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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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Charge da semana

Vítimas dos deslizamentos terão 
mais um ano de locação social
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Governador João Do-
ria anunciou a pror-
rogação até março 
de 2022, do Auxílio 

Moradia Emergencial 
(AME), que contem-
pla 600 moradores de 
Guarujá atingidos pelo 

temporal de março do 
ano passado e, tam-
bém, um novo convê-
nio para atender as 90 

famílias desabrigadas 
após o incêndio na Co-
munidade Prainha, na 
semana passada. Do-

ria esteve em Guarujá 
nesta quinta-feira (18) 
para entrega oficial das 
obras de contenção 

de encostas no Morro 
do Macaco Molhado, 
finalizadas em dezem-
bro do ano passado. 

Divulgação/Governo do Estado de SP
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34 mil 
alunos 

retornam 
às aulas na 

2ª feira
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Surfe adaptado dá lição
de vida nas Astúrias
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FSS doa 
mais de 1
tonelada de 
alimentos 
a entidades

D
ie

g
o 

M
a

rc
hi



A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ - Diretora Executiva: Maria Baraçal - Jornalista patrono: José Henrique Schmitz (in memoriam) - Editora e Jornalista Responsável: Karina Mingarelli - MTb 
53.449 - Diagramação, Redação, Edição, Composição e Editoração Eletrônica: Rua Funchal, 714 – Jd. Dos Pássaros, CEP.: 11.430-000 - Tel.: 3355-7474 e 3387-5096 - E-mail 
da Redação: jornal.estancia@terra.com.br - E-mail do departamento comercial: comercial.estancia@terra.com.br - Circulação: Digital online e impresso nas praças Guarujá, 
Vicente de Carvalho, Bertioga e Cubatão - Tiragem: 10.000 exemplares. Impressão: Gráfica Diário do Litoral - Os artigos assinados são de responsabilidade dos seus autores.

19 a 25 de fevereiro de 2021 O P I N I ÃO A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br2

Uma das tragédias 
mais tristes ocorridas 
na cidade está prestes 
a completar 1 ano e 
foi um alento saber 
que par te do pro-
blema causado pela 
tempestade daque-
le 02 de março de 
2020 teve conclusão.

As obras no Mor-
ro do Macaco, tão 
elogiadas pelo go-
vernador do Estado 
nesta manhã de quin-
ta-feira, é apenas uma 

par te do problema 
que a cidade enfren-
ta diariamente. Não 
podemos esquecer 
que outros pontos da 
cidade sofrem com 
o mesmo problema 
de ocupação irregular 
e que outros mor-
ros podem repetir 
a tragédia de 2020.

Basta olhar e ver 
as marcas dos desli-
zamentos que ainda 
não foram cobertas 
pela vegetação, como 

uma lembrança cons-
tante do muito que 
ainda resta a fazer.

Uma boa notícia é 
que o atual governo 
municipal não se furta 
ao enfrentamento e 
continua com gestões 
a fim de equalizar o 
problema de moradias 
na cidade. Seria salu-
tar que a sociedade 
organizada também 
entrasse nessa briga e 
fizesse as suas gestões. 
O momento é agora.

As cicatrizes da tragédia

Agradeço a forma eficiente que você, liderando a prefeitura, 
contribuiu para minimizar os efeitos daquela tragédia de um ano 

atrás. Estendo meus cumprimentos a você e a todos da prefeitura de 
Guarujá. Nós estivemos aqui naquele mesmo dia e você já estava

aqui tomando providências, como cabe a um prefeito que é 
competente, sério e responsável, que tem compaixão com o
seu povo. Você foi exatamente isso que acabo de mencionar.

Governador João Doria, ao prefeito de Guarujá,
Válter Suman, durante solenidade em Guarujá

FRASE DA SEMANA

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

Atraso na conta de energia:
posso ter o nome negativado? 

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI

Destaque da semana

Para superar os efeitos 
da pandemia do novo 
coronavírus e equilibrar 
as finanças do Município, 
a Prefeitura de Guarujá 
fez algumas adequações, 
estabelecendo novas 
regras de incidência na 
gestão da coisa pública, 
remodelando o Conse-
lho Gestor de Finanças, 
que tem a incumbên-
cia de auxiliar o Execu-
tivo na execução das 
metas governamentais. 
Decreto nesse sentido 
(nº 14.139) foi publi-
cado no Diário Oficial 
do último sábado (6).

O Conselho Gestor de 
Finanças, constituído pelo 
Decreto nº 12.062/2017, 

vem atuando desde ja-
neiro de 2017, com foco 
em análise nos processos 
de compras. A partir de 
agora, esse Conselho 
atuará antes da origem 
da despesa, analisando 
as intenções de novas 
licitações para compras 
e contratos, além dos 
gastos com pessoal e 
propondo redução de 
valores aos contratos 
vigentes, visando as-
sim, à continuidade da 
prestação de serviços 
públicos,  mantendo 
ou melhorando a qua-
l idade da economia.

Além da Secretaria de 
Coordenação Governa-
mental e Assuntos Estra-

tégicos, integram o cole-
giado, ora constituído, as 
secretarias de Finanças, 
Controladoria Geral, Pla-
nejamento e Advoca-
cia Geral do Município.  

O foco principal é a 
eficiência na prestação 
dos serviços públicos, 
encontrando saídas para 
os impasses com o má-
ximo de economia dos 
recursos e, assim, manter 
o adequado controle em 
todas as ações do gover-
no municipal, já que, em 
2021, a grande meta é a 
mesma dos últimos anos: 
aumentar a arrecadação 
e reduzir as despesas 
para manter o equilí-
brio das contas públicas.

Guarujá constitui Conselho 
Gestor de Finanças para 

equilibrar contas públicas

Micros
Dengue
A cidade de Guarujá 
tem registrado aumento 
nos casos de dengue e 
chicungunya, o que sem-
pre ocorre nesta época 
do ano. No entanto, o 
prefeito Válter Suman fez 
questão de ressaltar que 
o combate à dengue na 
cidade de Guarujá pelas 
equipes da prefeitura nun-
ca deixou de acontecer. 

Dengue
O prefeito também des-
tacou que vem fazendo 
prevenção e combate 
em bairros com ações 
casa a casa e passagem 
do fumacê. No entanto, 
a participação da po-
pulação nessa guerra é 

fundamental, e pediu a 
colaboração de todos 
no combate aos criadou-
ros dentro de casa.

IML Guarujá
Sempre que uma notícia 
sobre a falta de infraes-
trutura e atendimentos 
no IML da Cidade surge 
na televisão, o sentimento 
do expectador é de que 
a notícia é velha. Mas não 
é. E deveria ser um assun-
to quente.

Corpo delito
A cidade tem apenas 
uma médica legista, que 
faz apenas a constatação 
de óbitos por morte na-
tural e exames de corpo 
delito. Em autópsias ou 

outros exames mais com-
plexos, os corpos são 
encaminhados a outras 
cidades. Uma completa 
falta de respeito às famí-
lias e ao ente falecido.

Até quando?
Os vereadores de Gua-
rujá: Fernando Peitola, 
Toninho Salgado, Edilson 
Dias, Sorriso e Santia-
go Angelo, compõem a 
recém criada comissão 
que irá cobrar do Estado 
a designação de novas 
equipes para atuar no IML 
da Cidade. O problema 
é recorrente e a Câmara 
já se articulou em outros 
momentos para resolver 
a questão, sempre sem 
sucesso. Até quando?

Por algum motivo, 
talvez por ser um con-
sumo essencial, muitas 
pessoas acreditam que 
os atrasos em contas de 
luz e até mesmo água, 
não poderiam negativar 
o nome nos Órgãos de 
Proteção ao Crédito. 
Porém, vamos conversar 
sobre esse tema hoje 
e desmascarar alguns 
mitos que são passados 
mais rápidos que as cor-
rentes de WhatsApp. 

O seu nome pode 
ser negativado por qual-
quer conta em atraso, 
esse é o primeiro alerta. 
Funciona assim: a em-
presa faz uma solicita-
ção da inclusão de seu 
nome por um dívida 
no registro de inadim-

plentes (SCPS, SPC, SE-
RASA), você recebe 
uma notificação deste 
pedido feito pela em-
presa e tem direito a um 
prazo para pagamento 
(geralmente, 10 dias). 

Se você não efetua 
o pagamento dentro 
do prazo, então é feita 
a inclusão do seu nome, 
sendo a par tir daí o 
seu nome considerado 
negativado. Se você 
tem um problema como 
esse, poderá procurar 
o Juizado Especial Cível 
aqui no Guarujá, po-
pularmente conhecido 
como pequenas causas. 

É impor tante não 
confundir o ‘’ficar com 
o nome sujo’’ com a 
suspensão do serviço 

de luz/água. Isso por-
que a suspensão do 
serviço possui outras 
regras, tal como a pos-
sibilidade do corte do 
serviço apenas após 
três meses de atraso e 
com aviso prévio de 
15 dias antes do pro-
cedimento. Ainda, há 
regras específicas para 
quem possui aparelhos 
respiratórios que não 
podem ser desligados.

Se esse último caso 
for o que você está vi-
venciando, procure tam-
bém o Juizado Especial 
Cível Guarujá, localizado 
na Rua Mario Ribeiro, n° 
261, Centro. O horário 
de funcionamento é a 
partir de 12h30. Fique 
atento(a) ao seu Direito! 

Órgão tem como principal objetivo manter o controle 
em todas as ações que envolvam o uso dos recursos 

públicos, buscando a melhoria na prestação dos serviços



ACOMPANHE-NOS
PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/ EstanciaDeGuaruja

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
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infectos.vacinas01@yahoo.com - www.infectos.com.br

Av. Ana Costa,
311, conj. 33,

Gonzaga, Santos

(13) 3224-3434

(13) 99734.8947

Dr. Marco Antonio
Barbosa dos Reis

CRM 67.780 - RQE 26195

Dra. Gelvana Flávio
Barreto Reis

CRM 75.050 - RQE 22013

Guarujá - Em visi-
ta a Guarujá, na manhã 
desta quinta-feira (18), o 
governador João Dória 
assinou o termo de auto-
rização para renovação 
dos convênios de Auxí-
lio Moradia Emergencial 
(AME), que contempla 
600 moradores atingi-
dos pelo temporal de 
março do ano passado. 

O governador também 
anunciou outro convênio, 
para atender as 90 famí-
lias desabrigadas após 
o incêndio na Comuni-
dade Prainha, na semana 
passada. A solenidade 
foi realizada na Escola 
Estadual Milton Borges 
Ypiranga, na Vila Edna.

O auxílio às vítimas 
dos deslizamentos se 
encerraria no próximo 
mês. Com a renovação do 
convênio, o auxílio será 
repassado até março de 
2022. As famílias continu-
arão recebendo o valor 
de R$ 500 para paga-
mento de aluguel, sendo 
que R$ 300 do AME e 
R$ 200 complementado 
pelo Município, por meio 
da Secretaria Municipal 

de Habitação (Sehab). 

INCÊNDIO PRAINHA
Os moradores da 

Prainha também recebe-
rão a mesma quantia ao 
longo de 12 meses. O 
Governador atendeu a 
um pedido do prefeito 
Suman e anunciou ainda 
a celebração de um novo 
convênio, para concessão 
de auxílio moradia provi-
sório a 90 novas famílias 
vítimas do incêndio ocor-
rido na semana passada 
na Prainha, em uma área 
de expansão portuária 
pertencente à Secretaria 
de Patrimônio da União.

“O auxílio chega em 
boa hora, haja vista que, 
na semana passada tive-
mos mais uma tragédia a 
afetar nosso povo”, disse 
o prefeito Válter Suman.

OBRAS DE CONTENÇÃO
A visita do governador 

João Doria teve como 
objetivo a entrega das 
obras de contenção na 
encosta do Morro do 
Macaco Molhado, em 
Guarujá. O projeto rece-
beu investimento de R$ 

Vítimas dos deslizamentos

Prefeitura e Estado garantem mais 
um ano de locação social às famílias

Com a renovação do convênio até 
março de 2022, as famílias continuarão 

recebendo o valor de R$ 500

23,5 milhões, por meio 
de convênio firmado jun-
to à Secretaria Estadu-
al de Desenvolvimento 
Regional. As obras de 
contenção de encostas 
foram realizadas em uma 
área total de 6.314,37m² 
e garantem maior seguran-
ça para os moradores de 
todo entorno do Morro 
do Macaco Molhado.

“Essa obra represen-
ta um investimento de 
quase R$ 25 milhões do 
Estado de São Paulo, além 
de um investimento adi-
cional da prefeitura do 
Guarujá. Todo o sistema 

de impermeabilização, 
construção de drenagem, 
captação de água de 
chuva, é um trabalho de 
engenharia de primeira 
qualidade. É um exemplo 
e uma referência para 
outras obras preventivas”, 
destacou o governador.

Em seu discurso, o 
governador fez elogios 
à obra e parabenizou 
o prefeito: “Agradeço 
a forma eficiente que 
você, liderando a pre-
feitura, contribuiu para 
minimizar os efeitos da-
quela tragédia de um 
ano atrás. Estendo meus 

cumprimentos a você e 
a todos da prefeitura de 
Guarujá. Nós estivemos 
aqui naquele mesmo dia 
e você já estava aqui 
tomando providências, 
como cabe a um prefeito 
que é competente, sério 
e responsável, que tem 
compaixão com o seu 
povo. Você foi exatamen-
te isso que acabo de men-
cionar”, declarou Doria.

“A palavra que sim-
boliza esse momento 
é gratidão. Gratidão ao 
Governo do Estado de 
São Paulo em resposta ao 
pronto atendimento feito 
na liberação de recursos 
e reconstrução do Morro 
da Bela Vista, que foi total-
mente destruído pela for-
ça da natureza”, destacou 
o prefeito Válter Suman. 

OUTROS MORROS
Guarujá ainda pleiteia 

recursos da ordem de 
R$ 44 milhões para in-
vestimento em obras de 
contenção da Barreira do 
João Guarda e de outros 
morros da cidade. Uma 
semana após os desli-
zamentos, a Prefeitura 

de Guarujá solicitou R$ 
77 milhões ao Governo 
Federal para obras de 
reestruturação dos pon-
tos afetados e limpeza. 

Até dezembro de 
2020, deste montante, 
só foram repassados R$ 
20,5 milhões, para uso 
específico no chamado 
plano de resposta rápi-
da, que compreende a 
serviços de limpeza e 
correção de estragos.

De acordo com a Se-
cretaria de Planejamento 
e Gestão (Seplan), R$ 
17 milhões foram desig-
nados para limpeza e 
remoção de sedimentos 
provenientes do escor-
regamento das encostas 
dos morros Barreira do 
João Guarda, Vila Baiana, 
Engenho e Cachoeira.

Os R$ 3,5 milhões re-
manescentes, informa a 
municipalidade, foram 
usados para limpeza de 
vias públicas, restauração 
de unidades de saúde 
deterioradas pelos impac-
tos das chuvas torrenciais 
e remoção do entulho de 
casas que desabaram com 
o deslizamento de terra.
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                                                              FICAM CONVOCADOS TODOS OS 
ASSOCIADOS DA REPUBLICA DA VIDA PREVENÇÃO E AUXILIO AO 
TOXICOMANO, COM SEDE SOCIAL A AV ADHEMAR DE BARROS, 777, EM 
GUARUJÁ, ESTADO DE SÃO PAULO, INSCRITA NO CNPJ SOB NO. 
00.672.380/0001-00 PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 28, ITENS 1,2,3,4 E 5, LETRAS 
“b”, “c” e d”  DO NOSSO ESTATUTO SOCIAL, PARA REUNIR-SE 
ORDINARIAMENTE DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS 19,30 HORAS EM 1A. 
CHAMADA E 30 MINUTOS APÓS COM QUALQUER NUMERO DE SOCIOS, EM 
NOSSA SEDE SOCIAL, COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:  
 
 
1)- LEITURA, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PARECER DA COMISSÃO FISCAL 
DO BALANÇO CONTABIL DE 2020. 
 
2)- APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS E DO 
BALANÇO CONTÁBIL DE 2020; 
 
3)- APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO RELATORIO ANUAL DA DIRETORIA 
EXECUTIVA E SUAS ATIVIDADES DE 2020; 
 
4)- COMUNICAÇÃO E PROJETOS DA DIRETORIA EXECUTIVA PARA 2021. 
 
5)- ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL.-   
 
 
                                                              GUARUJÁ, 19   DE FEVEREIRO DE 2021. 
 
 

 

    REPUBLICA DA VIDA – Prevenção e Auxilio ao Toxicômano 
                                        CNPJ – 00.672.380/0001-00 
      Av. Adhemar de Barros, No. 777 – V. Santo Antonio –Guarujá- SP- cep 11430-000 
Fone:(13)3386.5211 – Utilidade Pública Municipal Lei No. 3088- Fundado em 05/09/94 

                                   E D I T A L  D E   C O N V O C A Ç Ã O  

Guarujá - Nesta se-
gunda-feira (22), os alu-
nos da rede municipal 
de ensino de Guarujá 
retomam as aulas pre-
senciais, em esquema de 
revezamento, com todos 
os cuidados necessários 
de enfrentamento à co-
vid-19. São estudantes da 
educação infantil, funda-
mental I e II, Educação de 
Jovens e Adultos (EJA), 
ensino profissionalizante 
e dos Centros de Ati-
vidades Educacionais 
e Comunitárias (Caecs).

Em ato simbólico, 
o prefeito de Guarujá, 
Válter Suman, e o se-
cretário de Educação, 
Marcelo Nicolau, darão 
as boas-vindas aos alu-
nos da Escola Municipal 
Franklin Delano Roosevelt 
(Avenida Adriano Dias, 
500, no Jardim Boa Es-
perança), em Vicente 
de Carvalho. A visita do 
chefe do Executivo à Uni-
dade ocorrerá às 8 horas.

Na educação infantil, 
ensino Fundamental I e 
EJA I, as turmas serão 
formadas com 25% dos 
alunos, onde cada tur-

Guarujá - Cinco es-
truturas para construção 
de novos barracos foram 
derrubadas, na segun-
da-feira (15), em uma 
operação realizada pela 
Força-Tarefa de Guarujá, 
em parceria com a Polícia 
Militar, na comunidade 
da Prainha. As bases de 
madeira para erguer novas 
ocupações já estavam 
na mesma área atingida 
pelo incêndio na última 
semana.

A Prefeitura, em par-
ceria com a SPA – Santos 
Port Authority, que é a de-
tentora da área onde está 
localizada a comunidade 
da Prainha, já iniciou o tra-
balho de limpeza e cerca-
mento do perímetro atin-
gido pelas chamas, a fim 
de evitar novas invasões.

O cadastro socioas-
sistencial dos moradores 
da comunidade já foi 
concluído. A Secretaria 
de Desenvolvimento e 
Assistência Social (Se-
deas) detectou 77 fa-
mílias que tiveram suas 
moradias destruídas e 
outras 10 cujas mora-

Força-Tarefa derruba barracos e impede 
novas invasões na área incendiada

dias foram condenadas.
Durante o atendimen-

to, as famílias informaram 
que possuíam lugar para 
ficar, sendo abrigadas 
na casa de amigos e fa-
miliares. Em apenas um 
caso, de uma idosa de 65 
anos, houve necessidade 
de transferência para a 

Unidade de Acolhimento 
Municipal José Calherani, 
no Jardim Boa Esperança.

O Município destaca 
que todas as 87 famílias 
atingidas pelo incêndio 
serão incluídas no pro-
grama de Locação Social 
da Prefeitura. As primeiras 
entrevistas com a equipe 

da Secretaria Municipal 
de Habitação (Sehab) 
acontecem ainda esta 
semana. Até o momento, 
cada família já recebeu 
cesta básica de alimentos 
e kits de higiene pessoal e 
limpeza, providenciados 
pelo Fundo Social de Soli-
dariedade (FSS) e Sedeas.

Guarujá retoma aulas presenciais na
rede municipal nesta segunda-feira (22)

Prefeito e secretário de Educação, 
darão as boas-vindas aos estudantes

ma frequentará a unida-
de uma vez na semana. 
Já os alunos de Ensino 
fundamental II, EJA II e 
profissionalizante, a fre-
quência presencial será 
também de uma vez por 
semana, mas com o per-
centual de alunos de 
35%. Por isso, o aluno 
que não estiver na escola 
naquele dia estará em 
casa no ensino on-line.  

Para a próxima sema-
na, a Seduc preparou 
uma programação de 
atividades voltadas ao 
acolhimento dos alunos. 
De acordo com o se-
cretário Nicolau, a rede 

municipal está preparada 
para uma retomada segu-
ra. “Iniciaremos com o es-
calonamento, e dia a dia, 
acompanharemos essa 
volta de alunos e profes-
sores. Estamos seguindo 
todas as orientações do 
Plano São Paulo (Governo 
do Estado) e tenho cer-
teza de que, com o em-
penho de todos, vamos 
superando os desafios”.

A rede municipal de 
Guarujá possui aproxi-
madamente 34 mil estu-
dantes. As creches mu-
nicipais e conveniadas já 
retornaram às atividades 
presenciais. O ano letivo 

de 2021 na rede munici-
pal começou no último 
dia 8, com a disponibi-
lidade do ensino remo-
to para a familiarização 
dos roteiros de estudo.

PROTOCOLOS
As unidades esco-

lares de Guarujá estão 
adaptadas com todas as 
medidas contra o novo 
coronavírus. Foram dis-
ponibilizados totens de 
álcool gel, máscaras de 
proteção, aventais, en-
tre outros equipamentos 
de proteção individual 
(EPIs). Além disso, alguns 
espaços das unidades 
estão com suas áreas de 
lazer interditadas e outras 
demarcadas, como forma 
de manter o distancia-
mento social entre alunos, 
professores e demais 
profissionais da educa-
ção. Para reforçar os cui-
dados contra o novo 
coronavírus, a Prefeitura 
lançou no mês passado, 
a Cartilha de Biosseguran-
ça, para orientar alunos 
e também os pais ou 
responsáveis quanto à im-
portância da prevenção.
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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

Redação - Destino 
tradicionalmente procura-
do por moradores de São 
Paulo em fins de semana, 
feriados e férias, o litoral 
paulista se tornou o lar 
definitivo de muitas famí-
lias, em função da pande-
mia. Levantamento feito 
pela Newcore, aplicativo 
que aproxima potenciais 
compradores a correto-
res autônomos de imó-
veis, aponta um intenso 
deslocamento geográfico 
na procura e aquisição de 
moradias nessa região.

Segundo o aplicativo, 
em janeiro do ano passa-
do, de cada 100 imóveis 
procurados no estado 
para compra, por meio 
do aplicativo, pratica-
mente 40 eram para mo-
radia na capital, enquanto 
apenas 17 eram no litoral. 

Com o  i n í c io  da 
quarentena, das restri-
ções de mobilidade, do 
isolamento social e da 
adoção do home offi-
ce por muitas empre-
sas, em consequência,
o levantamento mostra 
que, ao final de 2020, 
de cada 100 imóveis, 
a procura na capita l 
caiu para 29, enquan-
to para o litoral aumen-

O prefeito de Gua-
rujá, Válter Suman, re-
cebeu a diretoria do 
Sebrae-SP na sala de 
reuniões do Paço Moa-
cir dos Santos Filho, na 
última quarta-feira (17). 
Na oportunidade, os 
executivos apresenta-
ram o Plano Sebrae 100 
dias e o balanço dos 
atendimentos realizados 
pelo posto do ‘Sebrae 
Aqui’ de Guarujá. Em 
quatro anos de fun-
cionamento, a unidade 
registrou quase 10 mil 
atendimentos.

Pelo empenho da 
gestão voltado à micro 
e pequena empresa, o 

prefeito recebeu uma 
placa de agradecimento 
pelos atendimentos re-
alizados na unidade de 
Guarujá, que chegou a 
marca de 9.845. 

Fruto de parceria 
entre a Prefeitura de 
Guarujá, por meio da 
Sedep, Associação 
Comercial de Guaru-
já (Aceg) e a Câmara 
de Dirigentes Lojistas 
(CDL/Guarujá), o posto 
‘Sebrae Aqui’ ofere-
ce uma gama de ativi-
dades gratuitas, entre 
cursos, atendimentos 
externos e oficinas de 
capacitação, voltadas 
ao empreendedorismo.

‘Sebrae Aqui’ 
Posto registra quase 
10 mil atendimentos

Unidade oferece uma gama
de atividades gratuitas

Para os 
corretores 

imobiliários 
Luciana e 

Tiago França, 
qualidade de 

vida tem força
na decisão

Pandemia leva paulistanos a 
migrarem para o litoral do estado

Levantamento mostra que, ao final de 2020, de cada 100 
imóveis, a procura na capital caiu para 29, enquanto para o 
litoral aumentou para 24, com um pico de 29, em outubro.

tou para 24, com um 
pico de 29, em outubro.

Com essa mudança 
de perfil nas buscas dos 
compradores, as ven-
das de imóveis também 
mudaram de localiza-
ção. “Percebemos que o 
modo de buscar imóvel, 
portanto, de morar, das 
pessoas já mudou em vir-
tude do que se mostra no 
novo comportamento de 
vida e trabalho que não 
depende - e quem sabe 
não vá mais depender 
- de grandes desloca-

mentos”, aponta Luiz Mo-
raes, CEO da Newcore.

GUARUJÁ
Em Guarujá, o levan-

tamento também se con-
firma fora do ambiente 
digital. Os corretores imo-
biliários Tiago Gomes e 
Luciana França, sediados 
na região da Pitangueiras, 
apontam que a procura 
por imóveis para com-
pra está bem aquecida.

“Aqui em Guarujá no-
tamos que desde agosto 
estamos com demanda 

intensa por imóveis na 
cidade. Tanto para com-
pra como para aluguel. A 
maior procura é de fato 
por locações anuais e 
já estamos sem imóveis 
com esse perfil”, aponta 
a corretora Luciana, que 
registrou um aumento de 
cerca de 60% nos ne-
gócios de locação e de 
40% na venda de imóveis.

Até a procura para a 
temporada sofreu uma 
mudança. “Nesta tempo-
rada de verão quase não 
tivemos demanda por 
imóveis para tempora-
da. As pessoas estão em 
busca de fixar residência, 
de fato”, afirma Gomes.

A pandemia também é 
apontada por eles como 
responsável por essa mu-
dança na clientela. “Os 
clientes sempre dizem 
que devido ao home 
office preferem se mudar 
para o litoral e optam pela 
qualidade de vida que a 
região litorânea oferece. 
Acredito que mesmo após 
a pandemia as pessoas 
vão continuar morando no 
litoral por diversas razões, 
mas, na minha opinião, o 
que terá mais peso será 
a melhora na qualidade 
de vida” destaca Luciana.
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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

Rua Montenegro, 291 - Vila Maia, Guarujá 

Telefones: (13) 3352-5222  /  3355-4411
Rua Comendador Vicente Gagliano, 31 - 4º andar - sala 44

���Aberturas
� ����������Encerramentos
� � ���������������Imposto de Renda

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

Alcoólicos 
Anônimos

Existe uma saída
para o alcoolismo

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

(13) 99133-2543

Guarujá - “Meu filho 
não gostava de prati-
car esporte. Hoje, ele 
ama o surfe e está muito 
mais motivado. É outra 
criança!”. O relato é da 
professora e doceira Eloi-
sa dos Santos Ferreira, 
mãe de André Carlos, 
11 anos. Ele é autista e 
desde o começo do 
ano passado frequenta 
as aulas no Projeto “Surf 
Special” (Surfe Especial), 
que funciona no Canto 
das Galhetas, na Praia 
das Astúrias, em Guarujá.

A iniciativa é benefi-
ciada pela Prefeitura de 
Guarujá, através do Pro-
grama de Incentivo Fiscal 
de Apoio ao Esporte 
(Promifae), da Secretaria 
Municipal de Esportes e 
Lazer. O projeto realiza, 
gratuitamente, ativida-
des e aulas de sur fe 
adaptado para pessoas 
com deficiência física, 
múltipla, visual, auditiva 
ou intelectual.

E o Projeto tem fei-
to a diferença na família 
da Eloisa. O filho André 

Guarujá encerra a Ope-
ração Verão de fiscali-
zação com pouco mais 
de 49 mil abordagens 
no período entre 19 de 
dezembro até o último 
dia 14. Neste contexto, 
o maior número registra-
do é o de som abusivo 
na faixa de areia, sendo 
11.031 dos casos, o que 

representa 22,44% do 
total de ocorrências, se-
guido pelo desmonte de 
tendas, com 2.192 orien-
tações (4,46%) e 1.824 
proibições de animais na 
faixa arenosa (3,71%).

A Operação Verão 
atuou, também, em outras 
irregularidades ao longo 
das praias, como na de-

marcação de carrinhos de 
lanches, paralisação de 
churrascos e de atividades 
espor tivas em horários 
não permitidos, além de 
também orientar banhistas 
e ambulantes, por meio de 
distribuição de panfletos. 
No período, foram entre-
gues mais de 22.500 pan-
fletos informativos sobre 

os decretos municipais e 
outras ações do Município.

Ambulantes ir regula-
res também estiveram na 
mira da fiscalização. Pelo 
menos 437 foram retira-
dos das praias da Cidade. 
Os fiscais vistoriaram a 
respeito de alvarás de 
funcionamento, orienta-
ções quanto à padroniza-

ção dos toldos e vistorias 
às feiras de ar tesanato.

Entre os feriados de 
Natal e Ano Novo foram 
implantadas barreiras sani-
tárias nas entradas da Cida-
de, com recomendações 
sanitárias e aferição de tem-
peratura dos ocupantes 
dos veículos. Passaram pe-
las barreiras 9.100 veículos.

A Operação Verão de 
Fiscalização 2020/2021 
contou com um efetivo de 
185 agentes, entre fiscais 
municipais, guardas civis 
municipais, agentes de 
saúde, policiais militares e 
apoio logístico de várias 
secretarias municipais, fa-
tor essencial para os bons 
resultados apresentados.

Operação Verão registra quase 50 mil abordagens

Surf Special

Praia das Astúrias é palco para
prática esportiva por meio da inclusão

apresentava grandes di-
ficuldades em aceitar 
regras em casa. “Tinha 
problemas em acordar 
cedo, mas graças ao Surf 
Special – que conhece-
mos através da escola, 
ele melhorou bastante e 
levanta com mais facilida-
de. Vejo uma criança mais 
motivada com avanços na 
sua coordenação motora 
e também no desenvol-

vimento psicológico”.
O Surf Special (Sur-

fe Especial) começou a 
funcionar em Guarujá em 
2019 e chega a atender 
mais de 300 pessoas 
por semestre. Dispõe 
de pranchas adapta-
das e comuns, além de 
outros equipamentos, 
para garantir o confor-
to e a segurança da 
prática do esporte, de 

acordo com o tipo de 
necessidade do aluno.

Atualmente atende 
um total de 35 alunos no 
Canto das Galhetas. São 
pessoas com síndrome 
de down, autismo, defi-
ciência visual, paralisia ce-
rebral, tetraplegia e aneu-
risma cerebral, entre ou-
tros diagnósticos. O Surf 
Special tem ainda, apro-
ximadamente, dez instru-

tores, todos voluntários.
“Acreditamos na pos-

sibilidade de transforma-
ção através do surfe. A 
oportunidade de levá-
los para o mar, ensinar o 
que sabemos, aprender 
com eles e acompanhar 
os benefícios e melho-
ras de cada um é muito 
gratificante”, declara a 
fundadora e coorde-
nadora do Projeto, Iara 
Assis Stella. Educadora 
física e guarda-vidas, ela é 
surfista há 15 anos, sendo 
dez deles dedicados às 
competições.

Os praticantes são 
divididos em grupos, 
cujas aulas acontecem 
sempre às quartas-feiras, 
em três horários: 8 às 9 
horas; 9 às 10 horas; e 
das 10 às 11 horas. Para 
participar, o interessado 
deve apresentar laudo 
médico para a prática 
de espor tes na água.

Além da mãe, Cláudia 
Assis, que atua como 
assessora pedagógica 
do Projeto, Iara conta 
com o suporte de vários 

profissionais como: as-
sessoria esportiva, edu-
cadores físicos, instru-
tores de surf, assistente 
social, técnico de equi-
pamentos adaptados, 
shapper de pranchas, 
contador e fotógrafo, en-
tre outros colaboradores.

Um deles é o fisiotera-
peuta voluntário Eduardo 
Nogueira. Ele chegou ao 
Projeto por meio de um 
paciente. “O trabalho 
aqui tem um estímulo 
diferenciado aos pa-
cientes, pois o ambiente 
(praia, sol, mar) promo-
ve ainda uma interação 
social entre os grupos 
por meio da inclusão”.

SERVIÇO
O Surf Special é reali-

zado pelo Instituto Ohana 
Hui, em parceria com a 
Escola de Surfe Neno 
Matos e com o patrocínio 
da empresa Blue Med, 
e neste ano subsidiado 
pela City – Transporte 
Urbano, concessionária 
do transporte público 
municipal na Cidade. 

Projeto é beneficiado pelo Programa de Incentivo Fiscal 
de Apoio ao Esporte (Promifae), e realiza, gratuitamente, 

atividades e aulas de surfe adaptado para pessoas com 
deficiência física, múltipla, visual, auditiva ou intelectual

Diego Marchi



Para emo-
c i o n a r  e 
re f l e t i r,  o 
espetáculo 
`S imp les -
mente Ca-
pitu´ estreia 
e m  u m a 
plataforma 
vir tual nes-
te domin-
go (21), às 
20 horas . 
O projeto 
f inanciado 
por  me io 
da Lei Aldir 
Blanc se tra-
ta de uma 
adaptação 
do clássico 
livro de Machado de 
Assis: ‘Dom Casmur-
ro’, e traz o feminismo 
como tema central. O 
link de exibição será 
divulgado na página da 
Secretaria de Cultura 
de Guarujá, no face-
book: @culturaguaruja.

A peça teatral tem 
19 minutos e retrata 
questões da atualidade, 
como por exemplo, a 
desigualdade de gênero 
e feminicídio, tema este 
que acomete diversas 
mulheres a situações de 
agressões e até a morte.

Com texto de sua 

autoria, o 
espetáculo 
vir tual tem 
a atuação 
s o l o  d a 
atriz Thalita 
Góes, que 
interpreta 
a  pe r so -
nagem Ca-
pitu. “Sim-
plesmente 
Capitu” traz 
trechos da 
obra origi-
nal e conta 
com a dire-
ção de Fá-
tima Góes 
t r azendo 
a essência 

do teatro de Stanisla-
vski e Grotowski, assim 
como o figurino e ce-
nografia, que também 
são assinados por ela.

Após a exibição, 
será possível par tici-
par de uma live com a 
atriz Thalita e a diretora 
Fátima para falar sobre 
o processo de mon-
tagem, com link a ser 
divulgado na mesma 
plataforma. Será uma 
conversa descontraí-
da abordando assun-
tos como a produção 
cultural durante a pan-
demia e o feminismo.
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Pedro Teixeira dos Santos Filho
Apelido – Pedrinho Madrugada

Naturalidade – Guarujá
Nascimento – 12/11/1953

Esporte – Futebol
Posição – Ponta direita

Nosso homenageado da semana é o ponta direita da 
“antiga”, Pedrinho Madrugada. Nascido em Guarujá 
no início da década de 50, ele faz parte da respeitada 
safra de craques revelada por Moacir Mazagão. Pedro 
iniciou no infantil do Brasil AC aos 10 anos de idade.
Aos 16 anos transferiu-se para o Juventude AC, di-
rigido por Tonico. Posteriormente passou a defender 
o último time amador de sua carreira, a Sociedade 
Esportiva Itapema, onde permaneceu durante 12 anos.
Jogador de muita habilidade técnica, Pedrinho dribla-
va o adversário com extrema facilidade. A velocidade, 
a chegada na linha de fundo e o cruzamento perfeito 
tambem faziam parte das suas principais qualidades.
Até 1995 o ex-craque ainda disputava campeonatos 
amadores na Cidade, após, pendurou as chuteiras e 
partiu para os veteranos. Nessa categoria, passou por 
vários clubes da Baixada, entre eles o Canto da Coruja, 
Vila Souza, Barreiros, Bandeirantes do Saboó e Socia. 
Durante algum tempo defendeu o voleibol adaptado e 
a equipe de Bocha da prefeitura Municipal de Guarujá.
Samba - No mundo do samba Pedrinho notabilizou-
se pela participação como Presidente do Conselho 
Deliberativo, vice-presidente e presidente da Exe-
cutiva da  Escola de Samba Mocidade Amazonense.
Atualmente virou um frequentador assíduo da Praça de 
Esportes Daltro Rodrigues, o campo do Itapema FC, equi-
pe que disputou os últimos campeonatos de veteranos.
Aposentado da Companhia Docas do Estado de São 
Paulo (CODESP), Pedrinho Madrugada reside em Gua-
rujá, no bairro da Enseada, ao lado de sua  esposa Lin-
dalva. Tem dois filhos (Guilherme e Letícia) e três netos!!

Seleção de Futebol 
de Guarujá. Pedrinho 

Madrugada é o 
primeiro, agachado, 

da direita para
a esquerda

Veteranos do Itapema.
Pedrinho é o terceiro, agachado

da esquerda para a direita

Guarujá - Na última 
terça-feira (16), o Fundo 
Social de Solidariedade 
(FSS) de Guarujá entre-
gou mais de uma tone-
lada de alimentos para 
as entidades situadas no 
entorno da Comunida-
de da Prainha, atingida 
na semana passada por 
um incêndio. A Van da 
solidariedade percorreu 
os bairros Vila Áurea, 
Vila Alice, Jardim San-
tense, Jardim Boa Espe-
rança, Jardim Maravilha, 
Pae Cará, entre outros.

Foram contempladas 
14 entidades assistenciais 
cadastradas no Fundo 
Social, que prestam aten-
dimento às pessoas em 
situação de vulnerabili-
dade social da região. 
Juntas, atendem cente-
nas de famílias. No último 
dia 10, outra tonelada de 
alimentos foi entregue 
ao CRAS – Centro de 
Referência de Assistên-
cia Social de Vicente 
de Carvalho (Rua Osval-
do Aranha, 800, Jardim 

A Oficina Quadrinhos 
de Autor com Lourenço 
Mutarelli, programação 
online e gratuita com iní-
cio no dia 2 de março na 
Biblioteca Parque Villa-
Lobos (BVL), está com 
inscrições aber tas em 
www.bvl.org.br/inscri-
cao (vagas limitadas). 
Indicada para maiores 
de 15 anos, a ativida-
de terá oito encontros 
virtuais e será realizada 

Vagas limitadas. Inscrições em:
www.bvl.org.br/inscricao

Oficina online de HQ

“Simplesmente Capitu”
estreia domingo (21)

Espetáculo virtual

Atração conta
com a atuação solo 

da atriz Thalita 
Góes e direção
de Fátima Góes

Entidades no entorno da Prainha 
recebem 1 tonelada de alimentos

Foram contempladas 14 entidades assistenciais que prestam 
atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social

Maravilha) destinados 
às vítimas do incêndio.

Doações - A campa-
nha de doações para a 
comunidade da Prainha 
prossegue. Quem quiser 

ajudar pode doar, so-
bretudo, alimentos não-
perecíveis, água potável, 
fraldas e produtos de 
higiene e limpeza. Os 
itens podem ser entre-

gues na sede do FSS, 
na Rua Cavalheiro Nami 
Jafet, 549 – Centro, das 
9 às 17 horas. Outras 
informações pelo tele-
fone – (13) 3386-8820.

� Colônia Espírita e Assistencial Maria de 
Nazaré – Vila Áurea
� Igreja Apostólica Santo dos Santos – Par-
que Estuário
� Assembleia de Deus Vida Eterna em Cristo 
– Vila Alice
� Associação de Moradores Nova Esperança 
– Prainha
� Grupo Espirita Amor e Caridade – Jardim 
Santense
� Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
Baixada Santista – Vila Alice

� Conselho Particular de Vicente de Carvalho 
– Vila Alice
� Associação Cristã Missões Mundial – Jar-
dim Esplanada
� Igreja Batista Peniel – Jardim Maravilha
� Igreja Pentecostal Vitória de Cristo – Jardim 
Boa Esperança
� Igreja Presbiteriana de V.C. – Pae Cará
� Igreja Batista Getsemani – Pae Cará
� Igreja Pentecostal Encontro com Deus 
– Pae Cará
� Igreja de Cristo no Brasil – Pae Cará

ENTIDADES ASSISTENCIAIS BENEFICIADAS DESTA SEMANA:

sempre das 14h às 17h. 
Nesta oficina, os parti-

cipantes vão conhecer a 
arte de vários artistas grá-
ficos do mundo, desco-
brindo diferentes estilos e 
linguagens, inclusive a ex-
tensa e premiada produ-
ção do próprio Mutarelli. 
Estão incluídos no debate 
noções de roteiro, desen-
volvimento de imagens e 
narrativa, além de enqua-
dramento e composição.
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Aluno

futuro mais
seguro
Professores, pais e alunos.
Guarujá fez a sua parte para o retorno
das aulas presenciais com segurança.
Contamos com vocês.

Exemplos de que a cidade de Guarujá cuidou dos alunos durante a pandemia não faltam. Muito menos do grande
trabalho feito pelos professores. Por isso, agora é hora de estar presente. Alunos, podem vir tranquilos. Os cuidados para
o retorno presencial foram redobrados. Nós estamos preparados e muito mais seguros. Colocando sempre a saúde em

primeiro lugar, nós vamos continuar transformando com muito orgulho a Educação na nossa cidade. Com você presente.

MATERIAL ESCOLAR COMPLETO E UNIFORME COM TÊNIS

ENSINO HÍBRIDO COM AULAS PRESENCIAIS E TAMBÉM REMOTAS

CARTILHA DE BIOSSEGURANÇA

O Governo de São 
Paulo deu início nesta 
quarta-feira (17) a uma 
megaoperação inédita 
de vacinação em massa 
para medir a redução 
do contágio do coro-
navírus em uma popula-
ção. A ação ocorre no 
município de Serrana, na 
região de Ribeirão Preto. 
Cerca de 30 mil mora-
dores com idade acima 
de 18 anos receberão 
a vacina desenvolvida 
pelo Instituto Butantan 
em parceria com a bio-
farmacêutica Sinovac.

“Serrana a partir de 
hoje entra para a história 
da ciência mundial. Esse 
é o primeiro estudo no 
mundo de imunização 
plena de uma comuni-
dade, de uma cidade 
com 30 mil pessoas que 
serão vacinadas. Foram 

Governo de SP inicia em Serrana
teste inédito de vacinação em massa

separadas 60 mil doses 
para esse estudo, o que 
não implica em dedução 
do compromisso do 
Instituto Butantan e do 
Governo de São Pau-

lo para entrega de 100 
milhões de doses da va-
cina do Butantan ao Go-
verno Federal”, disse o 
Governador João Doria.

A iniciativa segue mol-

des de pesquisa clíni-
ca e permite estudar a 
eficiência da vacina na 
diminuição da transmissi-
bilidade do coronavírus. 
A eficácia e a segurança 

do imunizante já foram 
comprovadas no segun-
do semestre de 2020, 
em estudo com 12,5 mil 
voluntários em 16 centros 
de pesquisa brasileiros.

O município de Ser-
rana foi escolhido por 
apresentar alto índice 
de casos, entre outros 
fatores. O objetivo será 
estudar o impacto epi-
demiológico da vaci-
nação em uma popula-
ção adulta como forma 
de conter a pandemia.

A vacina será aplicada 
somente em moradores 
voluntários, com inter-
valo de quatro semanas 
entre as duas doses. A 
cidade foi dividida em 
25 áreas que formam 
quatro grandes grupos 
populacionais identifica-
dos pelas cores verde, 
amarela, azul e cinza. Os 

moradores do grupo 
verde serão os primeiros 
a receber o imunizante.

Os voluntários serão 
vacinados em datas pre-
viamente agendadas. O 
estudo fará uma série 
de comparações en-
tre cada grupo antes e 
depois da vacinação. 
Após a imunização desta 
quarta, as demais estão 
previstas para os dias 24 
de fevereiro e 3 e 10 de 
março. Haverá oito locais 
de aplicação das doses.

Somente moradores 
de Serrana devidamente 
cadastrados poderão 
par ticipar da pesqui-
sa clínica. Menores de 
18 anos, mulheres grávi-
das ou que estão ama-
mentando e pessoas 
que tiveram febre nas 
72 horas anteriores não 
irão receber a vacina.

Megaoperação 
deve imunizar 30 
mil moradores e 

medir redução 
de contágio do 

coronavírus


