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

Válter Suman mantém estrutura do 
secretariado para segundo mandato

Volta às aulas no Havaí
terá arte brazuca

Aloha

Murais 37 e 38 foram pintados na escola Dole Middle, localizada em Kalihi,
bairro urbano em Honolulu e tiveram grande destaque na mídia local
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Secretaria de 
Habitação entrega 

mais 36 unidades no 
Parque da Montanha
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Sob nova gestão, 
PS de Vicente de 

Carvalho irá ampliar 
os atendimentos
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José Nilton ‘Doidão’ 
retorna à presidência 
da Câmara de Guarujá
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O novo presidente terá 
como auxiliares os verea-
dores Nego Walter (PSB), 
eleito vice-presidente; 

Raphael Vitiello (PSD), 
eleito 1º secretário; e An-
derson Figueira (Pode), 
e le i to 2º secretár io

Nesta quinta (7), o prefeito de Guarujá, Válter Suman, realizou a primeira reunião com os secretários nomeados para compor a 
Administração Municipal em 2021. O titular de cada pasta apresentou as metas a serem cumpridas no primeiro semestre da gestão.
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Chefe, o Brasil está quebrado, chefe.
Eu não consigo fazer nada. Eu queria

mexer na tabela do Imposto de Renda,
teve esse vírus potencializado pela mídia
que nós temos aí, essa mídia sem caráter

Presidente Jair Bolsonaro, em declaração a apoiadores
na saída da residência oficial do Palácio da Alvorada

FRASE DA SEMANA
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Micros
Novo Conselho
A União dos Vereadores 
da Baixada Santista (Uve-
bs) elegeu e deu posse 
à nova diretoria do cole-
giado para o biênio 2021-
2022. A solenidade ocor-
reu na quarta-feira (6), 
na Câmara Municipal de 
São Vicente. O vereador 
praiagrandense, Roberto 
Andrade e Silva, o Betinho 
(PSDB), foi reeleito presi-
dente e segue à frente da 
entidade, pelo terceiro 
mandato consecutivo.

Mulheres
Entre os destaques, a 
participação recorde de 
mulheres no colegiado. 
Ao todo, seis vereadoras 
compõem a nova configu-
ração da Uvebs: Audrey 
Kleys (vice-presidente, 
Progressistas/Santos); Si-
rana (2ª vice-presidente, 
PTB/Guarujá); Vera Benício 
(2ª secretária, PSDB, Praia 
Grande); Jaque Barbosa 
(diretora de Comunica-
ção, PSD, Cubatão); Re-
nata Barreira (diretora de 
Defesa dos Interesses da 
Mulher, PSDB/Bertioga) e 
Renata Zabeu (membro 
do Conselho Consultivo, 
especialista em direito da 
criança e do adolescente, 
DEM/Praia Grande).

1º ato
Mesmo durante a ses-
são de posse, a Uvebs 
já deliberou o envio de 
um ofício regional para 
os prefeitos cobrando a 
divulgação de um Plano 
Municipal de Imunização 
contra a COVID-19, à 
exemplo de Santos, que 
divulgou o calendário já 

no primeiro dia do ano. 
Além disso, os vereado-
res reivindicaram que a 
campanha de vacinação 
nas cidades da Região 
priorize, além dos traba-
lhadores da saúde, pro-
fissionais da educação e 
da segurança.

Inscrições
Estão abertas as inscrições 
para o curso ‘Começar Bem 
– Primeiros Passos’, voltado 
à formação e capacitação 
de novos empreendedo-
res. O curso é presencial e 
acontecerá do dia 25 a 29 
deste mês, das 13 às 17 
horas, na Associação Co-
mercial de Guarujá (Aceg). 
Para se inscrever, basta 
entrar em contato pelo 
telefone ou Whatsapp (13) 
3040-7432. O atendimen-
to é de segunda à sexta-
feira, das 10 às 16 horas.

Congestionamentos
As obras da Sabesp (foto 
abaixo) para executar re-
paros emergenciais numa 
tubulação que integra 
o sistema de esgoto de 
Guarujá, localizada dentro 
do Túnel da Vila Zilda, 
teve reflexos em toda a 
cidade e está causando 
transtornos no trânsito 
desde a quarta-feira. A 
ação visa evitar um extra-
vasamento com maiores 
proporções na região.

Responsabilidade
As interdições iniciaram na 
quarta e foram estendidas 
até esta sexta-feira (08). 
O prefeito Válter Suman 
replicou em suas redes 
sociais as fotos da tubu-
lação totalmente corroída, 

indicando que o extra-
vasamento de esgoto já 
está ocorrendo no local, 
há alguns anos. As queixas 
no local sobre o proble-
ma também são antigas. 
De quem será cobrada a 
responsabilidade?

Pediu ajuda
Em reunião virtual realizada 
(6) com os 645 prefeitos 
do estado de São Paulo 
eleitos e que iniciaram 
seus mandatos este mês, 
o governador de São Pau-
lo, João Doria, disse que 
o estado vive a segunda 
onda do novo coronaví-
rus e previu que 2021 será 
um ano de dificuldades.

 E fez ameaças
Na reunião, o governador 
e seus secretários cobra-
ram dos prefeitos o res-
peito ao Plano São Paulo, 
uma referência a quando 
o governo determinou a 
volta à Fase 1-Vermelha 
do Plano São Paulo, em 
que somente serviços 
considerados essenciais 
podem funcionar, e cerca 
de 20 prefeitos, incluídos 
os da Baixada Santista, 
descumpriram as medidas 
e mantiveram o comércio 
aberto no período.

Fim da fila
De acordo com o secre-
tário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, os 
prefeitos que continuarem 
descumprindo as me-
didas poderão respon-
der não só ao Ministério 
Público como também 
ser penalizados fican-
do no “final da fila” nos 
programas do governo.

Da Redação

O ano de 2020 foi en-
cerrado com a assinatura 
de três convênios entre o 
governo municipal e a Cai-
xa Econômica Federal, que 
totalizam R$ 1,57 milhão, 
provenientes de verbas parla-
mentares, destinadas a obras 
de infraestrutura turística e 
viária na região de Pitangueiras 
(Centro) e Jardim Las Palmas.

De acordo com o pla-
nejamento, são projetos de 
revitalização, reestruturação 

Destaque da semana
Assinatura de convênios garante 
mais R$ 1,57 milhão para obras
Total de recursos, provenientes de verbas parlamentares, 

engloba quatro convênios com recursos destinados a obras 
turísticas e viárias na região do Centro e Jardim Las Palmas

São Paulo - Em reunião 
virtual realizada (6) com os 
645 prefeitos do estado 
de São Paulo eleitos e que 
iniciaram seus mandatos este 
mês, o governador de São 
Paulo, João Doria, disse que 
o estado vive a segunda 
onda do novo coronaví-
rus e previu que 2021 será 
um ano de dificuldades.

“Não tínhamos essa ex-
pectativa até outubro, mas 
lamentavelmente São Paulo, 
em que somente serviços 

considerados essenciais po-
dem funcionar, houve des-
respeito às regras. Segundo 
o governador, cerca de 20 
prefeitos, incluídos os da Bai-
xada Santista, descumpriram 
as medidas e mantiveram o 
comércio aberto no período. 

De acordo com o secre-
tário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, os 
prefeitos que continuarem 
descumprindo as medidas 
poderão responder não só 
ao Ministério Público como 

também ser penalizados fi-
cando no “final da fila” nos 
programas do gover no. 

O secretário não infor-
mou se “ficar no final da fila” 
também significaria ficar por 
último durante a campanha de 
imunização. “Vamos priorizar 
aqui aqueles [prefeitos] que 
seguem o Plano São Paulo 
nos nossos atendimentos. 
Aqueles que forem ir res-
ponsáveis vão para o fim da 
fila neste momento”, disse 
Vinholi. (Com Agência Brasil)

Covid-19
Governador prevê ano difícil 

e pede ajuda de prefeitos

Quer saber mais? Acesse:
www.estanciadeguaruja.com.br

e reurbanização de espaços 
públicos, próximos à orla, que 
devem ser licitados na segun-
da quinzena de fevereiro.

O primeiro convênio no 
valor de R$ 437.981,23, 
é destinado às obras de 
revitalização do Boulevard 
Gastrônomico na Rua Rio de 
Janeiro, em Pitangueiras. O 
segundo, de R$ 688.183,37 

vai para investimentos na 
implantação de equipamen-
to comunitário para prática 
de lazer e esporte na Praça 
Horácio Lafer, na Enseada.

Já o terceiro convênio tem 
o valor de R$ R$ 452.305,00, 
que serão investidos em 
infraestrutura viária completa 
na Rua José Alves de Oli-
veira, no Jardim Las Palmas.



ACOMPANHE-NOS
PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/ EstanciaDeGuaruja
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Jardim Boa Esperança - Guarujá
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Av. Ana Costa,
311, conj. 33,

Gonzaga,
Santos

3224-3434

99734.8947

Por 11 votos, o novo ple-
nário da Câmara Municipal de 
Guarujá elegeu o vereador 
José Nilton Lima de Oliveira, 
o Doidão (PSB), presidente 
do legislativo municipal para 
o biênio 2021-2022. Ele 
terá como auxiliares os ve-
readores: Walter dos Santos, 
o Nego Walter (PSB), eleito 
vice-presidente; Raphael 
Vitiello (PSD), eleito 1º se-

cretário; e Anderson Figueira 
(Pode), eleito 2º secretário.

Natural de Lages (BA), 
nascido em 09/10/1955, 
José Nilton Lima de Oliveira 
é casado e pai de três fi-
lhos. Foi reeleito com 2.591 
votos, no último pleito elei-
toral. É empresário do ramo 
de transporte de carga e 
já exerceu três mandatos 
consecutivos na Câmara Mu-

nicipal, entre 1996 e 2007. 
Passados dez anos, foi no-
vamente eleito para exercer 
a legislatura (2017-2020) 
e, nesta última eleição de 
2020, reeleito para o quin-
to mandato de vereador.   

Na Câmara Municipal, 
Doidão contabiliza mais de 
1.500 proposituras, entre 
projetos de leis, indicações 
e requerimentos. É autor de 

José Nilton Doidão presidirá o legislativo
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Confira os perfis dos vereadores:
www.camaraguaruja.sp.gov.br

Da Redação

Reeleito em novembro de 
2020 com 112.672 votos, 
maior votação da história da 
Cidade, Válter Suman (PSB), 
foi novamente empossado 
prefeito em sessão da Câ-
mara Municipal realizada na 
manhã do dia 1º de janeiro, 

ao lado da vice-prefeita, 
Adriana Machado (PSD). 
Nesta quinta-feira (7), o 
prefeito de Guarujá, Vál-
ter Suman, realizou a pri-
meira reunião com os se-
cretários nomeados para 
compor  a  Admin i s t r a -
ção Municipal em 2021.

O titular de cada pasta 

apresentou ao chefe do 
Executivo e à vice-prefeita, 
Adriana Machado, as metas 
a serem cumpridas no pri-
meiro semestre da gestão.
Um a um, os secretários 
apresentaram um resumo do 
que foi feito por cada pasta 
nos quatro anos da primeira 
gestão e o ponto de partida 

do trabalho a ser desenvol-
vido até junho deste ano.

O foco será viabil izar 
a efetivação de projetos 
como o início das opera-
ções do aeroporto, pro-
longamento da D Pedro, e 
implantação do centro de 
gerenciamento de resídu-
os sólidos, por exemplo.

As reuniões serão bimes-
trais e o acompanhamen-
to das metas será feito 
pelo Gabinete do prefeito 
e a pasta do Governo.

O  p r e f e i t o  a g r a d e -
c e u  o  c o m p r o m e -
t i m e n t o  d a  e q u i p e . 
“O ano de 2021 marca o 
início da segunda etapa 

do nosso plano de gover-
no. Para cumpri-lo, man-
teremos o mesmo ritmo 
intenso de trabalho com 
ainda mais resultados, o 
que exigirá muito entrosa-
mento e integração entre 
todas as pastas”, definiu.

C o n f i r a  a  s e g u i r  o 
novo time do governo:

Conheça o time de Suman para o 2º mandato

PREFEITO
Válter Suman
Médico gastroenterologis-
ta, Suman tem 61 anos, e já 
foi vereador da Cidade em 
dois mandatos, entre 2005 
e 2012. 

VICE-PREFEITA
Adriana Machado
Médica ginecologista e 
obstetra, Adriana tem 49 
anos, foi coordenadora de 
Saúde da Mulher da Pre-
feitura de Guarujá e eleita 
em sua primeira disputa de 
mandato eletivo.

SECRETARIADO
Chefe de Gabinete
Fabrício Henrique Maia
de Souza Guilherme

Advocacia Geral do
Município
Marcelo Tadeu do 
Nascimento 

Secretaria de Finanças
Francisco José Rocha

Controladoria Geral
do Município
Marco Aurélio Pinho 

Secretaria de 
Coordenação 
Governamental e 
Assuntos Estratégicos
Gilberto Venâncio Alves

Secretaria de
Planejamento
Polliana Iamonti

Secretaria de Gestão 
Administrativa
Rogério Lima Netto

Secretaria de Comunic.
e Relações Sociais
Alexandre Coelho Trombelli

Ouvidoria Municipal
Ricardo Eithi Itano

Secretaria de 
Desenvolvimento e 
Assistência Social
Giuliano Altieri Vidotto

Secretaria de Saúde
Vitor Hugo Straub Canasiro

Secretaria de Educação
Marcelo Feliciano Nicolau

Secretaria de Meio 
Ambiente
Sidnei Aranha

Secretaria de Esporte
e Lazer
José Roberto Leopoldino 
Galvão

Secretaria de Cultura
Renato Marcelo Pietropaolo

Secretaria de Turismo
Fábio Santos

Secretaria de Defesa
e Convivência Social
Luiz Cláudio Venâncio Alves

Secretaria de 
Desenvolvimento 

Econômico e Portuário
Rogério Rudge Lima Netto

Secretaria de Habitação
Marcelo Mariano

Secretaria de Operações 
Urbanas
Alex Manoel Monteiro

Secretaria de 
Infraestrutura e Obras
Adilson de Jesus

Fundo Social de 
Solidariedade
Edna Maria Mota Suman

mais de 15 leis municipais, 
entre elas, a Lei 4.606, que 
prevê medidas de preven-
ção e combate ao abu-
so sexual de mulheres nos 
meios de transporte coletivo.    

Também é autor da Lei 
4.559, que prevê a implan-

tação do Programa Horta 
Comunitária Urbana, em ter-
renos ociosos da Cidade, as-
sim como da Lei 4.519, que 
autoriza o Poder Executivo a 
criar Programa de Aprovei-
tamento de Alimentos não 
Consumidos no Município.



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

Polícia Militar, 6º BPMI e CPI-6 comemoram aniversário em noite de gala

João Vitor, sua mãe, a comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar do Interior,
tenente-coronel PM Silvia Perpétua Costa e seu marido, o coronel Ben-Hur  

Ana Beatriz Padilha e o comandante do Policiamento da Baixa-
da Santista e Vale do Ribeira, coronel Rogério da Silva Pedro 

O comandante geral da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, coronel PM 
Marcelo Vieira Salles e o presidente 

da Associação dos Amigos da Polícia 
Militar do 6º BPMI, Aníbal Martinez

Os advogados Luis Carlos
Palácios e Bárbara Rodrigues 

O coronel José Messina e
sua esposa Cátia Messina 

O capitão de fragata Carlos
Marden Soares Pereira da Silva

e sua esposa Patrícia Lois

Renato e Eliana Perrenoud 

Simone Talascvijus e
José Carlos Pereira da Silva

Fernando Marques Soares
e Renata Alves Soares

Valéria Trovão e seu esposo,
o coronel Cláudio Trovão

Marcos da Conceição
e Sthephane Scabia 

Lourdes Aun e seu marido Ricardo Aun 

Os empresários Raimundo
Vieira e Alcedina Fonseca 

Roger Silva e Bianca Lima 

Marcos Ramello e
Karine Andrade Lopes 

MTb.47.309

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

Fortes emoções na entrega do Título de Cidadão 
de Guarujá ao padre Cláudio da Conceição

O padre Cláudio da Conceição, da Pa-
róquia Santa Rosa de Lima, do bairro 
da Santa Rosa, foi homenageado com 
o Título de Cidadão de Guarujá, pelo 
vereador Valdemir Batista Santana. 
O bonito e exemplar trabalho social 
que o padre realiza na Cidade vem 
trazendo muitos benefícios à comu-
nidade. Em suas missas as pessoas 
interagem cada vez mais. Atualmen-
te, o homem do bem se dedica em 
construir uma igreja no Jardim dos 
Pássaros. Em seu discurso de agra-
decimento, falou de sua satisfação em 
morar em Guarujá e também elogiou 
as belezas da Pérola do Atlântico, 
embora no momento,“a pérola esteja 
meio embaçada”. O que chamou 
a atenção de todos foi o vereador 
Nelson Alves Filho (Nelsinho), tentar 
justificar o injustificável. Depois de 
um pequeno clima, o presidente da 
Câmara, Ronald Nicolaci Fincatti, in-
teligentemente, pediu que um músico 
se apresentasse e com a participação 
da platéia, a sessão terminou com 
todos parabenizando o conceitu-
ado padre Cláudio da Conceição

A advogada 
Patrícia 

Andrade 
Santos 

Santana, 
representou 

a OAB de 
Guarujá. Na 
foto, com o 

padre Cláudio 
da Conceição 
e o vereador 

Valdemir 
Batista 

Santana

Renato Cardoso, Celene e o padre Cláudio
As colaboradoras Rose Almeida

e Fernanda Fischer com o padre Cláudio 

Nilton dos Santos 
prestigiou o Título de 
Cidadão de Guarujá 
outorgado ao padre 

Cláudio da Conceição

O padre Cláudio da Conceição e o
padre da Paróquia Nossa Senhora

das Graças, em Vicente de Carvalho,
Luiz Batistel. Amigo e conselheiro

Nilceia, Werther Morone com o homenageado
O tenente-coronel Tarcilo de Arruda Proença, o padre Cláudio da Conceição e o comandante 
da Base Aérea de Santos, tenente-coronel-aviador Carlos Alberto Panza Santos

MOMENTOS DE 2015



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

Guarujá - A partir deste 
sábado, dia 9, a Organização 
Social Aceni passa a ter a ges-
tão plena do prédio que abri-
ga o Pronto Socorro (PS) de 
Vicente de Carvalho, respon-
sável pelo atendimento infan-
til e adulto. Um dos primeiros 
resultados a serem sentidos, 
de acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, será o 
aumento, em 15%, na ca-
pacidade de atendimento 
da unidade, que oferece, 
entre outros, atendimentos 
de urgência e emergência 
24 horas, em Clínica Médica, 
Pediatria e de Odontologia.

Essa projeção se deve ao 
serviço de classificação de 
risco, informatizado, cuja im-
plantação deverá acontecer 
em breve, com priorização 
do atendimento aos pacientes 
conforme a complexidade do 
quadro clínico no momento 
da entrada no PS. Juntos, os 
atendimentos infantil e adul-
to realizam mais de 19.500 
atendimentos todo mês.

Conforme o secretário de 
Saúde de Guarujá, Vitor Hugo 
Straub Canasiro, o intuito é 
oferecer uma melhor adequa-

Guarujá - A partir do 
próximo dia 11, a Prefeitura 
de Guarujá dará continuida-
de à entrega dos apartamen-
tos do Conjunto Habitacional 
Parque da Montanha. Até o 
final deste mês, serão mais 
36 unidades, totalizando 
44 moradias entregues, das 
72 famílias contempladas 

na Quadra 180, do maior 
empreendimento habi-
tacional em execução 
na Região Metropoli-
tana da Baixada San-
tista. Já as 28 famílias 
restantes receberão 
suas chaves no de-
correr de fevereiro.

Devido à pandemia, a 

entrega dos 72 aparta-
mentos será grada-

tiva. Sendo assim, 
com a conclusão 
da entrega de 
mais 72 apar-
t a m e n t o s  n o 

mês de feverei-
ro próximo, terão 

s ido entregues, no 

total, 312 apar tamentos. 
Nessa etapa, a Prefeitura 

está priorizando, por ques-
tão de segurança, as famílias 
das comunidades Marezinha 
e Prainha, que moram em 
área invadida ao lado da linha 
férrea, expostas a perigo imi-
nente de acidentes e vulne-
rabilidade social há décadas.

O presidente do Sindica-
to dos Servidores Municipais 
de Guarujá, Zoel Garcia Si-
queira, anunciou que bus-
cará junto ao prefeito Válter 
Suman (PSB), o início de 
uma campanha de vacinação 
de todo o funcionalismo.

O sindicalista procurará os 
presidentes dos sindicatos 
de servidores de Santos, 
Praia Grande, São Vicente, 
Cubatão, Mongaguá e de-
mais cidades da baixada 
santista e litoral, já nesta sema-
na, para juntos organizarem 
campanha em nível regional.

A intenção do sindicalista 
de Guarujá é pressionar os 
governos municipal, estadual 
e União para inclusão da cate-
goria nos grupos prioritários.

“Se apenas esperarmos 
passivamente, nada será 
feito. E as mortes, que já 
atingem quase 200 mil bra-

A campanha de vacinação 
contra o Sarampo já surtiu 
resultados em Guarujá. Os nú-
meros da doença na cidade 
registraram uma redução de 
30% dos casos de sarampo 
no comparativo entre os 
anos de 2019 e 2020. Foram 
40 registros da doença em 
2019, e em 2020, segundo 
dados da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, foram 12. 
Os dados demonstram que, 
mesmo com a pandemia do 

novo coronavírus, a popula-
ção não deixou de garantir a 
dose da vacina. Prova disso 
é que o número de pesso-
as que compareceram aos 
postos de saúde neste ano 
superou o anterior, ou seja, 
28.013 em 2019 e 33.073 
no ano passado. O público 
de 6 meses a 49 anos, que 
ainda não se imunizou, deve 
comparecer a uma unidade 
mais próxima de sua resi-
dência para receber a dose.

Contribuintes da região 
do Centro (Vila Maia, Pi-
tangueiras e Barra Funda), 
que optaram por pagar o 
IPTU 2021 na cota única, 
têm até o próximo dia 14 
para efetuar a transação 
com 3% de desconto 
sobre o valor do imposto. 
O prazo é o mesmo para 

o pagamento da primeira 
cota do parcelamento. 
Os carnês para imóveis 
do Centro estão disponí-
veis no site: www.guaruja.
sp.gov.br/iptudigital, e o 
pagamento poderá ser 
feito por qualquer meio 
eletrônico, usando o có-
digo de barras do boleto. 

A Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) da En-
seada (Avenida Dom Pedro 
I, s/n) vai receber uma tenda 
do Complexo de Triagem 
do Plano Contingente de 
Combate ao Coronavírus. 
O serviço inicia o aten-
dimento à população a 
partir das 14 horas da pró-
xima segunda-feira (11). 

O objetivo desses equi-
pamentos é reforçar e ace-
lerar o atendimento a pa-
cientes com sintomatologia 

respiratória, em função da 
Covid-19. Instaladas ao ar 
livre, conta com médicos e 
enfermeiros na triagem dos 
pacientes com sintomas 
leves de doenças respira-
tórias, podendo ser notifica-
dos e encaminhados para a 
devida coleta do swab nasal 
e medicação. Já pacientes 
com sintomas respiratórios 
mais graves e portadores de 
comorbidades, são encami-
nhados para atendimento 
interno na própria UPA. 

A empresa Santos Brasil 
Logística, que possui terminais 
no bairro Alemôa, em Santos, 
e em Vicente de Carvalho, no 
Guarujá, anunciou na segun-
da-feira (4) a demissão de 
120 motoristas. Os motoristas 
demitidos serão substituídos 
por empresa terceirizada. 
Com a medida, o Sindicato 
da categoria denunciou o 

fato ao Ministério Público do 
Trabalho e requereu reunião 
com a empresa. “A Santos 
Brasil deu um golpe nos tra-
balhadores e em si própria”, 
diz o presidente do sindicato 
dos motoristas, Valdir de Sou-
za Pestana. “Ao terceirizar a 
mão de obra, reconhece sua 
incapacidade de gerir trans-
porte”, finaliza a nota sindical.

IPTU 2021
Cota única com desconto 
vence dia 14 de janeiro

Sindical
Sindicato dos servidores 

quer vacinação da categoria

O presidente do 
Sindserv, Zoel Garcia 
Siqueira, que propõe 
campanha regional

sileiros, continuarão aumen-
tando. Não bastassem os 
óbitos, há também sequelas 
causadas pelo coronaví-
rus nos que sobrevivem à 
sua devastadora atuação 
no organismo”, finaliza Zoel.

Primeira parcela vence no mesmo dia

Demissões na Santos Brasil

UPA Enseada terá 
Complexo de Triagem Casos de sarampo no 

Município caem 30%

Podia ser melhor

Em 2019, foram 40 registros da doença
no Município, contra 12 no ano passado

PS de Vicente de Carvalho
tem atendimento ampliado 
Nova gestão administrativa do Pronto Socorro de Vicente de Carvalho 

projeta um aumento em 15% na capacidade de atendimento da unidade

Casa própria

Governo entrega mais 36
chaves no Parque da Montanha

Projeto
iniciou em
2007 com o 

Projeto Favela 
Porto Cidade

(PAC 1) 

ção física, ambiente climatiza-
do e espaço harmonizado. 
“É um antigo anseio da popu-
lação e nosso, também. Um 
Pronto Socorro de Vicente 
Carvalho (principalmente, o 
prédio que realiza o atendi-
mento adulto) revitalizado e 
que dê o atendimento que 

o usuário precisa”, salienta.
O prédio abriga 30 leitos 

(infantil e adulto), que somam 
mais de 50 ambientes como 
consultórios médicos, salas 
de raio-x, de sutura, medica-
ção, observação, esteriliza-
ção, isolamento, Odontolo-
gia, emergência, além de ves-

tiários, farmácia, entre outros.
Realocação - Com a ges-

tão plena pela OS, todos os 
funcionários de enfermagem 
pertencentes à rede munici-
pal estão sendo realocados 
para as unidades de traba-
lho gerenciadas diretamente 
pela Secretaria de Saúde.

Hygor AbreuA partir deste sábado (9), a 
Organização Social Aceni passa a 
ter a gestão plena do prédio que 
abriga o Pronto Socorro (PS)
de Vicente de Carvalho

a
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Charge da semana

Da Redação

O artista e muralista gua-
rujaense Hilton Alves finali-
zou 2020 com sucesso no 
Havaí. O ar tista fechou o 
ano pintando dois de seus 
murais do projeto interna-
cional 101 Perfect Waves.

Os murais 37 e 38 foram 
pintados na escola Dole 
Middle, localizada em Kalihi, 
bairro urbano em Honolulu e 
tiveram grande destaque na 
mídia local. O tema escolhi-
do foi inspirado nas belezas 
locais e na cultura havaiana.

O mural 37 destaca a 
paisagem paradisíaca com 
ênfase nas canoas havaianas 
e no famoso barco Hokulea. 
Este mural foi pintado em 

quatro dias de trabalho.
Já o mural 38 levou dois 

dias para ser concluído e 
foi inspirado nas manhãs 
de ondas perfeitas no Ha-
vaí, com coqueiros e a luz 
do nascer do sol iluminan-
do e refletindo nas ondas. 

Com a ideia de usar a 
arte para revitalizar comu-
nidades e que crianças e 
jovens estejam envolvidos 
com arte de variadas formas, 
Hilton acredita que esses 
dois trabalhos servirão de 
inspiração para as crianças 
na volta às aulas, dando 
uma energia nova ao local. 

Hilton já pintou murais em 
locais como Oahu, Maui, Los 
Angeles, Houston, Orlando, 
Miami, Brasil, Israel e Singapura. 

Considerada uma das cem 
personalidades afro-america-
nas mais influentes do mundo, 

Literatura
Caminhos para superar 

o racismo estrutural

Então você quer conversar sobra raça
Ijeoma Oluo - Tradução: Nina Rizzi
www.blogdaeditorarecord.com.br

312 pág. | R$ 49,90

Ijeoma Oluo lança ‘Então 
você quer conversar sobre 
raça’ (Ed. BestSeller), com 

o objetivo de propor um 
diálogo sobre racismo para 
todas as pessoas, indepen-
dente de cor ou classe 
social. Um livro importan-
tíssimo para quem luta por 
uma sociedade antirracista.

“Acredito que se você 
é uma pessoa branca, 
este livro o ajudará a evitar 
ferir pessoas de cor em 
discussões sobre raça. 
Também acredito que, se 
você é uma pessoa de 
cor, este livro o ajudará a 
se sentir mais confiante em 
relação a seus sentimentos, 
experiências e limites.”

Arte de Hilton Alves é inspiração na volta às aulas no Havaí

Aloha! Mural 38 foi inspirado nas manhãs de ondas perfeitas no Havaí

Nome – Erinilza Sanches
Apelido – USA

Naturalidade – Poá (SP)
Nascimento – 19/12/1955

Esporte – Handebol e Futsal
Posição – Goleira (hand) e Atacante (futsal)

Nossa homenageada da semana iniciou sua trajetória
esportiva no futsal e handebol em Poá aos 14 anos de idade, 

cidade onde nasceu - interior do Estado de São Paulo.
Aos 15 anos mudou-se para o Guarujá e conheceu o

Vila Souza AC que mantinha um time feminino de futsal
 A equipe era dirigida pelo técnico Jordano que a acolheu

como atleta e permaneceu por cerca de três anos.
Uma nova fase em sua carreira se desenhou quando entrou 

para a Faculdade de Educação Física de Santos (FEFIS). Lá, voltou 
a jogar handebol e notabilizar-se como uma brilhante goleira.

Formou-se na faculdade em 1977. No ano seguinte já fazia
parte do corpo docente do Estado e do Colégio e

Faculdade Don Domênico. Em 1980 foi admitida pela
Prefeitura de Guarujá, lotada na Diretoria de Educação.

Em 1985 Transferiu-se para o Departamento de Esportes e
passou a ministrar treinos de handebol masculino e feminino

até o ano de 1992, quando voltou a dar aula em escola.
No ano de 1997 começou um trabalho com equipes de

jogos de mesa e voleibol adaptado à Melhor Idade junto ao
Departamento de Promoção Social. Em 2002, esse projeto
passou a fazer parte da Secretaria de Educação e Esporte.

Atualmente, USA continua lotada na Secretaria de Esporte e 
Lazer da Prefeitura de Guarujá e coordena o projeto que envolve 
as modalidades adaptadas à Melhor Idade, onde tem conseguido 

resultados extremamente satisfatórios para a Cidade.
USA e parte da forte equipe de competição 
sendo recebida pelo prefeito Válter Suman 
e a primeira Dama e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade Dna. Edna Suman.

Guarujá - Este ano, 3.485 
atletas de Guarujá, entre 
crianças, jovens e adultos, 
serão beneficiados por meio 
do Programa Municipal de 
Incentivo Fiscal de Apoio ao 
Esporte (Promifae), que per-
tencem a um total de 23 pro-
jetos aprovados da Cidade. 
Desses, 12 são aportados 
pela empresa concessio-
nária de transporte público 
municipal, City Transporte, 
e outros 11 pela Santos 
Brasil, do ramo de operação 
de contêineres e logística.

As ações contempladas 
pelo Promifae para 2021 
envolvem judô, funcional, gi-
nástica, canoagem, triathlon, 
vôlei, futsal, futebol society, 
capoeira e surf adaptado. 
Juntos, os projetos represen-
tam um montante de R$ 1,2 
milhão em patrocínio, para 
desenvolvimento na Cidade.

Instituído pela lei munici-
pal 4.455/2017, o programa 
prevê a captação de recur-
sos privados para o financia-
mento de iniciativas esporti-

Incentivo ao esporte

vas. Com os novos contem-
plados para o ano que vem, 
Guarujá chega a 48 projetos 
já aprovados para execu-
ção, desde sua implantação.

Como apoiar - Os pro-
jetos podem ser patroci-
nados por pessoas físicas 
ou empresas, que podem 
destinar até 20% do IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) ou 40% do ISS 
(Imposto Sobre Serviços) 

pagos anualmente ao Muni-
cípio. Quem deseja patro-
cinar projetos deve procu-
rar as próprias instituições 
para obter as informações 
necessárias. É emitido um 
Cer tificado de Incentivo 
Fiscal (CIF), assinado pela 
Secretaria de Finanças do 
Município, como compro-
vante da doação, cujo docu-
mento garantirá o abatimento 
nos impostos em 2021.

As ações contempladas pelo Promifae para
2021 beneficiarão 3.485 atletas da cidade
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Para conhecer o projeto, acesse:
www.101perfectwaves.com



Rua Montenegro, 291 - Vila Maia, Guarujá 
Telefones: (13) 3352-5222  /  3355-4411
Rua Comendador Vicente Gagliano, 31 - 4º andar - sala 44
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ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

ATENDEMOS COM E S/HORA MARCADA

Tels.: 3012-1212
3355-7005

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

altura do nº 2049 da Av. Adhemar de Barros)

Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

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

Fones: (13) 3382-1274
99721-6684

REVISTARIA PERALTAREVISTARIA PERALTA
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COLÉGIO DOM BOSCO 
Contrata

PROFESSOR DE GEOGRAFIAPROFESSOR DE GEOGRAFIA
FUNDAMENTAL IIFUNDAMENTAL II

Enviar currículo para o e-mail:
secretaria@colegiodomboscoguaruja.com.br

São Paulo - O Governo 
de São Paulo e o Insituto 
Butantan confirmaram nesta 
quinta-feira (7) que a vacina 
contra o coronavírus de-
senvolvida em parceria com 
a biofarmacêutica Sinovac 
Life Science atingiu índice 
de eficácia de 100% para 
casos graves e moderados. 
O estudo clínico realizado 
no Brasil contou com a par-
ticipação de 12,4 mil profis-
sionais de saúde voluntários 
em 16 centros de pesquisa.

“Hoje é um dia muito 
importante para o Brasil, os 

brasileiros, a saúde e a vida. 
A vacina do Instituto Butantan 
tem eficácia de 78% a 100% 
contra a COVID-19, apon-
tam os estudos no Brasil”, 
afirmou o Governador João 
Doria. “Como Governador de 
São Paulo, quero agradecer 
aos mais de 12 mil voluntá-
rios que aceitaram participar 
desta pesquisa coordenada 
pelo Butantan e centros de 
excelência em oito esta-
dos brasileiros. Agradecer 
também a pesquisadores, 
médicos e cientistas que 
ajudaram e contribuíram para 

encontrarmos este grande 
resultado. O nosso reconhe-
cimento e a nossa gratidão.”

Entre os imunizados ao 
longo dos testes clínicos 
e que contraíram o vírus, 
nenhum apresentou caso 
grave ou moderado da do-
ença nem precisou de in-
ternação. Ou seja, quem 
tomar a vacina do Butantan 
estará com a saúde prote-
gida e chances mínimas de 
agravamento da COVID-19.

A taxa de eficácia foi de 
78% para os infectados que 
apresentaram casos leves ou 

precisaram de atendimento 
ambulatorial. Isso significa que 
a cada cem voluntários que 
contraíram o vírus, somente 
22 tiveram apenas sintomas 
leves, mas sem a necessida-
de de internação hospitalar.

Com os índices atingi-
dos na pesquisa, o Butantan 
deu início nesta quinta à 
solicitação do registro emer-
gencial da vacina junto à 
Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária), para 
que rapidamente seja inicia-
da a imunização dos bra-
sileiros contra a COVID-19.

A matrícula dos aprovados 
em primeira chamada do Pro-
cesso Seletivo tradicional da 
Unaerp será nos dias 11, 12 
e 13 de janeiro. A divulgação 
dos aprovados foi feita no dia 
4 de janeiro de 2021. Provas 
aconteceram no último dia 
13 de dezembro de 2020.

A divulgação da 2ª cha-
mada acontece no dia 14 de 
janeiro e a matrícula, nos dias 
18 e 19. A partir da 3ª lista, no 
dia 21 de janeiro, serão feitas 
duas chamadas semanais, na 
segunda-feira e na quinta-
feira, sempre às 16 horas.

Agendadas – Quem 
quer ingressar na Unaerp 

em 2021 mas não prestou o 
vestibular poderá se inscre-
ver para o Processo Seletivo 
Provas Agendadas. Na Una-
erp Guarujá, as opções de 
vagas no Processo Seletivo 
Provas Agendadas são para 
o novo curso de Psicolo-
gia, e ainda, Administração, 
Direito, Educação Física (Ba-
charelado), Educação Física 
(Licenciatura), Enfermagem, 
Fisioterapia e Engenharia Civil.

As inscrições começam 
dia 18 de janeiro e as provas 
serão realizadas no dia 30 
de janeiro. Mais informações 
no site www.unaerp.br ou 
no telefone 0800 773 7760.

Guarujá foi a Cidade da 
região que teve a maior 
redução de mortes no trân-
sito, 61,36% em 2020, em 
comparação com 2019. 
Os dados foram divulgados 
esta semana pelo Infosiga 
- Sistema de Informações 
Gerenciais de Acidentes 
de Trânsito do Estado de 
São Paulo gerenciado pelo 

programa Respeito à Vida 
e pelo Detran SP. A Baixada 
Santista registrou queda de 
9% no número de óbitos.

Acidentes com vítimas 
envolvendo ciclista teve a 
maior redução: de 6 para 1 
(83%), seguida por pedes-
tre 16 para 3 (81%), carros 
de 2 para 1 (50%) e motoci-
clista de 20 para 12 (40%).

Uma operação realizada 
pela Força-Tarefa de Guarujá, 
na manhã da última quarta-fei-
ra(6), demoliu 10 barracos de 
madeira e lona, além de retirar 
17 cercamentos em uma área 
de preservação permanente 
às margens do Rio Santo Ama-
ro, no final da Rua C, no bairro 
Cachoeira. Chegando ao local, 

as equipes constataram que 
a área, de aproximadamente 
28 mil metros quadrados, 
estava sendo demarcada para 
loteamento irregular. A Polícia 
Ambiental flagrou uma cons-
trução à beira do rio ocupada 
por usuários de drogas. Um 
indivíduo, que já tinha passa-
gem pela polícia, foi autuado.

Vacina do Butantan atinge 100% de eficácia

Processo seletivo
Unaerp inicia matrícula dos aprovados

Relação de documentos:
www.unaerp.br/vestibular

Operação desmonta 
barracos na Cachoeira

-60% de mortes
Guarujá reduz nº de 
mortes no trânsito

Venda de vacina em site? É golpe!
Consumidores devem fi-

car atentos a anúncios sobre 
vendas de vacinas contra 
covid-19, que podem estar 
sendo feitos na internet, 
alerta o Procon-SP. Confor-
me destaca a instituição, 
nenhuma vacina contra o 
novo Sars-CoV-2 recebeu o 
aval da Anvisa para ser usa-

da no Brasil, seja pelo SUS, 
seja por clínicas médicas 
particulares ou farmácias.

O Procon-SP identificou, 
na terça-feira (5), um site 
com anúncios de um falso 
imunizante contra covid-19, 
chamado Farmácia 24 horas, 
já retirado do ar. Segundo 
o órgão, dez caixas, con-

tendo dez doses, estavam 
sendo vendidas por R$ 98.

A compra poderia ser 
feita somente com o preen-
chimento de um cadastro, 
o que faz pressupor a co-
leta de dados pessoais de 
quem fosse fechá-la, desde 
nome completo, endereço 
até informações relativas a 

cartão de crédito, destaca 
o chefe de gabinete do 
Procon-SP, Guilherme Farid.

“Como é que se conce-
be uma entrega de vacina 
por correio? O consumidor 
deve ficar atento a qual-
quer tipo de promessa, 
porque, nesse momento, se 
trata de golpe,” alerta Farid.

Entre os imunizados com a vacina, nenhum
apresentou caso ou moderado da doença


