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

O MAIS ANTIGO JORNAL 
DA CIDADE TAMBÉM PODE 
SER LIDO NA INTERNET
www.estanciadeguaruja.com.brEdição concluída às 18h00 de 11/02

1.480 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:
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Charge da semana

Prefeito reivindica que SPA se 
responsabilize por locação social

Página 3

Prefeito Válter Suman solicitou que a Santos Port Authority (SPA), detentora da área atingida pelo incêndio desta terça-feira (9), assuma o 
pagamento dos valores necessários para garantir a inclusão das 87 famílias cadastradas desde o incidente, no Programa de Locação Social. 
Também foi solicitado que a SPA cerque a área, após a limpeza e destinação dos resíduos, como forma de evitar novas invasões no local.

Imunização contra a covid-19
atende ao público de 85 a 89 anos

Página 6

Incêndio na Prainha
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Fevereiro chegou, e 
com ele a esperança 
do controle da pande-
mia do novo corona-
vírus, com a ampliação 
da vacinação contra 
a Covid-19. Fevereiro 
também trouxe a festa 
do povo, o Carnaval.

Este fim de semana 
seria dedicado à folia, ao 
encontro nas ruas para 
brincar carnaval ao som 
das marchinhas, e tam-
bém da alegria e encan-
tamento com os sambas 
enredo que embalam 
os foliões em desfiles 
organizados em todos 

os municípios do país.
Mas não neste ano. 

Em 2021, o Carnaval 
será de encontros, mas 
com familiares, com pe-
quenos grupos orga-
nizados em casa, visto 
que a cidade deve proi-
bir as festas e coibir as 
aglomerações nas ruas.

O ‘cancelamento’ do 
carnaval mexeu com 
os ânimos de quem 
ama de paixão a festa 
popular, mas foi uma 
verdadeira avalanche 
para a indústria da fo-
lia, do turismo, e do 
entretenimento que 

essa festa movimenta.
Na cidade, ninguém 

lamenta mais que os 
proprietários dos hotéis 
e pousadas e comércio 
pelas restrições impos-
tas pela pandemia. Mas 
é pelo bem coletivo.

Assim, desejamos que 
cada cidadão contribua 
com as medidas de dis-
tanciamento social e fis-
calize as ações sanitárias 
de prevenção para frear 
o contágio da covid-
19. 2021 entrará para a 
história como o ano que 
não teve carnaval. Mas 
vai sobrar saúde. Alala ô! 

Em fevereiro, tem carnaval? Micros
Bancos 
Em razão da pande-
mia de covid-19, muitos 
estados e munícipios 
brasileiros revogaram 
seus pontos facultativos 
e cancelaram suas festas 
e desfiles de carnaval. 
Apesar disso, a Federa-
ção Brasileira de Bancos 
(Febrabab) informa que, 
de acordo resolução do 
Banco Central, o calen-
dário de feriados bancá-
rios está mantido.

Fechados
Portanto, nos dias 15 
e 16/02 - segunda e 
terça-feira de carnaval - 
não haverá atendimento 
ao público nas agên-
cias. Na quarta-feira de 
cinzas (17) o início do 
expediente será às 12h, 
com encerramento em 
horário normal de fecha-
mento das agências.

Volta às aulas
As 5,3 mil escolas da 
rede estadual de São 
Paulo estão disponíveis 
para o fornecimento de 
merenda escolar para os 
alunos em situação de 

vulnerabilidade social. 
A possibilidade ocorre 
desde o dia 1º de feve-
reiro, uma semana antes 
do início do ano letivo, e 
segue sendo válida.

Dia de rodízio também
Os alunos que não estão 
tendo aulas presenciais, 
por conta do rodízio 
necessário exigido pelo 
Plano SP, podem ir até a 
escola para se alimentar, 
e depois retornar para 
a casa. As famílias que 
tiverem possibilidade, 
devem manifestar in-
teresse dos alunos nas 
refeições pelo por tal 
da Secretaria Escolar Di-
gital – SED. Caso tenham 
dificuldade de acesso, 
pais, responsáveis ou 
alunos com mais de 18 
anos podem procurar a 
escola para auxiliá-los.

Assistência Ford
A Fundação Procon-SP 
e Ford Motor Company 
Brasil Ltda assinaram um 
Termo de Compromisso 
em que a empresa se 
compromete a manter 
assistência ao consumi-

dor com operações de 
vendas, serviços, assis-
tência técnica, peças de 
reposição e garantia para 
seus clientes.

Reclamações
No termo, que tem 
abrangência nacional e 
vigência durante a vida 
útil dos veículos, tam-
bém ficou acertado que 
a empresa irá criar um 
canal de contato com 
o Procon-SP para tratar 
das questões coletivas 
e evitar a judicialização 
das reclamações.

Radares tinindo
O Ipem-SP, órgão de-
legado do Inmetro, re-
alizou fiscalização nos 
radares fixos em Guarujá 
para verificação me-
trológica na quinta-fei-
ra (11). Foi avaliado o 
equipamento da Aveni-
da Leomil, altura do nº 
1.291, sentido bairro/
centro, e o da Avenida 
Santos Dumont, próxi-
mo da Rua Valdomiro 
Macario, sentido centro/
bairro. Os instrumen-
tos foram aprovados.

O auxílio emergencial custa caro para o
Brasil, é um endividamento enorme para o 

Brasil. [...] Agora, não basta apenas conceder 
apenas mais um período de auxílio emergencial, 

o comércio tem que voltar a funcionar. Tem 
que acabar com essa história de “fecha tudo”, 

devemos cuidar dos idosos que tem mais 
comorbidades, o resto tem que trabalhar.

Jair Bolsonaro – Presidente da República do Brasil

FRASE DA SEMANA

Valdir de Souza Pestana

Desde a aprovação 
do decreto pelo senado 
que estabeleceu o estado 
de calamidade nacional 
por causa da pandemia 
do novo coronavírus, em 
20 de março de 2020, 
temos visto as empresas 
de transportes de passa-
geiros, escolares, turismo, 
fretamento e cargas atin-
gidas drasticamente em 
suas finanças.

Na verdade, toda a 
economia nacional estag-
nou-se, mesmo com o 
auxílio emergencial ínfimo 
destinado à população de 
baixa renda ou sem renda. 
As medidas do governo 
que suspenderam os con-
tratos de trabalho ajudaram 
um pouco as empresas a 
se manterem, mas, mesmo 
assim, a situação é drástica.

Diante disso, os empre-
sários do setor pediram 
ajuda ao Governo e o 
Senado aprovou, em 1º 
de novembro, o projeto 
de lei 3364-2020, que 
cria o socorro financeiro 
às empresas de transporte 
coletivo de passageiros 
no valor de R$ 4 bilhões. 

Mas a pergunta que se 
faz é a seguinte: quem vai 
socorrer os motoristas e de-
mais profissionais do setor?

Por falta de passageiros, 
de estudantes, turistas, de 
negócios e de cargas, não 
apenas as companhias 
entraram em grandes difi-
culdades, mas também os 
trabalhadores, que tiveram 
salários reduzidos, direitos 
revogados e principalmen-
te a perda dos empregos. 

E por que eles não 
estão entre os benefi-
ciados do tal socorro 
com dinheiro público?

Ao transferir recursos 
para estados e prefeituras 
destiná-los às empresas, 
ninguém garante que a 
economia com um todo 
será beneficiada, inclusive 
com salários, direitos tra-
balhistas e empregos. Mui-
tos empresários preferirão 
talvez aplicar os recursos 
no mercado financeiro 
ou na bolsa de valores e 
não no serviço público 
essencial do transporte.

J u r o s  d a  d í v i -
da,  o X da questão.

Hoje o estado de São 
Paulo caminha para um 
nível de desemprego ca-
tastrófico. Temos centenas 
de milhares de trabalha-
dores sem o sustento de 
suas famílias. Na indústria, 
comércio e serviços, as 
pessoas são demitidas 
muitas vezes sem receber 
as verbas rescisórias. Au-

menta o número de mora-
dores nas ruas, com fome.

Ninguém questiona o 
socorro financeiro às em-
presas, desde que elas re-
almente invistam nas suas 
atividades naturais. A roda 
da economia precisa girar 
e o transporte é essencial 
para isso. Mas os trabalha-
dores também são funda-
mentais e não podem ser 
esquecidos, deixados de 
lado como simples peças 
de reposição da máquina 
que está em frangalhos.

A grande verdade é 
uma só: o Brasil é um país 
rico, uma das maiores eco-
nomias do mundo, com 
enorme mercado consu-
midor e tem condições de 
superar a crise, atendendo 
às empresas e ao povo. 
Para isso, basta acabar com 
o privilégio aos bancos, 
que sugam as riquezas na-
cionais de todas as formas 
possíveis e imagináveis.

Só a título de pagamen-
to de juros da dívida públi-
ca, os bancos embolsam 
praticamente a metade do 
nosso orçamento federal 
de aproximadamente R$ 
4 trilhões. Agora, com a 
chamada autonomia do 
Banco Central, a rapinagem 
será ainda maior, enquan-
to empresas agonizam e 
o povo morre de fome.

Valdir de Souza Pestana é secretário de finanças da CNTTT (Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres), presidente da 

FTTRSP (Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários
de São Paulo) e presidente do Sindicato dos Rodoviários de Santos

Artigo

Auxílios e socorros: Sem rapinagem
da banca, Brasil seria um país viável
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Guarujá - Em virtude 
do incêndio ocorrido na 
Comunidade da Prainha, 
o prefeito de Guarujá, 
Válter Suman, reuniu-se, 
de forma virtual, na tarde 
desta quarta-feira (10), 
com o presidente da SPA 
– Santos Port Authority, 
Fernando Biral, que é a 
detentora da área atingida, 
para definir ações de lim-
peza e isolamento da área 
que será destinada para 
futura expansão portuária.

O prefeito também 
solicitou que a SPA as-
suma o pagamento dos 
valores necessários para 
garantir a inclusão das 
87 famílias cadastradas 
desde o incêndio ocor-
rido na terça-feira (09), 
no Programa de Locação 
Social. Hoje o Município já 

O Fundo Social de 
Solidariedade (FSS - Rua 
CavalheiroNamiJafet, 549 
– Centro) entregou no 
CRAS – Centro de Re-
ferência de Assistência 
Social (Rua Osvaldo Ara-
nha, 800, Jardim Mara-
vilha) uma tonelada de 
alimentos destinados 
às vítimas do incêndio 
na Prainha. As cestas 
básicas são fruto de 
doações que o Fundo 
Social recebe regular-
mente de empresários 
e munícipes em geral.

Quem quiser pode 
realizar doações às famí-
lias atingidas, sobretudo 
alimentos não perecíveis, 
água potável, fraldas e 
produtos de higiene e 
limpeza. Os itens podem 

ser entregues na sede do 
FSS, sempre das 9  às 17 
horas. A distribuição dos 
donativos será feita pela 
equipe dos CRAS, que 
recebeu um reforço de 
técnicos especializados 
para a operação.

PARQUE DA
MONTANHA

Nos últimos sete me-
ses, o Município já fez a 
retirada de 301 famílias 
das comunidades Mare-
zinha e Prainha, que estão 
localizadas numa área de 
expansão por tuária, e 
são o público preferen-
cial do empreendimento 
habitacional Parque da 
Montanha, na Vila Edna. 
Na primeira fase, o Parque 
da Montanha terá 574 

unidades construídas, 
sendo que mais 273 fa-
mílias serão removidas 
ao longo do primeiro 
semestre de 2021. Con-
siderando todas as fases, 
o Parque da Montanha 
terá 1.962 unidades, o 
suficiente para atender 
toda a comunidade.

MOBILIZAÇÃO
A Secretaria de De-

senvolvimento e Assis-
tência Social (Sedeas) ca-
dastrou 87 famílias após o 
incêndio, que receberão 
cestas básicas e kits higie-
ne. Não há desalojados, 
pois a maioria está na casa 
de parentes. Apenas uma 
pessoa está abrigada na 
Unidade de Acolhimento 
Municipal José Calherani.

“O ano 2021 será 
muito difícil e complica-
do, especialmente para 
o funcionalismo público 
municipal, estadual e 
federal, pois o governo 
elegeu o servidor como 
seu inimigo número um.”

A opinião é do presi-
dente do Sindicato dos 
Servidores Municipais 
de Guarujá (Sindserv), 
Zoel Garcia Siqueira. 
Para ele, a reforma ad-
ministrativa visa acabar 
com o serviço público.

O s indical is ta foi 
entrevistado no pro-
grama “Rotativa no ar”, 
da Rádio Guarujá AM, 
na quarta-feira (10), e 
condenou a proposta 
de emenda constitu-
cional (pec) 32-2020.

“A reforma apresen-
tada pelo governo ao 
Congresso Nacional es-
tabelece um programa 
maior de terceirização 
dos ser v iços públ i -
cos, retrocedendo o 
país à fase anterior à 
Constituição de 1988”.

Zoel lembrou que, 
nessa época, o servidor 
não tinha estabilidade 
e perdia seu posto a 
cada nova administra-
ção. “Com isso, perdia-
se também a qualidade 
do serviço público”. O 
sindicalista pontua que 
80% da população brasi-
leira dependem dos ser-
viços públicos de saúde, 
educação e segurança.

“A reforma visa benefi-
ciar as empresas privadas 
dentro dos governos. Se 
for aprovada nas co-
missões e em plenários, 
será o caos”, prevê Zoel.

Nesse caso, segun-
do ele, os servidores 
poderão ter os salários 
reduzidos em até 25%.

Na entrevista, o diri-
gente lembrou que, em 
2020, o governo proi-
biu aumentos salariais 
para os servidores até 
dezembro de 2021. Ele 
entende, porém, que 
reposições salariais e 
correções inflacionárias 
são possíveis.

O sindicalista lamen-
tou que, na mesma me-
dida, o governo federal 
proibiu a aplicação dos 
planos de carreiras, o 
que prejudicou, entre 
outros, os guardas civis 
municipais do Guarujá.

Zoel ressaltou que 
as proibições não foram 
impostas pelos governos 
municipais e estaduais, 
mas sim pelo federal. 
“Foi a tal granada de 
Paulo Guedes (minis-
tro da Economia) no 
bolso dos servidores”.

Otimista, o presiden-
te do Sindserv confia 
que encontrará solu-
ções, com o governo 
municipal, para que, 
“de alguma forma, haja 
neste ano uma recom-
posição nos vencimen-
tos dos servidores”.

Para o governo federal, 
servidor é o inimigo
nº 1, diz sindicalista

Prefeito reivindica apoio da Autoridade 
Portuária às vítimas de incêndio na Prainha

Válter Suman pediu que SPA assuma 
pagamento de locação social e cerque 

área para evitar novas invasões

Fundo Social de Solidariedade
recebe doações para a comunidade

Para melhorar a flui-
dez do trânsito na Ave-
nida Thiago Ferreira, em 
Vicente de Carvalho, 
um dos importantes 
corredores comerciais 
de Guarujá, a Prefei-
tura está implantando 
vagas exclusivas para 
carga e descarga nas 
ruas transversais à via 
pública. As vagas são 
sinalizadas de forma 
vertical e horizontal e 
ficam nas ruas Francis-
co Alves, Amazonas, 
Pará, Artur Bernardes, 
Bahia, Agenor de Assis, 
Paraná, Padre Anchieta 
e Rio Grande Do Sul.

Vagas na 
Avenida 
Thiago 

Ferreira 

atende 840 famílias de di-
ferentes partes da Cidade. 
Da mesma forma, foi soli-
citado que a SPA cerque 
a área após a limpeza e 
destinação dos resíduos, 
como forma de evitar 
novas invasões no local.

O encontro também 
contou com a presença 
do secretário de Desen-

volvimento Econômico 
e Por tuár io (Sedep), 
Rogério Lima, e da se-
cretária de Planejamento 
(Seplan), Polliana Iamonti.

O incêndio começou 
por volta das 15h de terça-
feira, em um dos barracos 
de madeira da comunida-
de, que fica à beira mar e 
se alastrou rapidamente 

para as moradias vizinhas. 
Segundo relatos dos mo-
radores da comunidade, 
em menos de uma hora 
mais de 10 casas já ha-
viam sido consumidas. 

De acordo com in-
formações da Prefeitura, 
levantamento preliminar 
do Corpo de Bombeiros 
indica que pelo menos 77 
barracos foram atingidos 
pelo incêndio na Comuni-
dade da Prainha e outros 
10 foram condenados 
pela Defesa Civil Municipal. 

A origem do fogo ain-
da está sendo investigada 
e não houve vítimas fatais. 
Quatro pessoas tiveram 
ferimentos leves, duas 
foram atendidas no pró-
prio local e outras duas 
foram encaminhadas para 
atendimento médico.



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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Grupo Vivência de Bertioga no Carnaval

  �
 M

O
M

EN
TO

S
 D

E 
2

0
17

 �
 M

O
M

EN
TO

S
 D

E 
2

0
17

 �

A diretoria do Grupo Vivência de Bertioga estava feliz com a presença de convidados  que compareceram para
prestigiar o Carnaval na instituição e comemorar os aniversariantes do mês.  Parabéns pela bonita e alegre festa

Marta Miranda e seu marido, o 
presidente do Grupo Vivência de 

Bertioga, Walter Alves. O presidente 
estava animado e agradeceu

a colaboração de todos 

Esta colunista e seu marido,
o colunista José Flávio, felizes

em participar do evento 

A vice-presidente do Grupo
Vivência de Bertioga, Lucineide e
seu marido, Luiz Carlos Rachid.

O casal aproveitou a festa

Landim João Cruz e
Edith da Paz Correia 

Neide de Freitas, aos 82 anos 
dançou com amigas bonitas 

marchinhas de carnaval

Rosana Diaz e Silvia
Márcia Gonçalves, sempre 
prestigiando a instituição

Berenice dos Santos Rocha
e Jeny Dias de Abreu

Conceição e Joaquim Iyeiri,
o casal estava animado

Olga Anita foi uma 
das aniversariantes. 

Parabéns!!!

Sara Goransson 
Kjosaas, fotografou 

amigos Macleid Ribeiro, Lucília e Laís Goulart  
A jovem Vitória Yabiku, 

aproveitou a festa
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Nei André Caldeira assume o comando da Base Aérea
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O novo comandante do 
Núcleo da Base Aérea de 
Santos, Nei André Caldei-
ra agradeceu a presença 

dos oficiais generais e 
amigos, que prestigiaram 
a emocionante passagem 

de comando

 O comandante do IV Comando Aéreo Regio-
nal (COMAR), major-brigadeiro-do-ar José 

Roberto Scheer em seu discurso, agradeceu 
o tenente-coronel-aviador Jorge Tebicherane, 
pelo arrojado desempenho que desenvolveu 

durante seu comando na instituição

A vice-prefeita de Guaru-
já, Regina Leal Mariano 
ouviu com muita aten-
ção os discursos profe-
ridos pelas autoridades 

O tenente-coronel-aviador Jorge Tebicherane, a prefeita de Gua-
rujá, Maria Antonieta de Brito e o major-brigadeiro-do-ar José 

Roberto Scheer. A prefeita conversou com o brigadeiro
 a respeito do Aeroporto Metropolitano

A prefeita de Guarujá, Maria Antonieta de Brito
e um dos conceituados engenheiros da

nossa Cidade, Adilson Luiz de Jesus
O coronel-aviador França Marinho, a prefeita Maria Antonieta de Brito, Valéria
Marinho e sua filha Ana Luiza. A família veio de Brasília para o grande evento 

O tenente-coronel-aviador 
Falcão (ex-comandante do 
Esquadrão Gavião), veio 
do Rio de Janeiro para 
parabenizar o novo co-

mandante Caldeira

O comandante dos Portos do Estado de São Paulo, 
Afrânio de Paiva Moreira Junior e o tenente-coronel-
aviador Jorge Tebicherane. As instituições sempre se 

fizeram presentes interagindo com a comunidade 

O general de Brigada Nelson Santini Ju-
nior, que vem realizando um bonito traba-
lho social na Cidade, e o brigadeiro-de-in-

fantaria José Roberto Durans Amorim
veio de Brasília prestigiar a cerimônia

O novo comandante do Forte de Itaipu, 
em Praia Grande, tenente-coronel Medei-
ros e o ex-comandante do Forte, tenente-
coronel Cardoso vieram prestigiar o amigo

Este colunista sentiu-se honrado pelo convite do co-
mandante geral de Tecnologia Aeroespacial de São 
José dos Campos, tenente-brigadeiro-do-ar Carlos 
Alberto Pires Rolla, para ser fotografado ao seu lado. 
Na ocasião, o brigadeiro agradeceu a atenção que este 
colunista dispensa para com a Força Aérea Brasileira

Os novos secretários da Administração da Prefeitura
de Guarujá, do Esporte Paulo Piasenti, da Educação

Priscilla Bonini e de Governo Ricardo Joaquim,
prestigiaram o novo comandante 

O casal anfitrião, capitão Simone Fernandes 
Corrêa e o novo comandante tenente-coronel-

aviador Nei André Caldeira estavam felizes 
com a passagem de comando e esperam o 
mesmo apoio da comunidade, que há anos

a Base Aérea de Santos vem recebendo
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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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente do INSTITUTO DE SEGURANÇA 

SOCIOAMBIENTAL – ISSA convoca os membros da 
entidade para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, que, 
excepcionalmente, em razão da pandemia do Corona 
Vírus ocorrerá por meio virtual na plataforma ZOOM: 
https://zoom.us/j/98114293063?pwd=UlAvOXp6Wlc
yWjhEbFdBSUxxTkxWQT09 às 17:00 horas do dia 25 
de fevereiro de 2021, para examinar, discutir e votar a 
seguinte ordem do dia: 1) Análise e deliberação sobre o 
Relatório de Atividades do exercício de 2020. 2) Definição 
de Metas para o ano de 2021. 3) Votação do parecer da 
Comissão de Finanças sobre a contabilidade do exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2020. 4) Deliberação 
sobre a previsão orçamentária para o ano de 2021. 5) 
Formalização da inclusão ou exclusão de Associados.

Guarujá, 10 de fevereiro de 2021.

João Leonardo Mele
Diretor Presidente

Guarujá - O crono-
grama de vacinação à 
população em geral con-
tra a covid-19, iniciou em 
Guarujá na segunda-feira 
(8), e cumpriu a meta de 
vacinação dessa faixa etá-
ria em dois dias. Foram va-
cinados 643 idosos, aten-
didos no sistema de dri-
ve-thru e presencialmente 
no interior da unidade.

Ampliando o público 
alvo da vacinação, agora 
são os idosos entre 85 e 
89 anos que receberão 
a primeira dose contra a 
covid-19. O atendimento 
iniciou nesta quinta-feira 
(11), antecipando o ca-
lendário antes divulgado 
pelo Governo do Estado. 

A imunização está 
centralizada na Unidade 

Uma ação de fiscali-
zação contra recepta-
ção de fios de cobre 
e cabos fur tados de 
empresas prestadoras 
de serviço na Cidade 
vistoriou seis ferros-ve-
lhos no bairro da Ense-
ada. Desses, três foram 
interditados por falta 
de alvará de funciona-
mento e vão precisar 
se adequar para reabrir.

Para o sucesso da 
Operação Ferro Velho, 
a Guarda Civil Municipal 
contou com o apoio 
de equipes da Polícia 
Militar e da Fiscalização 

de Comércio, além de 
representantes das con-
cessionárias de serviços 
públicos, como ener-
gia elétrica, telefonia e 
abastecimento de água.

A fiscalização dos 
ferros-velhos é realiza-
da periodicamente em 
Guarujá e mais de 30 es-
tabelecimentos já foram 
vistoriados, 19 interdita-
dos, dez pessoas deti-
das e diversos produtos 
apreendidos. O objetivo 
é fechar o cerco contra a 
receptação, prática que 
lesa os cofres públicos e 
prejudica a população.

Guarujá – Ações 
para retirar criadouros e 
larvas do mosquito para 
que, posteriormente 
seja realizado bloqueio 
de nebulização com uso 
de inseticida, foi realiza-
da nesta semana nos 
bairros Pae Cará e Jar-
dim Boa Esperança, em 
Vicente de Carvalho. A 
região tem registrado um 
aumento nos casos sus-
peitos e confirmados de 
dengue e chikungunya. 

Os serviços seguem 
na próxima semana. Para 
interromper a transmis-
são do mosquito Aedes 
aegypti e para que a 
nebulização ocorra com 
sucesso, os moradores 
devem colaborar com 
alguns cuidados, como 
permanecer dentro de 
casa no momento da 
ação, deixar portas e 
janelas abertas, colo-
car animais no fundo 
da casa, cobrir alimen-
tos (inclusive de ani-
mais) e utensílios que 
estiverem em cima do 
fogão, entre outros.

Segundo a coorde-
nadora de Combate 
às Endemias de Gua-
rujá, Ana Lúcia Gama 
da Cruz, o apoio dos 
munícipes é essencial no 
combate à dengue. “A 
população deve fazer 
a sua parte e se aten-
tar principalmente aos 
quintais, ralos externos, 
pratos de plantas, gar-
rafas pet e pneus. Tam-
bém é muito importante 
receber os profissionais 
em casa para obter mais 
orientações”, reforça.

Quem estiver com 

Combate à dengue e 
chikungunya tem foco 

em Vicente de Carvalho

Os agentes 
já iniciaram 

a retirada de 
criadouros para 

que seja realizado 
o bloqueio de 
nebulização

com inseticida

suspeita de dengue, 
zika ou chikunguya deve 
procurar atendimento 
na Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) 
mais próxima e deve 
comparecer também a 
uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS) ou Unida-
de de Saúde da Família 
(Usafa) para realizar o 
exame de sorologia. 
Dessa forma, o Setor 
de Combate às Ende-
mias será notificado.

A Prefeitura conta 
com um canal de de-
núncias. Para informar 
alguma situação ou tirar 
dúvidas, a população 
pode ligar para o nú-
mero (13) 3341-6569.

Operação ferro-velho 

Na segunda-feira (8), 
a Unoeste iniciou as ati-
vidades de sua 4ª turma 
de Medicina na cidade 
de Guarujá. Devido à 
pandemia, a tradicional 
cerimônia realizada no Te-
atro Procópio Ferreira foi 
substituída por uma visita 
diferente oferecida aos 
alunos ingressantes. Os 
calouros puderam conhe-
cer as futuras instalações 
do novo campus, locali-
zado no bairro da Ense-
ada, cuja conclusão das 
obras está prevista para 
a metade deste ano. Os 
calouros fizeram uma visi-
ta guiada pelos próprios 
professores do curso, 
que também foi acom-
panhada pela reitora Ana 
Cristina de Oliveira Lima. 

Guarujá inicia vacinação contra a 
Covid-19 ao público acima de 85 anos

de Saúde da Família (Usa-
fa) Jardim dos Pássaros 
(Rua Rouxinol, 25 – Jardim 
dos Pássaros), e segue 
em sistema de drive thru, 
e também de acolhimen-
to aos que chegam a pé, 
com prioridade absoluta.  

A Cidade espera va-

cinar cerca de 1.200 
idosos nessa faixa etá-
ria. Ao todo, Guarujá já 
vacinou 7.149 pessoas.

NOVAS DOSES
Para vacinar esse novo 

público, a Cidade rece-
beu um reforço de mais 

5.841 doses da Corona-
vac, do Instituto Butan-
tan, entregues na última 
terça-feira (9). Além dos 
idosos acima de 85 anos, 
o quantitativo será utiliza-
do para aplicar a segunda 
dose em profissionais de 
saúde da linha de frente 
e em idosos que residem 
nas Instituições de Longa 
Permanência de Idosos 
(ILPIs), que começaram 
a ser vacinados na Ci-
dade em 21 de janeiro.

A secretaria ressal-
ta que os profissionais 
de saúde serão atendi-
dos dentro da unida-
de apenas, enquanto os 
idosos terão prioridade 
máxima na área exter-
na, tanto os que vierem 
de carro quanto a pé.

Cerca de 240 idosos utilizaram o 
sistema drive-thru; total de imunizados 

na Cidade é de quase 7.000

Calouros de Medicina Guarujá conhecem as futuras instalações
do novo campus da Unoeste, localizado no bairro da Enseada
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Calouros de Medicina conhecem obras do 
futuro campus da Unoeste em Guarujá
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Nome – Roberto Alves dos Santos
Apelido – Becão

Naturalidade – Barra dos Coqueiros (SE)
Data de Nascimento – 09/03/1947
Falecimento - Fevereiro de 2015

Esporte – Futebol
Posição – Beque central

O homenageado desta semana fez jus ao apelido, 
Becão. Com ele não tinha brincadeira, do mesmo jeito 
que vinha, a bola voltava. Marcador implacável e com 
grande impulsão no cabeceio, nosso beque central 
das “antigas” era visto com muito respeito pelos seus 
adversários.

Becão começou sua trajetória futebolística no time 
do Alviverde, do técnico Zequinha. Depois, transferiu-
se para o Itapema F.C., onde permaneceu por cerca de 
seis anos. Nesse ínterim, convidado pelo meia Zé Luiz, 
chegou a fazer testes no aspirantes do Santos F.C.

Na sequência passou pelo Independente, dirigido 
por João Taifeiro (Base Aérea), até chegar ao E.C. Cru-
zeiro, comandado por Cícero e que defendeu durante 
12 anos.

Após o Cruzeiro, nosso ex-craque jogou aproxima-
damente uma década no Paecará, sob o comando do 
técnico Maurão. Aos 42 anos, em virtude de uma cirurgia 
no estomago, Becão encerrou sua carreira.

Aposentado da Codesp, nosso amigo Becão foi morar 
no céu (faleceu) em fevereiro de 2015, deixando-nos 
uma imensa lacuna aos familiares e amigos.

Ele era casado com Maria Lúcia e deixou os  filhos Ro-
gério, Renata, Ricardo e Roberta, além de cinco netos

“IN MEMORIAN”

E.C. Cruzeiro: Em pé, 
da esquerda para a 

direita: Carlinhos, Aldo, 
Jansen, Becão, Malaquias 
e Nenê. Agachados, na 

mesma ordem: Bastinho, 
Adelsinho, Enoque, 

Nonato, Mário Sérgio e 
Gi. Técnico - Cícero

E.C. Cruzeiro: Em pé, Becão é o 

segundo da esquerda para a direita

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 - Em razão 
da pandemia do co-
ronavírus, a tradicional 
celebração de carna-
val que reúne foliões 
em animados desfi le 
e blocos de rua não 
acontecerá na edição 
deste ano na Cidade. 

Em substituição, a 

Orquestra Municipal irá 
realizar em formato vir-
tual uma apresentação 
intitulada ‘Carnaval 2021 
On-line’, nesta sexta-
feira (12), às 19 horas.

A Big Band da or-
questra juntamente com 
os interpretes Rico Ri-
cardo, Joca do Morro, 

Dio, além do casal de 
dançarinos Chiquinho e 
Edilene, apresentarão o 
concerto com sambas 
nacionais consagrados. 

Para assistir basta aces-
sar a página da Secult no 
facebook: @culturaguaru-
ja, onde o espetáculo fica-
rá disponível ao público.

Orquestra Municipal
de Guarujá apresenta

‘Carnaval 2021 On-line’ 
Evento conta com a participação dos interpretes 

Rico Ricardo, Joca do Morro, Dio, além do
casal de dançarinos Chiquinho e Edilene

A Associação Espor-
tiva, Educacional, Cultural 
e Social Formando Cida-
dãos está com inscrições 
abertas para o Projeto 
“Esportes Náuticos Iate 
Clube”, que acontece no 
Iate Clube de Santos (Rua 
Funchal, 1.140, na Vila 
Funchal), em Guarujá. São 
cerca de 100 vagas ofer-
tadas e o prazo de inscri-
ção termina com o preen-
chimento total das vagas.

Os alunos inscritos 
terão aulas de esportes 
náuticos, que envolve 
vela, remo e caiaque, 
além de futevôlei e beach 
tennis. Totalmente gratui-
tas, a iniciativa é destinada 
às crianças e adolescen-
tes entre 8 e 16 anos. 

As turmas serão dividi-
das entre manhã e tarde.

Para a inscrição pre-
sencial é necessário com-
parecer com cópia do 
RG, além de comprovante 
de residência, no seguinte 
endereço: Rua Ostreiras, 
44, no Jardim Santa Maria. 
O horário de funciona-
mento é de segunda-feira 
a quinta-feira, das 9 às 
11 horas, e das 14 às 
16 horas. Mais informa-
ções pelo telefone (13) 
99702-2534 (whatsapp).

Ainda não há previsão 
do início das aulas presen-
ciais, o Projeto aguarda a 
liberação do calendário 
escolar da rede municipal. 
Por enquanto, as aulas são 
ministradas de forma re-

Projeto abre vagas para aulas de esportes náuticos

Iniciativa é destinada às crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos

mota pelo canal do pro-
jeto– www.youtube.com/
formandocidadãoguarujá.

Coordenada pela Or-
ganização Social Forman-
do Cidadão, a iniciativa 
conta com o apoio da 
Prefeitura de Guarujá, 
por meio da Secreta-
ria de Esporte e Lazer 
(SEL) e viabilizada por 
meio de emenda imposi-
tiva da Câmara Municipal

Para assistir, basta acessar no facebook @culturaguaruja
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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
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A InvestSP assinou 
nesta quarta-feira (10) 
um protocolo de en-
tendimentos com nove 
prefeituras da Baixada 
Santista para colaboração 
na atração de investi-
mentos para a região.

A Agência Paulista de 
Promoção de Investimen-
tos e Competitividade e 
as prefeituras de Bertioga, 
Cubatão, Guarujá, Itanha-
ém, Mongaguá, Peruíbe, 
Praia Grande, Santos e 
São Vicente passarão 
a atuar, com  apoio de 
entidades do setor pri-
vado, para a elaboração 
de um plano macro de 
atração de investimentos 
para a Baixada Santista.

O acordo com os mu-
nicípios prevê a conjuga-
ção de esforços entre to-
dos os entes envolvidos 
visando resultados práti-
cos, como a identificação 

de gargalos que dificultam 
os investimentos e o ma-
peamento das vocações 
já existentes e que ainda 
podem ser exploradas.

“A Baixada Santista 
sempre foi uma região 
de protagonismo no Es-
tado de São Paulo. Nesse 
momento estamos con-
cretizando uma parceria 
com as prefeituras para 
dar ainda mais ênfase 
à grande capacidade 
econômica da região”, 
comentou Wilson Mello, 
Presidente da InvestSP.

Com a missão de de-
tectar oportunidades de 
investimentos e seguir no 
fortalecimento da região, 
o programa que está sen-
do discutido propõe a 
articulação entre os dife-
rentes atores do governo 
do Estado, Prefeituras Mu-
nicipais e setor privado 
para endereçar questões 

relativas à competitivida-
de da área e atrair investi-
mentos que gerem renda 
e emprego para a região.

O protocolo foi assi-
nado na tarde desta quar-
ta-feira (10) em evento 
que contou com a parti-
cipação dos Secretários 
Marco Vinholi e Patricia 
Ellen. Também estiveram 
presentes representantes 
do setor privado, que, 
a exemplo de Jarbas 
Marques, presidente do 
LIDE– Grupo de Líderes 
Empresariais do Litoral 
Paulista, já demonstra-
ram apoio à iniciativa.

“É muito importante 
retomarmos este traba-
lho de desenvolvimento 
e integração regional. 
Os polos de Desenvol-
vimento Econômico já 
traduzem esse olhar re-
gionalizado na Baixada, 
que conta com alguns 

Desde a noite de quar-
ta-feira (10), a Diretoria de 
Trânsito reverteu a mão 
de direção e retomou o 
fluxo anterior da Rua Cava-
leiro Nami Jafet, no Centro 
da Cidade. A decisão 
baseou-se na suspensão 
do ponto facultativo de 
Carnaval nas repartições 
públicas de todo o Esta-
do, inclusive em Guarujá.

A inversão foi implan-
tada no início da tempo-
rada de verão para ameni-
zar o impacto provocado 
pelo aumento do trânsito 
de veículos. Pelo menos 
dez mil veículos transita-
ram a cada dia por este 
trecho invertido, segun-
do a Diretoria de Trânsito. 

Transtornos - A Ad-
ministração Municipal in-

forma que caso entenda 
necessário, novas alte-
rações podem ser feitas 
no trânsito do Centro. No 
entanto, comerciantes e 
proprietários de imóveis 
na região apelam para 
que uma futura mudança 
não ocorra, pois o trân-
sito teria ficado pior do 
que nos anos anteriores.

“O problema foi que 

No último final de 
semana, um mutirão de 
limpeza foi executado 
numa área de descarte ir-
regular de lixo, localizada 
na Marginal Piaçaguera, 
próxima à Rua do Adubo, 
em Vicente de Carvalho. 
O serviço municipal foi 
iniciado no sábado (6) 
e concluído no domin-
go (7), quando foram 
recolhidas 750 toneladas 
de material inerte, como 
entulhos de demolição, 
pedras e sucatas de fer-
ro, entre outros detritos.

A população precisa 
se conscientizar dos pe-
rigos ocasionados pelo 
descarte irregular de lixo 
e entulhos, que culminam 
na proliferação de doen-
ças e na ocorrência de 
enchentes e alagamentos.

Também há os ca-
çambeiros que vêm até 

de outras cidades, como 
de São Paulo, por exem-
plo, para descartar entu-
lhos de construção no 
local. Por conta disso, a 
Prefeitura vai intensificar 
a fiscalização na margi-
nal e em outros pontos 
viciados de descar te.

Quem for  f l agra-
do jogando lixo esta-
rá sujeito a sanções. 
A multa para este tipo 
de infração varia de R$ 
538,28 a R$ 9.808,00.

Para tanto, a Seurb 
solicita o apoio da po-
pulação para denunciar 
pelo telefone (13) 3344-
3312, número pelo qual 
o munícipe também 
pode agendar o serviço 
‘Cata Coisa’, responsável 
por recolher materiais 
inservíveis, visando dimi-
nuir o descarte irregular 
em espaços públicos.

Protocolo de cooperação visa criar 
plano de atração de investimentos

População pode 
denunciar descarte 

irregular de resíduos

Trânsito na Rua Cavaleiro Nami Jafet
retorna ao fluxo original de direção

Alteração causou
muitos transtornos

polos na região, como o 
Metal-Metalúrgico e Lo-
gístico, além de ter uma 
atividade tecnológica 
muito grande. Passo fun-
damental para a retoma-
da de emprego e renda 
sustentável, com muita 
renovação, investimento 
em tecnologia de ponta 
e oportunidades de tra-

balho para toda popu-
lação” destacou Patricia 
Ellen, Secretária de De-
senvolvimento Econômi-
co, Ciência e Tecnologia 
do Estado de São Paulo.

O Secretário de De-
senvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, que faz a 
articulação com os mu-
nicípios e aproximou a 

regionalização da par-
ceria com a Baixada San-
tista, também exaltou a 
iniciativa. “A retomada 
econômica pós-pande-
mia se dará com no-
vas iniciativas, parcerias 
e investimentos. Esse é 
um caminho importante 
para a Baixada Santista 
formalizado aqui hoje.”

o trecho concentrou ve-
ículos que seguem para 
três regiões diferentes: 
Enseada, ferry-boat, e 
Vicente de Carvalho, São 
Paulo. Teve dias que não 
consegui entrar na gara-
gem do prédio devido 
ao trânsito, sem contar 
os acidentes, buzinaços e 
discussões entre os moto-
ristas, que foram muitas”, 
queixou-se uma morado-
ra do prédio na esquina 
das ruas Benjamin Cons-
tant com a Montenegro.

Outro comerciante 
apontou que o trânsi-
to dificultou o acesso 
ao comércio. “Tem dias 
que a fila de carros para 
quem segue para Vicente 
de Carvalho é tão lon-
ga que fecha o aces-
so ao estacionamento 
da loja. O cliente não 
consegue entrar e acaba 
indo embora”, explica. 

Protocolo de Intenções firmado visa dar visibilidade às 
oportunidades de investimento e desenvolvimento na região


