marketing político

A boa política renasceu
Artigo

Micros
Residência 
Guarujá abriu inscrições 
para o primeiro Programa 
de Residência em Medici-
na da Família e Comunida-
de (PRMFC) em parceria 
com a Unoeste, com o 
objetivo de aperfeiçoar o 
padrão funcional e cien-
tífico, além de melhorar 
a assistência médica no 
município. Podem partici-
par do processo seletivo 
médicos formados de 
todo o país, com as ins-
crições sendo realizadas 
pelo site da Prefeitura 
de Guarujá até o dia 9 
de dezembro de 2020. 
São quatro vagas para 
residentes que recebe-
rão bolsas de estudo 
no valor de R$9.000.

Protagonismo
A estrondosa vitória do 
prefeito Suman nas ur-
nas surpreendeu até a 
quem o apoiava de per-
to. Com a repercussão 
de seu desempenho, 
sua força política atin-
ge um novo patamar e 
deve colocar Guarujá, 
com ele à frente, como 
possível protagonista nas 
futuras discussões de 
interesse metropolitano 
na baixada santista. É 
esperar para conferir.

Liderança 
Sua votação também foi a 
mais expressiva das duas 
últimas décadas na Cida-
de de Guarujá e passa a 
figurar como um dos me-
lhores desempenhos na 
baixada santista, despon-

tando também como uma 
liderança política robusta.

Liderança II
Inquirido sobre como 
vê esse novo momen-
to, Suman, com os pés 
no chão e sem deixar 
de reconhecer o mérito 
de suas conquistas, dis-
se estar preparado para 
qualquer desafio, que a 
liderança sempre veio de 
forma muito natural em 
sua vida e assegurou que 
defende o diálogo e não 
irá se furtar a colaborar 
com a região sempre que 
for solicitado. 

Água?
Para quem sofre diaria-
mente com a falta d’água 
nas torneiras (como em 
pontos da Enseada e Vi-
cente de Carvalho), a 
discussão sobre a Cava da 
Pedreira sempre é assun-
to. Em breve, o assunto 
deverá ganhar ainda mais 
destaque. Aguardem!

Hoje sim!
A apuração dos votos foi 
motivo de muita ansie-
dade e apreensão entre 
os candidatos e apoia-
dores devido ao atraso 
na divulgação dos dados 
pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, e muita informa-
ção incompleta circulou 
pelas redes sociais e levou 
candidatos a comemo-
rar vitória, mesmo sem 
ter confirmação de fato. 

Hoje não!
Ingenuidade ou desco-

nhecimento do confuso 
processo de apuração 
eleitoral? Não é possível 
dizer, mas teve candidato 
com equipe experiente 
que errou conta e come-
morou antes, assim como 
candidato que até ‘live’ fez 
para agradecer a vitória. 

Quarentena
O Governo de São Paulo 
informou nesta terça-feira 
(17), que a quarentena no 
estado fora prorrogada 
até 16 de dezembro, de-
vido a pandemia do novo 
coronavírus.

Unaerp
A Unaerp está com ins-
crições abertas para o 
Processo Seletivo 2021. 
Os candidatos têm até 
o dia 29 de novembro 
para se inscrever pela 
internet, pelo www.una-
erp.br/vestibular, ou até o 
dia 2 de dezembro para 
quem fizer pessoalmente 
a inscrição no setor de 
Multiatendimento da Uni-
versidade. 

Fase verde
Apesar do aumento de 
casos em algumas regiões 
do Estado, o funciona-
mento de comércios e 
serviços continuará se-
guindo o determinado 
pelo Plano São Paulo 
(Decreto 64.994), com 
classificação sem altera-
ção até 30 de novem-
bro, mantendo as regi-
ões do estado nas fases 
amarela ou verde, como 
é o caso em Guarujá.

Venho através deste agradecer a população de Guarujá e Vicente de Carvalho 
pelo carinho das muitas pessoas que se propuseram a abrir as portas das suas 
casas e dedicar um momento de atenção para ouvir nossas propostas. Nossa 
reeleição, que obteve a credibilidade de 3.763 eleitores, mostra que estamos em 
um bom caminho, porém traz mais responsabilidades para realizarmos políticas 
públicas sérias que visem, acima de tudo, melhorar a condição de vida dos mu-
nícipes de Guarujá. Quero também agradecer as muitas mensagens de consolo 
que estamos recebendo pelo falecimento de minha Avó Materna HERMINIA NEVES 
VITIELLO, minha Tia CLEIDE VITIELLO DE SOUSA e minha Mãe AIDA VITIELLO SILVA. 
Estes dias não estão sendo fáceis para minha família. Foram perdas doloridas 
em um curto espaço de tempo. As lembranças dos bons momentos que passamos 

juntos, somadas ao conforto que estamos recebendo das pessoas estão sendo 
fundamentais para reunirmos forças e seguirmos em frente.

Do fundo do meu coração
muito obrigado.
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SINDICATO DOS SINDICATO DOS 
SERVIDORESSERVIDORES

PÚBLICOSPÚBLICOS
DE GUARUJÁDE GUARUJÁ

SINDSERV GUARUJÁSINDSERV GUARUJÁ

Rua Manoel Hipolito do Rego, 84,
Jardim Boa Esperança - Guarujá

Tel.: (13) 3383-1014 / 3383-1122

ACOMPANHE-NOS
PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/ EstanciaDeGuaruja

Suman é reeleito com votação recorde

Naldo Perequê *
(PSB): 4.639 votos

Fernando Peitola * 
(MDB): 3.786 votos

Raphael Vitiello *
(PSD): 3.763 votos

Juninho Eroso *
(PP): 3.400 votos

Nego Walter *
(PSB): 3.302 votos

Edilson Dias *
(PT): 3.241 votos

Mario Lucio *
(PSB): 3.052 votos

Toninho Salgado * 
(PSD): 2.693 votos

José Nilton Doidão *
(PSB): 2.591 votos

Santiago Angelo **
(PP): 4.648 votos

Aparecido Davi **
(Republicanos): 4.556

Waguinho Fé em Deus  **
(DEM): 2.144 votos

Márcio do Pet Shop ** 
(PTB): 2.064 votos

Anderson Figueira **
(PODE): 1.571 votos

Vargas **
(PTB): 2.019 votos

Sirana ***
(PTB): 1.637 votos

Sorriso ***
(PRTB): 1.607 votos

* Reeleitos
** Primeiro mandato

*** Retornam à Câmara

De Guarujá

Com uma votação recorde 
na história política da cidade, 
o atual prefeito de Guarujá, 
Válter Suman (PSB), foi reelei-
to no primeiro turno. Suman, 
que compôs chapa com a 
vice-prefeita eleita Adriana 
Machado, alcançou 112.672 
votos nas duas zonas eleito-
rais da Cidade, o equivalente 
a 75,68% do eleitorado. O se-
gundo colocado, o candidato 
Miguel Calmon (PRTB) conquis-
tou 12.440 votos (8,36%), e 
Dedé do Adélia (DEM) em 
terceiro, angariou 6.451 vo-
tos (4,33%)(ver quadro).

Com nove candidatos 
em disputas, esta eleição 
entrará para a história de 
Guarujá como a de maior 
percentual de votação. Os 
números alcançados por 
Suman superaram os vo-
tos angariados pela prefeita 
eleita em 2012, Maria Anto-
nieta de Brito, que somou 
106.415 votos no segundo 
turno do pleito (64,25%, 
numa disputa que envolvia 
apenas dois candidatos). 

O percentual de Suman 
também é superior aos 61% 
dos votos válidos atingidos 
no primeiro turno da eleição 
de 2000 pelo candidato 
Maurici Mariano, que à época 
também tentava a reeleição. 

RECONHECIMENTO
E TRABALHO

Emocionado com a vitória 
tão expressiva, o prefeito re-
eleito reafirmou seu compro-
misso com o desenvolvimento 
da cidade e agradeceu pelo 

Números
112.672 votos 

75,68% dos votos válidos

100.232 votos
de vantagem sobre

o 2º colocado

1º turno das Eleições
em Guarujá

Eleitorado apurado
170.870 

Comparecimento
76,00%

Abstenção
53.949 (24,00%)

Votos válidos
148.883 (87,13%)

Brancos
9.086 (5,32%)

Nulos
12.901 (7,55%)

Da Redação

A Câmara de Vereadores 
de Guarujá se prepara para 
um novo período legislativo 
com quase metade se sua 
composição renovada. Dos 
17 vereadores que concorre-
ram a reeleição, apenas nove 
retornam para a próxima legis-
latura. São eles: Naldo Perequê 
(PSB), Fernando Peitola (MDB), 
Raphael Vitiello (PSD), Juninho 
Eroso (PP), Nego Walter (PSB), 
Edilson Dias (PT), Mario Lucio 
(PSB), Toninho Salgado (PSD), 
e José Nilton Doidão (PSB).

A outra metade será ocu-
pada pelos novos eleitos: o 

campeão de votos, Santiago 
Angelo (PP), Aparecido Davi 
(REPUBLICANOS), Waguinho 
Fé em Deus (DEM), Márcio 
do Pet Shop (PTB), e Prof. 
Anderson Figueira (PODE).

Entre os novatos, mas não 
inexperientes, a Câmara tam-
bém dará as boas vindas a Si-
rana (PTB) e Sorriso (PRTB), que 
retornam ao legislativo para 
mais um mandato, e ao GCM 
Vargas (PTB), que desta vez 
ocupa a cadeira efetivamente.

A data da diplomação 
dos vereadores eleitos ain-
da não foi definida, mas 
deverá ocorrer na primei-
ra quinzena de dezembro.

Foi aprovado por unani-
midade de votos, em pri-
meiro turno, o Projeto de 
Lei nº 127/2020, de autoria 
do Executivo, que “Estima a 
Receita e Fixa a Despesa do 
Município para o Exercício 
de 2021”. A sessão ocorreu 
nesta terça-feira (17/11), e a 
segunda (e definitiva) vota-
ção deverá ocorrer na sessão 

da próxima terça, dia 24/11.
De acordo com a peça 

encaminhada pelo Executivo, 
a projeção atual é que haja 
elevação, de 6,1%, nas recei-
tas arrecadadas, comparado 
ao exercício deste ano. Dos 
atuais R$ 1.793.645.000,00, 
o montante deve alcançar 
R$ 1.904.493.000,00 (Hum 
bilhão, novecentos e qua-

tro milhões e 493 mil reais).
As principais fontes de ar-

recadação continuarão sen-
do o IPTU (R$ 614,4 milhões), 
ISSQN (R$ 177, 5 milhões) e 
ICMS (R$ 144,4 milhões).

Entre os setores que te-
rão maior prioridade no 
orçamento do ano que vem, 
segundo as projeções da 
Prefeitura, estão: Educação 

(R$ 483,5 milhões), Saúde 
(R$ 352,3 milhões) e Infra-
estrutura (R$ 230 milhões).

Emendas - Na próxima 
votação, além de fazerem 
a segunda análise da ma-
téria, os vereadores irão 
apresentar as emendas im-
positivas a que têm direito 
- conforme prevê a Emenda 
à Lei Orgânica nº 25/2017. 

A legislação estabelece que 
cada vereador possa desti-
nar o equivalente a 0,05% 
do orçamento líquido do 
Município, para obras ou 
compras de equipamentos, 
desde que 50% desse valor 
seja para a área da saúde.

Discussão - Em trâmite 
desde o início de outubro, 
a proposta orçamentária 

de 2021 foi apresentada 
e discutida em duas audi-
ências públicas, realizadas 
nos dias 21/10 e 23/10, 
na Câmara Municipal. Tam-
bém houve outros qua-
tro encontros, promovidos 
pela Prefeitura, em dife-
rentes regiões da Cidade, 
com objetivo de consultar 
a população sobre o tema.

Orçamento de Guarujá para 2021 deve alcancar R$ 1,9 bi

Câmara Municipal  
renova, mas 

mantém rostos 
conhecidos

Data da 
diplomação 
ainda não
 foi definida

reconhecimento ao trabalho 
feito no primeiro mandato.

“A palavra é gratidão. A 
população de Guarujá re-
conheceu tanto o trabalho 
de recuperação da cidade 
quanto as propostas para 
aprimorar a gestão municipal. 
Vamos, a par tir de 2021, 
colocar em prática a segun-
da etapa do nosso plano 
de governo, avançando nas 
conquistas em todas as áreas”, 
afirmou o prefeito reeleito.

Questionado pela reporta-
gem sobre as prioridades do 
segundo mandato, Suman fez 
questão de salientar que os 
projetos que envolvem porto, 
petróleo e gás, mobilidade e 
turismo são os focos priori-
tários, enquanto as obras de 
infraestrutura já conquistadas 
seguem em andamento.

DESENVOLVIMENTO
A palavra forte deste se-

gundo mandato é mesmo 

‘desenvolvimento’. “Estamos 
avançando com o novo Plano 
Diretor da Enseada, a concre-
tização do prolongamento da 
Avenida D. Pedro I, somados 
ao novo campus da Unoeste, 
a implantação do 21º batalhão 
da Polícia Militar, que já está 
com projeto executivo apro-
vado, e o aumento de pessoas 
se fixando na cidade devido a 
quarentena, imagina o poten-
cial para a construção civil na 
retomada do pós pandemia”, 
disse Suman. Para atender ao 
aumento de pessoas na cida-
de, o prefeito destacou que 
seu governo está buscando 
recursos para viabilizar o pro-
jeto executivo de construção 
de uma nova entrada na ci-
dade, com novos acessos. 

O prefeito ainda fez ques-
tão de destacar que serão 
realizados em breve a segunda 
fase do projeto Acaraú, em 
Vicente de Carvalho, bem 
como a segunda fase das 

obras de acesso ao porto 
(Rua do Adubo) e o avanço 
dos projetos em desenvol-
vimento na bacia do Rio do 
Meio, Rio Santo Amaro e bairro 
Santo Antonio, entre outros 
projetos que serão destaca-
dos nas próximas semanas. 

VICE
A vice-prefeita eleita, a 

médica Adriana Machado, re-
conhecida pelo seu trabalho 
junto a saúde da mulher reas-
sumiu o compromisso com a 
saúde enquanto desenvolve 
suas funções como vice e 
reiterou as palavras de Suman.

“Guarujá vive um momento 
de transformações positivas 
e isso foi reconhecido pela 
população. Agora, é traba-
lhar para aprofundar essas 

transformações e melhorar a 
qualidade de vida de todos 
os guarujaenses”, destacou.

VÁLTER SUMAN
Natural de São José do 

Rio Preto, no interior paulista, 
é médico gastroenterologis-
ta, tem 61 anos e mora em 
Guarujá desde 1986, sendo 
funcionário público munici-
pal há 33 anos e fundador 
do Programa de Internação 
Domiciliar (PID) de Guarujá 
– atual Serviço de Internação 
e Atenção Domiciliar (SIAD). 
Vereador por duas legislaturas 
(de 2005 a 2012), é casado 
com a advogada Edna Suman 
e pai dos também médicos 
Lucas e Válter Suman Jú-
nior, além de avô do meni-
no Gabriel, de seis meses.

ADRIANA SOARES
ARAÚJO MACHADO
Nascida em Sa lvador 

(BA) tem 49 anos, é médi-
ca ginecologista e obstetra 
e mora em Guarujá há 18 
anos, quando iniciou sua re-
sidência médica no Hospital 
Santo Amaro. É casada com 
Alexsander Machado, que 
também é ginecologista e 
obstetra, e mãe de Guilherme, 
de 6 anos. Funcionária públi-
ca desde 2008, já realizou 
mais de 20 mil partos. Na 
Administração Válter Suman, 
exerceu o cargo de coorde-
nadora da Saúde da Mulher.

“Agora, é trabalhar para aprofundar
essas transformações e melhorar a qualidade 

de vida de todos os guarujaenses”

Miguel Calmon
PRTB

12.440 votos

Dedé do Adélia
DEM

6.451 votos
 

Magaiver
PODE

6.113 votos

Rodrigo Barboza
REPUBLICANOS

3.535 votos

 André Guerato
PSDB

2.263 votos

Prof Valter Batista
PSOL

2.111 votos
 

Luciana Salituri
PATRIOTA

1.912 votos

Sergio Zagarino
DC

1.386 votos

Votos para prefeito



ACEG elege presidente 2017/2019 e promove
palestra aos associados com delicioso breakfast

Deputado federal Mar-
celo Squassoni (PRB), na 
foto com o empresário 
Rogério Sachs, conversou 
com membros da Associa-
ção Comercial e Empre-
sarial de Guarujá (ACEG) 
e apresentou resumo de 
suas ações em benefício 
da Cidade, em Brasília

Squassoni passou a ma-
nhã da última sexta-fei-
ra (30) na companhia de 
membros da Associação 
durante o Café Empre-
sarial, encontro periódi-
co da entidade que, na 
ocasião, elegeu seu novo 
presidente, o empresá-
rio do ramo gastronômi-
co Jairo Nobre, sucessor 
de Rogério Sachs, agora 
vice-presidente da Aceg.

Squassoni aproveitou a 

oportunidade para trocar 
ideias e apresentar aos 
mais de 100 associados 
presentes um resumo de 
ações adotadas em Bra-
sília em prol de Guarujá.

As ações vão desde o 
pedido de reforço na se-
gurança pública, atendido 
com o destacamento de 
mais 39 policiais para a Ci-
dade em 2015, até emendas 
de mais de R$ 7 milhões 
e o repasse de R$ 23 mi-
lhões para o Hospital Santo 
Amaro, que representou a 
reorganização das dívidas 
do hospital, centralizan-
do tudo num só contrato.

Trata-se de ação iné-
dita e essencial para a 
gestão financeira do hos-
pital, único a atender 
pelo SUS no município. 

Os empresários Maria Dias
e seu esposo Jairo Nobre

Juliano e Jessé Rolim estavam
entre os convidados da ACEG

O empresário Erasmo Soares da Fonseca
e o deputado federal Marcelo Squassoni

O empresário
Heitor Gonzalez

O empresário Rogério Sachs, a gerente da Associação
Comercial e Empresarial de Guarujá (ACEG), Carmita
Pantoja e o presidente eleito 2017/2019, Jairo Nobre 

A empresária Alcedina Fonseca, Márcia Lima e Cristiane Felício 

A presidente da
OAB Guarujá, 

Simone Agria esteve 
prestigiando o evento 

M
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Rosângela BozziRosângela BozziRosângela BozziRosângela Bozzi
Rosane  Marques   Atelier (13) 98868-0868

20 a 26 de novembro de 2020 SOCIAL A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br4

MOMENTOS DE 2017

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

Associados prestigiaram as palestras da ACEG, no Delphin Hotel Guarujá



Alcides Pires de Almeida comemora aniversário

GUARUJÁ
VEÍCULOS

Av. Adhemar de Barros, 
Nº 1660 - Guarujá

Tel.: (13) 3389-9000

Os casais de 
empresários 
Maria Izabel, 
Adelino de 
Almeida Pe-
reira, Alcides 
e Sandra 
de Almeida, 
estavam 
felizes com a 
presença de 
familiares e 
amigos, na 
requintada 
festa 

O jovem 
casal Fá-
bio Feio 
Pereira 
e sua 
mulher, a 
psicóloga 
Francys 
de Thom-
mazo, 
foram pa-
rabenizar 
Alcides 

O empresá-
rio Carlos 
Fernando 
Martins de 
Almeida, 
participou 
cantando 
das alegres 
canções, 
apresen-
tadas por 
Marly Gon-
çalves

As irmãs 
Farah, 
foram 
desejar 
boas 
vindas, 
a amiga 
Carina

O aniversa-
riante Alci-
des Pires 
de Almeida, 
agradeceu 
emocionado 
a presença 
de sua famí-
lia, amigos e 
falou de sua 
alegria em 
poder estar 
ao lado de 
pessoas 
de grande 
estima 

 Thiago Er-
mida e sua 
namorada, 
Camila 
Mendon-
ça, futura 
nutricio-
nista, que 
cuida com 
carinho do 
namorado

A aten-
ciosa 
Maria 
Alice 
Couto 
estava 
aten-
ta no 
momen-
to do 
show, e 
recorda-
va com 
saudade 
sua terra 
natal

O ad-
vogado 
Rodrigo 
Ermida 
de Almei-
da e sua 
mulher, 
Roberta 
recepcio-
naram os 
convida-
dos com 
carinho 

O empresá-
rio Manuel 
Gomes da 
Costa, mui-
to estimado 
pela família, 
sempre 
participa 
dos grandes 
momentos. 
Na foto, 
com sua 
mulher, 
Wilma Os amigos Maria, Tino, João Cândido e Cida estavam entre 

o seleto grupo de convidados 

A empre-
endedora 
Joaninha 
Iácono 
participou 
da festa 
com mui-
ta alegria, 
ao lado 
de seu 
netinho   

A filha 
Carina 
Almeida, 
abraça 
com cari-
nho seu 
pai, que 
sempre 
lhe dá 
apoio, 
em suas 
decisões

A festa 
contou 
com a 
presença 
da fadista, 
Marly Gon-
çalves, 
relembran-
do a cul-
tura por-
tuguesa e 
cantando 
inúmeros 
sucessos, 
que emo-
cionou os 
convida-
dos 

 A bonita farma-
cêutica Fernanda 
Peneluppi Migliori, 
o gerente César 
Luiz Barbosa e a 
atenciosa atenden-
te Nívea Kallini, da 
Droga Service, em 
frente ao Hospital 
Santo Amaro. Com 
bom atendimento e 
preços de medica-
mentos que vale a 
pena conferir

A galera compareceu para prestigiar a amiga Carina Ermida de Almeida, que retor-
nou de longas férias     

JoséJosé  FlFlávioávioJoséJosé  FlFlávioávioM
Tb

 2
8.

84
2

joseflaviocolunista@gmail.com

2266  
anosanos
Eternizando
emoções
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Da Redação

A presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa do 
Porto de Santos, na Câmara 
Federal, a deputada Rosana 
Valle (PSB), esteve reunida na 
última segunda-feira (16) com 
o ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, 
durante evento em Santos. 
Na ocasião, em vídeo grava-
do pela parlamentar em uma 
rede social, o ministro anun-
ciou que estão avançados 
os estudos para inclusão da 
construção do túnel ligando 
Santos à Guarujá, no novo 
contrato de privatização do 
Porto de Santos.

“Estamos avançando no 
estudo de viabilidade para 
tentar, por meio da conces-
são, oferecer uma boa solução 
logística, uma boa solução de 
mobilidade que não atrapalhe 
a expansão e o desenvol-
vimento do porto de San-

tos, que é o maior porto da 
América Latina e será o maior 
porto do hemisfério sul”, de-
clarou o ministro à deputada.

A parlamentar também 
questionou o ministro so-
bre a previsão de disponi-
bilização do estudo para 
que a sociedade possa to-
mar conhecimento e discutir 
essa forma de concessão.

“Nós estamos trabalhando 
com afinco junto ao BNDS e o 
primeiro modelo de conces-
são irá para a rua agora em 
dezembro, que será o porto 
do Espirito Santo. A gente 
está avançando a passos 
largos para que, no decorrer 
de 2021, a gente possa dis-
ponibilizar para a sociedade 
o modelo para discussão e aí 
submeter à consulta popular. 
A ideia é que possamos sub-
meter ao Tribunal de Contas 
da União já no final do ano 
que vem, para que a gente 
faça o leilão que vai viabilizar 

todos esses investimentos no 
primeiro semestre de 2022”, 
informou o ministro Freitas.

GUARUJÁ APOIA
PROJETO DO TÚNEL
O prefeito reeleito do 

Guarujá, Válter Suman (PSB), 
mostrou-se favorável ao pro-
jeto da construção do túnel 
para interligar Santos ao Gua-
rujá. Suman defende que “a 
construção de um túnel seria 
o ideal, não só para navega-
ção do porto, mas também 
para atender a mobilida-
de entre as duas cidades”.

Em recente entrevista o 
prefeito destacou a deman-
da da cidade. “O projeto de 
ligação seca entre Guarujá e 
Santos necessita atender ao 
menos 70% do atual fluxo da 
travessia de balsa e barcas 
(Itapema). Não há dados que 
comprovem que a ponte che-
gue perto desta capacidade.”

“Por isso, somos favorá-

veis ao túnel submerso, que 
é considerado em estudos 
de universidades, e por es-
pecialistas, como a obra que 
resolve o problema com as 
balsas. É consenso que a liga-
ção seca tem que possibilitar 
o acesso de veículos de pas-
seio e de motos, bicicletas, 
táxis, motoristas de aplicativo, 
transporte coletivo e até o 
próprio VLT, cujo projeto 
prevê essa extensão no futuro. 
O projeto da ponte limita o 
acesso da população e prio-
riza a questão portuária, uma 
vez que será instalada no km 
250 da Rodovia Cônego Do-
menico Rangoni”, completou.

O prefeito também se 
mostra favorável à privatização 
do Porto e considera que a 
participação do setor privado 
na retomada do crescimento 
econômico, especialmente no 
setor da infraestrutura, pode se 
tornar um marco para a reto-
mada da economia brasileira.

De Guarujá

No mês passado, em Gua-
rujá, foi iniciada a limpeza na 
antiga estrutura da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) do 
Jardim Boa Esperança, em Vi-
cente de Carvalho, onde será 
construído um Centro Inte-
grado de Vigilância em Saúde 
e Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência)

Além de abrigar a nova 
sede do Samu 192, o futuro 
equipamento da rede muni-
cipal reunirá diversos serviços 
da Diretoria de Vigilância em 
Saúde, como por exemplo, 
controle e combate à dengue, 
vacinação, vigilâncias sanitária 
e de caráter epidemiológico. 

O terreno está localizado 
na Rua Álvaro Leão de Car-
melo, esquina com a Ave-
nida Mário Daige. O projeto 
de recuperação da antiga 
Unidade é da Prefeitura e os 

Mais duas novas acade-
mias ao ar livre chegaram para 
melhorar a qualidade de vida 
dos moradores de Morrinhos 
e Santa Rosa. Os equipamen-
tos, confeccionados em aço 
inoxidável para garantir maior 
durabilidade e resistência à 
corrosão, foram montados 
sobre uma base de concreto. 
Todos foram adquiridos com 
recursos de emendas impo-
sitivas advindas da Câmara 
de Guarujá, reforçados com 
contrapartida da Prefeitura. 

Os aparelhos foram ins-
talados na Rua Odilon Ma-
ximiliano, no Morrinhos I; e 

Privatização do Porto poderá 
viabilizar construção do túnel

Ministro Tarcísio Freitas anunciou que os estudos para inclusão da construção do túnel ligando 
Santos à Guarujá, no novo contrato de privatização do Porto de Santos estão avançados

Vicente de Cavalho

Somos mais de 
11,7 milhões de 
trabalhadores da 
saúde, educação, 
segurança, transpor-
tes e dezenas de 
outras carreiras igual-
mente importantes.

Somos respon-
sáveis por uma sé-
rie de atividades, 
muitas essenciais e 
desempenhadas somente 
pelos funcionários públicos.

Cuidamos da administra-
ção e do patrimônio público 
e prestamos vários serviços à 
população.

Estamos nas ruas, nas 
escolas, nos hospitais, nas 
delegacias, nos órgãos muni-
cipais, estaduais e federais.

Estamos em todos os luga-
res. E desempenhando pra-
ticamente todas as funções.

Sim, somos importantes. 
Somos muito importantes. 
Saiba disso, Servidor Público. 
Você é muito importante 
para o Brasil.

Mas somos reconheci-
dos? Bom, essa questão é 
complexa.

Se de um lado, contri-
buímos para manter o país 
em ação – e a sociedade 
reconhece isso –, por outro 
há quem não se canse de 
denegrir o nosso trabalho. 
O exemplo mais recente é a 
famigerada PEC 32/2020, a 
Reforma Administrativa, que 
pune o Servidor Público.

Mas vamos falar de coisas 
positivas. Prefiro me ater ao 
que nos fortalece e diferen-
cia como servidores. Prefiro 
falar dos profissionais da 
Saúde que nesta pandemia 
colocam sua vida em risco 
para salvar as pessoas. Mui-
tos, inclusive, perderam a 
vida por esse compromisso. 
São todos heróis.

Prefiro falar dos profes-
sores, que mesmo com falta 
da ação dos governantes, se 
organizaram para oferecer 
aulas pela internet para os jo-
vens. São igualmente heróis.

Também há os policiais, 
os servidores das instituições 
públicas e tantos outros.

Os funcionários públicos 
estão em todo o país, de 
norte a sul, de leste a oeste. 
Do Oiapoque ao Chuí. A 
fronteira é o Brasil. Onde tem 
serviço público lá está um 
funcionário federal, estadual 
ou municipal.

Exemplos como esse 
mostram que o servidor 
público está aí para fazer o 
melhor para o país. 

Mesmo assim, há quem 
diga que os funcionários 
públicos são preguiçosos. 
Essa generalização é muito 
injusta e prejudica a imagem 
dos bons profissionais (a 
expressiva maioria) que tra-
balham no setor público.

É importante ressaltar a 
corrupção e a má gestão 
são fatores que influenciam 
fortemente a qualidade dos 
serviços públicos prestados. 
Nesse cenário, o funcionário 
público, aquele que está na 
ponta e faz o contato direto 
com a população, é sempre 
o mais criticado. É sempre 
ele que precisa lidar com as 
reclamações. É aquele que 
tem a imagem manchada. 

A culpa não é do servidor 
quando, por exemplo, faltam 
medicamentos em hospitais 
públicos. Ele, na verdade, faz 
o que pode com o pouco 
que tem em mãos para não 

deixar à míngua os 
doentes que che-
gam diariamente.

Assim também 
são os professores. 
Além de muitos 
casos de falta de 
respeito dos alu-
nos, eles precisam 
trabalhar em esco-
las sem carteiras, 
cadeiras, materiais 

didáticos, laboratórios, en-
tre outros diversos itens 
essenciais para as aulas. Em 
algumas cidades do interior, 
as salas de aula sequer têm 
infraestrutura. Não surpre-
ende que muitos professo-
res sintam-se desmotivados 
(quantos não são os casos 
que procuram ajuda médi-
ca?). Isso se reflete na aula 
e gera críticas de alunos e 
pais. Criticam o docente, 
mas deveriam direcionar suas 
críticas – justas, é claro – ao 
poder público.

O que muitos não per-
cebem é que essa é ape-
nas a ponta do iceberg. 
O problema está na má 
gestão e na roubalheira. 
Quando o remédio não 
chega ao posto de saúde 
é porque houve desvios. 
Quando falta merenda é 
porque alguém roubou a 
verba. Quando o Brasil fica 
entre os piores em níveis 
de educação no mundo 
é porque os bilhões desti-
nados ao ensino foram mal 
administrados. Mas, apesar 
disso tudo, o setor público 
carrega a cruz que não é 
dele. É a generalização do 
‘tudo que é público é ruim’. 

Como em todas as clas-
ses, há casos de mal servido-
res. Sim, há. Mas representam 
uma ínfima parcela do total. 
Além disso, há pessoas que 
buscam no setor público 
uma vida tranquila (que é 
uma ilusão), quando o ob-
jetivo deveria ser contribuir 
para a sociedade com o 
resultado do seu trabalho.

Também é preciso deixar 
claro que não defendemos 
que funcionários públicos 
recebam salários acima do 
teto. É uma minoria que 
acaba servindo de referência 
para a população. 

Por causa deles, muitos 
acreditam que todo servidor 
público é um tio Patinhas que 
nada em dinheiro. Sabemos 
que essa não é a realidade 
da categoria.

Concordo que precisa-
mos ser mais conscientes 
politicamente e cobrem das 
autoridades melhores con-
dições de trabalho, sempre 
que necessário. Portanto, há 
críticas merecidas.

Porém, incomoda ver 
como alguns setores de-
monizam o setor público. 
Dizem que até mesmo o 
suposto rombo nas contas 
da Previdência é culpa dos 
servidores, como se eles não 
contribuíssem mensalmente 
com parte dos seus salários. 

Os servidores públicos 
não são especiais. Não que-
remos ser colocados em 
pedestais. Pedimos apenas 
que a população dê o de-
vido valor ao trabalho que a 
maioria faz com correção e 
comprometimento. 

Somos Servidores Pú-
blicos! O Brasil precisa dos 
servidores públicos. Nós 
estamos aqui para trabalhar 
pelo bem do nosso país. E o 
fazemos com muito orgulho.

Antonio Tuccilio, presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores Públicos (CNSP)

Artigo
O Brasil precisa dos 
servidores públicos

UPA dará lugar a Centro Integrado 
de Vigilância em Saúde e Samu 

Além de abrigar a nova sede do Samu 192, o futuro equipamento 
reunirá diversos serviços da Diretoria de Vigilância em Saúde

Morrinhos e 
Santa Rosa 

ganham 
academia
ao ar livre  

Equipamentos, em aço inoxidável, são para o uso de todas as
faixas etárias e foram adquiridos com recursos de emendas
impositivas, reforçados com contrapartida da  Prefeitura

na Rua Gino Fabris, 1296, no 
Santa Rosa III. A academia 
conta com equipamentos de 

multiuso, de baixo impacto 
e simulam atividades como 
legpress, caminhada, barra 

fixa, remada sentada e surf 
lateral, entre outros, benefi-
ciando todas as faixas etárias. 

trabalhos são executados pela 
Universidade do Oeste Pau-
lista (Unoeste), que mantém 
parceria com a Administração 
Municipal, por meio do con-
trato organizativo de ação pú-
blica ensino saúde (COAPES). 
Inaugurada em 2012, a UPA 
do Jardim Boa Esperança foi 
desativada ao final de 2016. 

Representantes do Mi-
nistério da Saúde estiveram 
na Cidade, onde vistoriaram 

o terreno da antiga UPA do 
Jardim Boa Esperança. A vin-
da ocorreu devido a uma 
auditoria para verificar a regu-
laridade do funcionamento 
do Samu 192 na Cidade. 

Os técnicos integram o 
Departamento Nacional de 
Auditoria do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e também 
participaram de reunião com 
a Prefeitura. Na avaliação do 
secretário de saúde de Gua-

rujá, Vitor Hugo Straub Cana-
siro, a equipe do governo 
federal fez uma avaliação 
positiva do espaço e do 
serviço (Samu) na Cidade.

“Eles também ficaram sa-
tisfeitos com o nosso projeto 
para viabilização do Centro In-
tegrado de Saúde, pois se trata 
de uma Unidade com localiza-
ção estratégica e a adequação 
das estruturas foram os desta-
ques positivos do projeto”.

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



Fiscais do Procon já estão nas ruas monitorando preço
dos produtos, que serão posteriormente comparados 
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O soldado,
em relação
ao oficial

(Mil.)

(?) de
arte: são
expostas

em galerias

Cálculo
(?): causa 
dificuldade
ao urinar

Orquestra
Sinfônica
Brasileira

(sigla)

Contrário
aos bons
costumes

Via (?):
galáxia
(Astr.)

Um e
outro: os

dois

Estado da
capital

Rio
Branco

Renato
Aragão,

humorista

Número
de ovários
da mulher

Local de
reuniões
recreati-

vas

Vermelhi-
dão nas
faces

"Se Eu
Fosse (?)",

filme

Produto
para de-
pilação

"Golfinho"
amazô-

nico

Grande;
crescido

(?) Espon-
ja: é ami-
go do Pa-
trick (TV)

(?) de só-
dio: comba-
te a acidez
estomacal

A tecla
"apagar"

das calcu-
ladoras

Cheiro a-
gradável;

aroma

Terceira etapa da e-
ducação básica (BR)

Oposto
de "mal" Escrevo

Tipo de lazer pratica-
do em Fernando de

Noronha

Conjunto
de mapas
Família

(fig.)
Segunda

vogal
Sílaba de
"rocha"

Artigo de-
finido (pl.)
Língua de
um país

Banho a
vapor

Refletor
de luz

Calçado
com rodas

Pouco
fundo

Hiato de
"doação"
Recuar;
voltar

Seduzida;
fascinada
Vitamina
antigripal

Olá
Que não é

tônico
(Gram.)

Sentimen-
to nobre
Sufixo de
"treinado"

Recipien-
te de tinta
Joana d’

(?), heroína

Sucede
ao "R"

Morcego,
em inglês

TAE
SUBALTERNO

RENALOSB
IMORALIR
STSAUNA

AMBOSCOS
OAPATIM

RETROCEDER
CATRAIDA

DOISEOI
LOCAMOR

VOCELATAU
GRAUDOBOB

BICARBONATO
OCEODOR

3/bat. 4/dois — spot — você. 11/bicarbonato.

Da Redação

Na última semana, o ex-
advogado da família do pre-
sidente Bolsonaro, Frederick 
Wassef foi acusado pela aten-
dente de uma pizzaria, em um 
shopping do Distrito Federal, 
de injúria racial, após ter sido 
chamada de “macaca”. O caso 
foi registrado na 1ª Delegacia 
de Polícia, na Asa Sul (DF). A 
vítima relatou à Polícia Civil que 
o advogado a questionou se 
ela teria comido a pizza, e, 
diante da resposta negativa, 
o infrator teria dito em voz 
alta: “Você é uma macaca, 
você come o que te derem”. 

Outra situação recente 
ocorreu em um shopping de 
Governador Valadares (MG), 
onde o gerente do Ponto Frio, 
Bruno Mendes, foi vítima de 
racismo. Um casal de idosos 
entrou na loja e perguntou 

pelo gerente e, ao saber 
que era ele, a idosa falou ao 
marido que era “inadmissível” 
que um negro gerencias-
se uma loja “tão grande”. 

Segundo levantamento 
divulgado essa sema-
na, pelo Instituto de 
Segurança Pública 
do Rio de Janei-
ro, uma média de 
dois registros de 
ataques racia is 
são recebidos por 
dia no Estado. O 
Dossiê de Crimes Ra-
ciais se baseou nos relatos 
da Polícia Civil, mas pos-
sui subnotificações, segun-
do os autores do estudo. 

Emblemáticos, as histórias 
e os dados revelam algo 
em comum, na opinião do 
professor e especialista em 
Direito Penal e mestre em 
Direito das Relações Sociais, 

Leonardo Pantaleão: “A exis-
tência de um racismo estru-
tural agravado pela desigual-
dade social do país, que leva 
a situações de intolerância, 
preconceito e discriminação”. 

O professor explica 
a diferença entre os 

crimes de racismo 
e injúria racial. “Ra-
cismo é quando 
o infrator pratica 
uma ofensa cole-

tiva, atingindo um 
número indetermi-

nado de indivíduos, 
discriminando toda a integra-
lidade de uma raça, sendo 
inafiançável e imprescritível”, 
afirma. Já a Injúria racial, que 
possui pena de reclusão 
de um a três anos e multa, 
é relacionada ao indivíduo. 
“É um crime contra a honra 
subjetiva da vítima. Somente 
se processa mediante re-

presentação do ofendido”. 
O ato de impedir ou difi-

cultar o acesso de um número 
indeterminado de pessoas a 
serviços, empregos ou esta-
belecimentos comerciais, por 
exemplo, é enquadrado no 
crime de racismo. Há, ainda, 
a previsão de crime de fabri-
cação, distribuição ou veicu-
lação de símbolos, emblemas, 
ornamentos, distintivos ou 
propaganda que utilizem a 
cruz suástica ou gamada, para 
fins de divulgação do nazis-
mo, aponta o especialista. 

INJÚRIA RACIAL 
Especificado no artigo 140 

do Código Penal, terceiro pa-
rágrafo. É quando se ofende 
uma ou mais vítimas, por meio 
de “elementos referentes à 
raça, cor, etnia, religião e ori-
gem”. É um crime inafiançável 
e prescreve em oito anos, a 

O Teatro Municipal Procó-
pio Ferreira, em Guarujá, rece-
berá seu primeiro espetáculo 
desde que o local fechou 
as portas em março, devido 
à pandemia do novo coro-
navírus, no próximo dia 27. 
A apresentação da peça ‘O 

Despertar”, que acontece por 
meio do Grupo Teatral Porão 
e da Secretaria de Cultura do 
Estado, começa às 20 horas 
e todos os protocolos de 
segurança serão adotados. O 
endereço é Avenida Dom Pe-
dro I, 350 - Jardim Tejereba.

Desde terça-feira (17), o 
Procon Guarujá vem realizan-
do a ‘Operação Black Friday’ 
para monitorar preços e coibir 
falsas promoções comuns no 
evento, que acontece em 
todo o Brasil no próximo dia 
27. Os fiscais estão percor-
rendo comércios na Cidade, 
principalmente de eletrônicos 
e eletrodomésticos, para ca-
dastrar os valores praticados 
atualmente e verificar se real-

mente haverá desconto. Desta 
forma, a empresa que induzir 
o consumidor ao erro poderá 
ser multada.

O órgão destaca que a 
compra sempre deve ser feita 
com atenção, e aqueles con-
sumidores que se sentirem 
lesados podem procurar o 
Procon através dos telefones 
(13) 3355-1232 ou 3355-
6648, de segunda à sexta-
feira, das 9 às 17 horas. É 

necessário guardar as notas 
fiscais e tirar uma foto do 
anúncio do produto, com as 
datas e respectivos preços.

A ação é feita com base 
nos ar tigos 37, que proí-
be toda publicidade en-
ganosa ou abusiva; e 67, 
que é fazer ou promover 
publicidade que sabe ou 
deveria saber, ser enganosa 
ou abusiva, do Código de 
Defesa do Consumidor (CDC). 

Quer saborear nossas novidades? 
Estamos no IFOOD, ou se preferir,

é só pedir pelo nosso número

(13) 3382-1859

Funcionamento de
terça à domingo, somente

no horário do almoço

Consciência Negra

Uma história que se repete
Professor 
Leonardo 
Pantaleão 
aponta 
diferenças 
entre crimes 
e avalia 
racismo
estrutural 

Na semana
da Consciência 
Negra, novos 

casos de racismo 
evidenciam antigo 

problema

Giro de notícias
PROCESSOS SELETIVOS 

DAS ETECS E FATECS
O Centro Paula Souza 

divulga o calendário dos 
processos seletivos das Es-
colas Técnicas (Etecs) e 
Faculdades de Tecnologia 
(Fatecs) estaduais para o 
primeiro semestre de 2021. 
Assim como ocorreu na últi-
ma edição do Vestibulinho 
e do Vestibular, o ingresso 
se dará novamente pela 
análise do histórico escolar, 
sem a realização de prova 
presencial ou online. As 
datas para as inscrições dos 
dois processos seletivos são 
diferentes e ambos serão 
realizados somente pelos 
canais oficiais: vestibulinhoe-
tec.com.br e vestibularfatec.
com.br. Os interessados 
devem ler atentamente os 
Manuais do Candidato que 
estarão disponíveis nos sites, 
antes de fazer a inscrição. 
As inscrições para o pro-
cesso seletivo iniciam nesta 
quinta-feira e seguem até as 
15 horas do último dia no 
site do Vestibulinho (de 24 
de novembro a 14 de de-
zembro) e a divulgação da 
lista preliminar de inscrições 
deferidas e indeferidas será 
no dia 31 de dezembro.

1ª HABILITAÇÃO TERÁ 
TESTES NO PRÓPRIO CFC

Com o objetivo de dar 
opções ao cidadão na rea-
lização da prova teórica de 
primeira habilitação, o De-
tran.SP autorizou os Centros 

de Formação de Condutores 
(CFCs) para a aplicação dos 
exames. Anteriormente, esta 
etapa era feita exclusivamen-
te em Unidades do Detran. 

A medida foi regulamen-
tada na Portaria Detran SP 
162, de agosto passado, 
que inclui todos os requi-
sitos necessários para que 
o CFC possua autorização 
para a aplicação do teste. 
Desde então, as entidades 
parceiras interessadas vêm 
se adequando à tecnologia 
necessária para viabilizar o 
serviço.As questões que 
compõem as provas, bem 
como as correções de res-
postas, continuam sendo 
tarefas do Detran SP, que 
também fiscaliza todas as 
etapas para garantir o cum-
primento legal das exigências 
estabelecidas na Portaria. 

NOVA SEDE DO CORPO 
DE BOMBEIROS 

Com 90% dos serviços 
executados, as obras de 
reforma e construção do 
imóvel que abrigará a nova 
sede do Corpo de Bom-
beiros de Guarujá seguem 
aceleradas e estarão conclu-
ídas no próximo mês. A área 
onde se localiza o imóvel 
(Avenida Helena Maria 111), 
no Jardim Helena Maria, tem 
aproximadamente 2.100 
metros quadrados. Além da 
reforma, o terreno abrigará 
uma estrutura construída de 
600 metros quadrados.  A 
nova sede deve ser entregue 

partir do momento da injúria. 
A pena de reclusão é de 
um a três anos, mais multa. 

RACISMO 
Previsto em lei específica, 

a 7.716/1989. É um crime 
contra a coletividade e não 
contra uma pessoa ou grupo 

específico. Pode ser tan-
to dizer “todos os negros 
são macacos”, como recusar 
acesso a estabelecimento 
comercial ou elevador social 
de um prédio. O crime de 
racismo é inafiançável e im-
prescritível. A pena também 
vai de um a três anos e multa. 

Fiscalização do Procon Guarujá 
realiza ‘Operação Black Friday’

Teatro Procópio Ferreira volta
a receber espetáculos no dia 27

Peça “O Despertar” acontece no
próximo dia 27, às 20 horas 

O espetáculo conta a his-
tória de Wendla, uma jovem 
rodeada por colegas com 
histórias de abusos sexuais e 
amores não correspondidos. 
Entre seus amigos, estão Ilse, 
uma amiga que já sofreu abu-
sos; Melchior um rapaz inteli-
gente que tem a resposta para 
todas as perguntas; Moritz, 
um adolescente que entra em 
depressão e Ernest, um jovem 
gay reprimido pela sociedade. 

A classificação etária de 
‘O Despertar’ é de 16 anos 
e a peça terá entrada gratui-
ta, devido ao patrocínio do 
Programa de Ação Cultural 
do Estado de São Paulo 
(ProAC), com retirada de 
ingressos duas horas antes 
do espetáculo, na bilheteria 
do teatro. Além disso, have-
rá intérprete de Libras para 
deficientes auditivos.

A Secretaria de Cultura 
de Guarujá (Secult) mante-
rá todos os protocolos de 
saúde exigidos para a rea-
bertura do local, incluindo 
capacidade máxima de 100 
pessoas com o devido dis-
tanciamento entre os assen-
tos, aferição de temperatura 
na entrada e disponibiliza-
ção de álcool em gel 70%.
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Da Redação

As 120 mil primeiras doses 
da CoronaVac, vacina contra 
a covid-19, desenvolvida 
pelo laboratório Sinovac, 
em parceria com o Instituto 
Butantan, chegaram na ma-
nhã desta quinta-feira (19) 
a São Paulo. O material foi 
importado da China pelo 
governo de São Paulo e 
desembarcou no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos.

A CoronaVac é uma das 
quatro vacinas contra o novo 
coronavírus (Sars-CoV-2) que 
estão sendo testadas no Brasil. 

O governo de São Paulo 
firmou acordo para a com-
pra de 46 milhões de doses 
e para a transferência de 
tecnologia para o Instituto 
Butantan. Entretanto, a Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) ainda não 
autorizou a utilização da va-
cina, que está na terceira fase 
de testes, quando é aplicada 
em humanos. Até o momento 

a vacina mostrou segurança e 
eficácia, segundo os estudos.

ANTICORPOS EM 97% 
DOS PARTICIPANTES
Na nesta semana (17/11) 

os resultados dos estudos 
clínicos da Coronavac foram 
publicados pela revista cientí-
fica Lancet Infectious Diseases. 
A publicação mostra que a 
vacina é segura e tem capa-
cidade de produzir resposta 
imune no organismo 28 dias 
após sua aplicação em 97% 
dos casos.

Os resultados publica-
dos na Lancet, que contam 
com a revisão de diversos 
cientistas, são mais um passo 
importante para o desen-
volvimento da vacina, que 
está em fase 3 de testes em 
diversas regiões do Brasil des-
de julho deste ano. Os deta-
lhes da publicação podem 
ser conferidos no próprio 
site da Lancet: http://www.
thelancet-press.com/em-
bargo/covidvaccinetlid.pdf.

De Agência Brasil - Brasília

Trabalhadores com jornada 
de trabalho reduzida devem 
receber férias e 13º salários 
com base na remuneração in-
tegral. No caso dos contratos 
suspensos, o pagamento será 
proporcional, considerando 
os meses em que houve 15 
dias ou mais de trabalho.

A conclusão está em nota 
técnica produzida pela Se-
cretaria de Trabalho do Minis-
tério da Economia que analisa 
os efeitos dos acordos de 
suspensão do contrato de tra-
balho e de redução propor-
cional de jornada e de salário, 
por meio do Programa Emer-
gencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda (BEM). 

O programa foi lançado 
pelo governo federal como 
uma das medidas para en-
frentar a crise gerada pela 
pandemia de covid-19. Para 
responder a questionamentos 

sobre o pagamento de férias 
e 13° salário para trabalhado-
res incluídos no BEM, a secre-
taria produziu a nota técnica.

Segundo a nota, trabalha-
dores com jornada de traba-
lho reduzida devem receber 
as parcelas de 13º e férias 
com valor integral. “Esta regra 
deve ser observada espe-
cialmente nos casos em que 
os trabalhadores estiverem 
praticando jornada reduzida 
no mês de dezembro”, diz 
a secretaria. De acordo com 
a legislação, o 13º salário 
corresponde a 1/12 avos da 
remuneração devida em de-
zembro, por mês de serviço.

CONTRATOS SUSPENSOS
Para os contratos suspen-

sos, os períodos de suspen-
são não devem ser computa-
dos como tempo de serviço 
e para cálculo de 13º. A 
exceção é para os casos em 
que os empregados prestaram 

serviço por mais de 15 dias 
no mês, que já estão previstos 
na legislação vigente, favore-
cendo, assim, o trabalhador. A 
partir de 15 dias de trabalho o 
cálculo do 13º é feito como 
se fosse um mês integral.

“A diferenciação ocorre 
porque, na redução de jor-
nada, o empregado perma-
nece recebendo salário, sem 
afetar seu tempo de serviço 
na empresa, o que permite 
computar o período de tra-
balho para todos os efeitos 
legais. Com a suspensão dos 
contratos de trabalho, no en-
tanto, a empresa não efetua 
pagamento de salários e o 
período de afastamento não 
é considerado para contagem 
de tempo de serviço, afetan-
do assim o cálculo das férias 
e do 13º”, diz a secretaria.

FORA DO CÁLCULO
A nota técnica esclarece 

que os períodos de suspen-

são do contrato de trabalho 
não são considerados no 
cálculo de tempo para ter 
direito a férias. “Os períodos 
de suspensão do contrato 
de trabalho não são compu-
tados para fins de período 
aquisitivo de férias, e o direi-
to de gozo somente ocor-
rerá quando completado o 
período aquisitivo, observa-
da a vigência efetiva do con-
trato de trabalho”, diz a nota.

Entretanto, diz a secretaria, 
por meio de acordo coletivo 
ou individual, ou decisão do 
empregador, é possível con-
siderar o período de suspen-
são na contagem do tempo 
e pagar o valor integral do 
13º salário e conceder férias.

“Observando-se a apli-
cação da norma mais favo-
rável ao trabalhador, não há 
óbice para que as partes 
estipulem, via convenção 
coletiva de trabalho, acor-
do coletivo de trabalho, 

Primeiro lote da vacina CoronaVac
com 120 mil doses chega ao Brasil

Material desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos e aguarda a liberação da Anvisa

Trabalhador com jornada reduzida
deve receber 13º e férias integrais

acordo individual escrito, ou 
mesmo por liberalidade do 
empregador, a concessão 
de pagamento do 13º ou 
contagem do tempo de 

serviço, inclusive no campo 
das férias, durante o perío-
do da suspensão contratu-
al temporária e excepcio-
nal”, ressalta a nota técnica.

Em caso de contrato suspenso, valor
é proporcional a tempo de serviço

Quero aproveitar este espaço de grande 
relevância na mídia de nossa Cidade para 
agradecer aos 1.797 votos depositados em meu 
nome nas eleições do último domingo. O número 
não foi o suficiente para que eu pudesse chegar 
na Câmara Municipal, mas foi o suficiente para 
me deixar feliz e agradecido, pois tenho certeza 
que cada voto conquistado foi por meio de muito 
empenho de toda minha equipe, que não posso 
deixar de citar. Fui acompanhado por um time 
do bem, de pessoas dignas, honradas e que 
acreditaram nas propostas que temos para Guarujá 
e Vicente de Carvalho. Agradeço a cada um que 
levou meu nome para os quatro cantos da cidade.

Também aproveito o espaço para parabenizar o 
prefeito reeleito Dr. Válter Suman e a vice-prefeita 
eleita, Drª Adriana Machado. Ambos fizeram uma 
campanha limpa e propositiva, ao 
qual tenho orgulho de ter feito 
parte e ajudado. Por fim, a 
vida continua. Nos vemos 
no programa Na Onda do 
Esporte, uma vitrine do 
esporte e dos atletas da 
nossa região (ISTV todas as 
terças e quintas-feiras, às 
21h), e também, como
comentarista do programa 
Esporte por Esporte,
na Santa Cecília TV.

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


