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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:

Com leve alta em internações, Guarujá 
adere a restrição de circulação noturna
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A partir desta sexta-feira (26), a circulação de pessoas nas vias públicas ficará restrita em todas as 645 cidades do estado de São Paulo, 
incluindo Guarujá e demais municípios da região da Baixada Santista. A medida tem validade das 23h até as 5h, e segue até o dia 14 de 
março, com o objetivo de desestimular aglomerações em qualquer horário e eventos ilegais ou proibidos aos finais de noite e madrugadas. 
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Charge da semana

Combate à aceleração da pandemia
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Foi com pouco caso 
que algumas pessoas re-
ceberam nesta quarta-
feira a notícia de que o 
governo do Estado ins-
tituiu um tipo de ‘toque 
de recolher’ como me-
dida preventiva a ace-
leração da covid-19. 

A medida de res-
trição de circulação 
de pessoas nas vias 
públicas de 23h às 5hs 
parece sem sentido 

quando se observa que 
o período de maior 
circulação é durante o 
dia, mas o foco é proi-
bir festas clandestinas 
nas ruas, os famosos 
‘pistões’ e disciplinar 
eventos sociais.

Guarujá está cheia e 
todo fim de semana o 
volume de carros que 
chegam a cidade mos-
tra que o potencial de 
‘importação’ de casos 

que se espalham na Ca-
pital, inclusive as novas 
cepas do vírus, estão 
chegando cada vez 
mais perto da nossa 
realidade. Por isso, toda 
precaução deve ser 
bem vinda e adotada.

Depois ,  de nada 
adianta se queixar 
da falta de vagas nos 
hospitais, se dentro 
de casa a preven-
ção é negligenciada. 

Medidas de prevenção 
exigem adesão

Destaque da semana

Guarujá - Tornar 
a escola um ambiente 
limpo, seguro e com 
segurança para estu-
dantes e profissionais 
da educação. É com 
esse objetivo que a 
Prefeitura de Guarujá 
intensificou o traba-
lho de intervenções 
nas unidades da rede 
municipal de ensino, 
em preparação ao re-
torno das aulas pre-
senciais que teve iní-
cio no último dia 22. 

No momento, con-
forme cronograma, 25 
unidades municipais 
passam por diferentes 
serviços, com inter-
venções de pequeno, 
médio e grande porte. 
São realizadas peque-
nas reformas, pintura, 
reparos, manutenção 

estrutural, reposições, 
zeladoria interna, revi-
sões elétrica e hidráu-
lica, conser tos, ser-
viços de marcenaria, 
carpintaria e também 
compra de materiais. 

Na avaliação do se-
cretário de Educação 
de Guarujá, Marcelo Ni-
colau, as intervenções 
são importantes neste 
momento de retomada 
do ensino presencial, 
pois complementam 
os serviços de desin-
fecção das unidades 
em função da pan-
demia da Covid-19.

“São ações extre-
mamente necessárias 
e que não param, 
pois todos os dias 
temos equipes em es-
colas. Aos poucos 
estamos avançando e 

proporcionando uma 
escola mais acolhe-
dora, mais bonita e 
estruturada para re-
ceber com segurança 
nossos estudantes e 
educadores da me-
lhor maneira possível”. 

Atualmente, uma 
das escolas do Muni-
cípio com serviços em 
execução é a Escola 
Municipal Maria Eunice 
da Cruz, no Perequê. A 
Unidade recebeu piso 
externo, na rampa que 
dá acesso à entrada 
principal e lateral, e 
azulejos foram colo-
cados nas paredes do 
corredor das salas de 
aula. O pátio recebeu 
pintura, assim como 
as por tas das salas 
de aula, que agora 
estão todas coloridas. 

Guarujá intensifica
melhorias nas escolas

Micros
Homem Aranha
Na Câmara de Guarujá, 
a novidade da sema-
na é que agora até o 
Homem-Aranha tem 
comparecido à sessão. 
O personagem é um 
super-heroi e amigo 
da comunidade nos 
quadrinhos, mas em 
Guarujá, é uma figu-
rinha inofensiva e já 
conhecida na galeria 
do Plenário. Até agora, 
nenhum parlamentar 
foi preso em sua teia.
 
Brabeza
O vereador Sorriso, de 
volta à Casa, deu seu 
recado em alto e bom 
tom, à um veículo de 
imprensa da cidade. 
O vereador disse ter 
sido ameaçado após 
a repercussão de uma 
repor tagem.  “Aqu i 
é sujei to homem!”, 
bradou o vereador.

Panos quentes
A questão é que o 
vereador se excedeu 

na tribuna e perdeu o 
decoro. Uma prova de 
que todos estamos su-
jeitos a cometer erros, 
vez ou outra. Após o 
recado, o presidente 
José Nilton garantiu que 
o episódio estava supe-
rado e que não ia mais 
se repetir. 

Final feliz
Após denúncias de 
maus-tratos, equipes 
da Força-tarefa Ani-
mal (Polícia Ambiental, 
Guarda Civil Municipal 
e Diretoria de Bem-estar 
Animal) se mobiliza-
ram para resgatar uma 
cadela da raça pitbull, 
nesta quarta-feira (24), 
em Guarujá. Ao chegar 
no local, situado no 
Cantagalo, o animal foi 
encontrado amarrado 
(foto) em meio ao lixo, 
sem comida e sem água.

Sansão
O tutor não estava 
presente e o caso foi 
encaminhado para a 

Trabalhos são diários e foram reforçados
na última semana devido à retomada
do ensino presencial no último dia 22

Se a PEC for aprovada e promulgada, podemos ter 
sérias consequências; a promulgação de uma PEC 

inconstitucional e a consequente impunidade 
que dela pode advir até posterior declaração de 

inconstitucionalidade por este STF pode lançar o país em 
um caos jurídico e contribuir para a insegurança geral.

Deputado Kim Kataguiri (DEM-SP), que acionou o STF para paralisar
a tramitação da proposta de emenda à Constituição, que altera regras

sobre a imunidade e as hipóteses de prisão de parlamentares.

FRASE DA SEMANA

Delegacia Sede de 
Guarujá. Maus-tratos 
contra cães e gatos é 
crime, conforme a Lei 
14.064/20, conhecida 
como Lei Sansão, e 
pode resultar em pu-
nição com dois a cin-
co anos de reclusão, 
multa e proibição da 
guarda de animais.

Canil
Neste momento, a ca-
dela está sob respon-
sabilidade do Canil 
Municipal, onde pas-
sa por tratamento e, 
após alta médica, será 
liberada para adoção 
responsável.  Segundo 
a Coordenadora de 
Bem-estar Animal, Vivi 
Vargas, a próxima guar-
da será monitorada e 
todos os candidatos 
deverão passar por 
uma entrevista prévia.

Denúncias
Para denunciar alguma 
situação deste tipo, 
o munícipe deve se 
dirigir até o Canil Mu-
nicipal (Avenida Maria 
Lídia Rêgo Lima, 301 
- Jardim Conceição-
zinha), de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 12 
horas ou das 13 às 17 
horas. Outra opção 
é ligar para a Polícia 
Militar Ambiental pelo 
telefone (13) 3348-
4750. O sigilo ao de-
nunciante é garantido.

Hélder Lima

Escola no Perequê vem recebendo 
melhorias nas áreas comuns 



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

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

ERRATA
Nas páginas 04 e 05 da edição impressa de nº 5474, 

onde se lê a data “05 a 11 de fevereiro de 2021”, o 
correto a considerar é: “19 a 25 de fevereiro de 2021”.

Pedimos desculpas pelo nosso erro.

Redação - O Governa-
dor João Doria anunciou 
na quarta-feira (24) que 
a circulação em todas as 
645 cidades do estado 
de São Paulo ficará res-
trita das 23h até as 5h 
até o dia 14 de março. A 
medida entra em vigor a 
partir desta sexta (26) e 
atende a uma recomen-
dação expressa do Cen-
tro de Contingência do 
Coronavírus para conter 
a aceleração da pande-
mia. Todas as cidades 
da Baixada Santista irão 
aderir às recomendações 
do governo do estado.

Guarujá está distan-
te do esgotamento de 
leitos, no entanto está 
atenta à situação, pois 
nesta semana registrou 
leve alta no número de 
internações devido à co-
vid-19. Na segunda-feira 
(22), a ocupação era de 
31% com 32 internados 
e 11 na UTI. Já na quarta-
feira, a taxa de ocupação 
subiu para 39%, com 46 
pessoas internadas e 11 
na UTI (ver no quadro). 

Na tarde de quinta-

A Unaerp está com 
inscrições abertas para 
o Processo Seletivo 
2021 para vagas em 
cursos de graduação 
no Campus Guarujá 
para ingresso neste 
primeiro semestre. Os 
interessados podem se 
inscrever para a prova 
presencial ou para aná-
lise da nota do Enem.

A prova presencial 
será realizada no dia 7 
de março, e as inscri-
ções podem ser feitas 
até o dia 3 de março 
pelo Portal Unaerp ou 
no Setor de Multiaten-
dimento. Os candida-
tos podem optar ainda 
pela análise da nota do 
Enem, utilizando exa-
mes entre 2009 a 2019, 
informando a nota 
no ato da inscrição. 

Consulte os cursos 
disponíveis e inscreva-
se no site www.unaerp.
br/vestibular ou pelo te-
lefone 0800-773 7760. 
A Unaerp Guarujá fica na 
Av. Dom Pedro I, 3300, 
Enseada, em Guarujá.

No Por tal Unaerp 
(www.unaerp.br), é 
possível saber mais so-
bre os cursos e sobre 
a política de apoio ao 
aluno, para dar suporte 
ao estudante durante 
sua vida universitária.

Guarujá adere às medidas de restrição de 
circulação noturna até dia 14 de março

Unaerp

Serviços essenciais continuarão a funcionar normalmente durante qualquer período, 
inclusive o horário restrito. Objetivo é endurecer a fiscalização contra aglomerações
em qualquer horário e eventos ilegais ou proibidos aos finais de noite e madrugadas

OCUPAÇÃO DE
LEITOS COVID-19

EM GUARUJÁ
Segunda-feira

22/02
31% de ocupação

32 pessoas internadas 
(11 na UTI)

Terça-feira
23/02

35% de ocupação
40 pessoas internadas 

(09 na UTI)

Quarta-feira
24/02

39% de ocupação
46 pessoas internadas 

(11 na UTI)

Quinta-feira
25/02

46% de ocupação
33 pessoas internadas 

(11 na UTI)

feira (25), os leitos ex-
clusivos para tratamento 
de pacientes com sin-
tomas compatíveis com 
a covid-19 estão com 
ocupação de 46%. Sen-
do 53% em enfermaria 
e 38% em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Saúde (Sesau), entre terça 

e quarta-feira, 50 notifica-
ções de testes positivos 
foram recebidas. No mes-
mo período, uma morte 
foi registrada, totalizando 
590 mortes de residentes 
de Guarujá até então.

Apesar das restrições 
de circulação no perí-
odo noturno, durante 
o dia não há alterações 
das medidas estabele-

cidas pelo Plano São 
Paulo, que continuam 
em vigor, tanto no co-
mércio como nas praias.

Os serviços essenciais 
continuarão a funcio-
nar normalmente durante 
qualquer período, inclu-
sive o horário restrito. 
Também não haverá ad-
vertência, multa ou impe-
dimento à circulação de 

Restrições no período noturno não alteram
medidas do Plano São Paulo durante o dia

trabalhadores. Na prática, 
a medida do Governo do 
Estado visa endurecer a 
fiscalização contra aglo-
merações em qualquer 
horário e eventos ilegais 
ou proibidos aos finais 
de noite e madrugadas.



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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Clube de Dirigentes Lojistas (CDL) completa 35 anos
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Lions Clube Guarujá Sul realiza feijoada beneficente

A simpática, estudante
de Direito Adriana Chiuso

O presidente do Clube de Dirigentes 
Lojistas (CDL), Orlando Junior e sua 
mulher, Luciana Franzon comemo-
raram com a diretoria do clube, os 
35 anos da entidade e as conquistas 
de grandes reivindicações para for-
talecer o comércio da nossa Cidade

Edson Tellaroli e Aglair Tellaroli

O empresário Hélio Marcelino
e sua esposa, a advogada Kátia 

Cristina Trindade de Aguiar
Antonio Oliveira Guerra e seu filho 

Alessandro de Melo Guerra

Marcos Conrrado, Arthur Ferreira, Simone Agria e Carlos Augusto Simonian

O maestro Oscar Guzella, o presidente do Lions Clube
Guarujá Sul, Airton Reis e sua esposa Mônica Reis. Guzella

animou a tarde festiva do Lions apresentando grandes sucessos O casal Afonso e Carolina Nunes com suas filhas Júlia e Bruna 

Ivone e Tico Barbato João Luis Lapa e Andréa Barbato 
Haroldo de Oliveira e sua
esposa Ivanice de Oliveira 

Os empresários Mayara Costa Cam-
pos e Bruno Griebler (A Quitanda), 
ficaram felizes de rever muitos amigos 
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Francisco José Formaggio assume o comando da Base Aérea de Santos
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O secretário de Finanças e Economia  da 
Aeronáutica, tenente-brigadeiro-do-ar Marcelo 

Kanitz Damasceno e sua esposa Thaís 
Damasceno. O atencioso casal veio de Brasília 
prestigiar o novo comandante, tenente-coronel-

aviador Francisco José Formaggio 

O coronel-aviador Jailson Oliveira da Silva assumiu o comando da Base Aérea de São Paulo.
Na foto, com sua esposa Patrícia Cunha. O tenente-coronel-aviador Francisco José Formaggio,
novo comandante da Base Aérea de Santos, com sua esposa, a advogada Luciana Formaggio 

O presidente da Abast, Aníbal Martinez, o tenente-brigadeiro-do
ar Marcelo Kanitz Damasceno e o comandante da Base Aérea

de São Paulo, coronel-aviador Jailson Oliveira da Silva  

O coronel-aviador Jorge Tebicherane 
e sua esposa Nádia Tebicherane  

O comandante da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, general Alexandre de 
Almeida Porto e o comandante dos Portos de SP, Daniel Américo Rosa Menezes  

A dentista Vanessa Vasconcelos e a 
tenente Priscilla Abreu Ruas Gomes 

Os médicos Leda e Hugo Borowsk

O secretário de Defesa 
e Convivência Social de 
Guarujá, Luiz Cláudio 

Venâncio Alves

O comandante do 2º Grupo 
de Artilharia Antiaérea, 
tenente-coronel Carlos 

Henrique Martins Rocha

O coronel-intendente 
Waldemar Jorri 

O tenente-coronel Rafael 
Prenholatto do Espírito Santo

O tenente-brigadeiro-do-ar Marcelo Kanitz Damasceno, o prefeito de 
Guarujá, Valter Suman e o secretário adjunto de Desenvolvimento 

Econômico e Portuário de Guarujá, Gustavo Rondini 
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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

O empreendedoris-
mo é uma vertente que 
vem crescendo cada 
vez mais em Guarujá. 
Com objetivo de auxiliar 
os micros e pequenos 
empresários alavancarem 
seu negócio, a Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico e Portuário 
(Sedep) de Guarujá, em 
parceria com o Sebrae, 
disponibiliza 130 vagas 
em cursos de qualifica-
ção profissional. 

As oficinas serão rea-
lizadas durante o mês de 
março. Os interessados 
devem se inscrever pelo 
Whatsapp da Sedep (13) 
3040-7432, de segunda 
a sexta-feira, das 10 às 
16 horas. Na oportuni-
dade, são oferecidas as 
oficinas ‘Empreenda Rá-
pido – Primeiros Passos’, 
‘Organize seu Negócio’, 
‘Projeto Agente Local de 
Inovação (ALI)’ e ‘Projeto 
Mentoria – Mídias Sociais’.

De acordo com a Se-
dep, a capacitação é des-
tinada tanto para inician-

Mestre Sombra recebe prêmio ‘Berimbau de Ouro’

Mestre Sombra 
já teve alunos em 
mais de 15 países

Referência na disse-
minação da capoeira em 
Guarujá e no mundo, Ro-
berto Teles de Oliveira, 
conhecido como Mestre 
Sombra, recebe nesta 
sexta-feira (26), na Bahia, 
o prêmio ‘Berimbau de 
Ouro’. A honraria é con-
cedida como reconhe-
cimento de excelência 
em serviços prestados na 
área cultural. A cerimônia 
será realizada no Centro 
de Cultura da Câmara dos 
Vereadores em Salvador.

Não é a primeira vez 
que Mestre Sombra é 
reconhecido. Em 2017, 
o guarujaense foi home-

Empreendedorismo

Oficinas gratuitas abrem 130 vagas  
Interessados devem se 

inscrever pelo Whatsapp 
3040-7432, de segunda

a sexta-feira, das
10 às 16 horas

tes no ramo empreende-
dor quanto para os mais 
experientes. Na oficina 
‘Empreenda Rápido – Pri-
meiros Passos’, os inscri-
tos vão aprender noções 
básicas de marketing, 
finanças, modelagem de 
negócios e formalização.

Já a ‘Organize seu 
Negócio’ é voltada para 
quem já tem CNPJ. O 
objetivo é auxil iar os 
empresários a repen-
sarem seus métodos, 
visando o aumento da 
produtividade e lucra-

tividade dos negócios. 
O Projeto ALI tem 

como público-alvo Mi-
cro Empresas (ME) e 
Empresas de Pequeno 
Porte (EPP).  O progra-
ma, que tem duração 
de três meses (março a 
junho), proporciona um 
acompanhamento per-
sonalizado às empresas 
que buscam aumentar fa-
turamento e produtivida-
de de forma inovadora. 

No Projeto Mentoria 
– Mídias Sociais, a espe-
cialista em marketing di-

gital Mariana Lopes apre-
sentará todo ciclo que 
compõe a área, das fer-
ramentas até a criação de 
conteúdo e adequação 
para cada rede social. 
Além disso, será repas-
sado aos participantes 
estratégias adequadas 
para seus negócios.

A ação ocorre em 
parceria também com 
a Associação Comer-
cial e Empresarial de 
Guarujá (Aceg) e Câ-
mara de Dirigentes Lo-
jistas de Guarujá (CDL).

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA PRAIANA
CNPJ/MF 46.789.921/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Ficam todos os sócios da ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 

PONTE PRAIANA, em pleno gozo de seus direitos con-
vocados a participar da Assembleia Geral Extraordinária, 
que se realizará no dia 21 de março de 2021, às 9h00, 
na sede social localizada à Rua Francesca Sapochetti 
Castrucci, s/n, no bairro Jd. Las Palmas, em Guarujá 
- SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. 

Eleição do Conselho Deliberativo para o Biênio 
2021/2022.

Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria 
Executiva para o Biênio 2021/2022.

Guarujá, 22 de fevereiro de 2021

ALBERTO RODRIGUES CASTANHA 
Presidente 

nageado pelo projeto 
‘Pérolas de Guarujá’, que 
valoriza pessoas e artistas 

que são peças essenciais 
na construção da história 
e cultura do Município.

Mestre Sombra atua 
desde a década de 60 na 
área cultural, com aulas de 
capoeira e já teve alunos 
em mais de 15 países. 
Além disso, é membro 
vitalício do Conselho Mu-
nicipal da Comunidade 
Negra, em Guarujá. Segun-
do ele, a cultura é a forma 
mais sábia de mudar as 
pessoas, tanto que já rea-
lizou diversos eventos du-
rante a sua carreira, com 
o propósito de resgatar a 
história da cultura nacional.

 A abertura do evento 

aconteceu na quinta-feira 
(25), com uma palestra 
sobre ética e ancestralida-
de na capoeira e sua pos-
sibilidade educacional. 
Criado em 2008, original-
mente para homenagear 
os mestres e destaques 
da comunidade da Ca-
poeira no Brasil, teve sua 
primeira cerimônia de 
entrega em 2013. Hoje, o 
Prêmio Berimbau de Ouro 
acontece anualmente e 
destaca não apenas per-
sonalidades da capoeira, 
como também outros 
importantes membros da 
comunidade ligados às 
manifestações culturais.
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CELEIRO DE CRAQUES Nome - Igor Silva dos Santos
Natural - Guarujá 

Nascimento- 26/03/2007
Esporte - Futebol 
Posição - Goleiro 

Nossa homenagem da semana vai para mais uma jovem 
promessa do futebol da Ilha de Santo Amaro. Trata-se de Igor 
Silva dos Santos, popularmente conhecido por Igor. Ele iniciou 
sua trajetória futebolistica como zagueiro aos cinco anos de 
idade na escolinha de futebol society “Arena da Ilha”. 

Antes de jogar na Arena, Igor gostava de brincar no gol, 
mas, se manteve na linha até os sete anos. Foi numa das parti-
das do campeonato sub-7 que, na ausência de goleiro, o nosso 
futuro craque foi testado embaixo das traves. Diante da grande 
atuação, o técnico Gersinho resolveu mantê-lo no gol. Além 
do society, Igor também conquistou vários títulos no futsal.

Permaneceu na “Arena” até os 10 anos de idade, quando 
passou a treinar na academia Fecha Goleiro com o treinador 
Richard Peterson.

No ano seguinte, seu pai “Téo” resolveu tirá-lo da quadra e 
do society e inseri-lo no campo. Nos gramados, disputou e ven-
ceu inúmeros torneios no Guarujá e demais cidades da região.

Teve uma rápida passagem pelo sub-11do Santos FC, mas, 
não deu certo. No mesmo ano foi aprovado em uma avaliação 
na equipe do União de Mogi, onde em 2019 disputou e foi 
campeão da Copa Paulista, na categoria sub-12. Sua excelente 
performance garantiu a titularidade na categoria sub-13.

Suas atuações despertaram a atenção dos clubes Red Bull 
Brasil, Desportivo Brasil, entre outros. No final de 2019, após 
um período de testes no Desportivo Brasil, Igor foi aprovado. 
Mesmo com a pandemia da Covid- 19 em 2020, o clube deu 
todo suporte ao atleta, além de monitorá-lo a distância.

Recentemente, nosso futuro craque, residente no Morri-
nhos, em Vicente de Carvalho, assinou contrato de formação 
de atleta com o clube, onde aguarda o retorno da equipe 
sub-14  para viajar e residir na Cidade de Porto Feliz, sede 
do Desportivo Brasil!

Igor vai em busca do seu sonho e nós ficamos aqui na 
torcida para que dê tudo certo!

Boa sorte garoto...

Redação - O Porto 
de São Sebastião e a As-
sociação de Pescadores 
de Boiçucanga desen-
volveram um percurso 
especial no Litoral Norte 
de São Paulo para os turis-
tas que querem explorar a 
cultura regional e os cos-
tumes dos pescadores 
locais. Chamado de “Rota 
Caiçara”, o percurso tem 
duração de três horas 
e parte dele é feito no 
mar, em barcos de pesca.

Além de resgatar a 
cultura, o programa vai 
destinar 85% do valor 
da excursão para a As-
sociação de Pescadores. 
“O programa torna-se 
ainda mais importante nos 
tempos atuais, quando a 
pandemia afetou a renda 
de muitos trabalhadores. 
Com o Rota Caíçara, além 
de incentivar o turismo 
local, encontramos uma 
boa solução para ajudar 
os pescadores a recupe-
rar parte da renda perdi-
da com a crise”, destaca 

O Fundo Social de 
Solidariedade (FSS) de 
Guarujá está com inscri-
ções abertas até o dia 
28 de março para o ca-
dastramento e recadas-
tramento das entidades 
assistenciais sediadas no 
Município. A parceria 
com as entidades tem 
fortalecido a solidarieda-
de na Cidade e beneficia-
do milhares de pessoas.

As entidades inte-
ressadas em compor o 
banco de dados do FSS 
precisam agendar atendi-
mento pelo telefone (13) 
3386-8820, de segunda 

a sexta-feira, das 8 às 
12 horas e das 13 às 17 
horas. “Já havíamos ultra-
passado a marca de 80 
entidades e manter o ca-
dastro regularmente atua-
lizado é fundamental para 
o aprimoramento e a efi-
ciência do atendimento”, 
afirmou o diretor do Fun-
do Social, Jefferson Froes.

O Fundo Social está 
localizado na Rua Cava-
lheiro Nami Jafet, 549 
(Centro) e recebe doa-
ções o ano todo. Nes-
te momento, os princi-
pais itens são alimentos 
não perecíveis e fraldas.

Mais de duas to-
neladas de lacres de 
alumínio e tampinhas 
de garrafas já foram ar-
recadados em Guarujá 
para serem trocados 
por cadeiras de rodas. 
A iniciativa faz parte das 
Campanhas Papa Lacre e 
Papa Tampinha, que tem 
mobilizado a Cidade em 
torno da solidariedade.

A campanha é or-
ganizada pela equipe 
do Projeto Biblioteca 
Cidadã, da Secretaria 
Municipal de Educação 
(Seduc), em parceria 
com o Fundo Social 
de Solidariedade (FSS). 
São mais de 500 pontos 
de coleta, incluindo o 
FSS, unidades de Saú-
de, estabelecimentos 
comerciais e escolas 
municipais, estaduais e 
particulares.

Para lembrar a popula-
ção sobre a importância 
da prevenção à covid-
19, os coletores foram 
transformados em per-

sonagens caracterizados 
com máscaras e luvas.

O coordenador de 
Bibliotecas Municipais 
da Prefeitura, professor 
Pedro Menezes, explica 
que a campanha tem 
uma dobradinha de su-
cesso, solidariedade e 
consciência ambiental. 
“Tanto o plástico quanto 
alumínio demoram anos 
para se decompor na 
natureza. Mostrar para a 
população que é possí-
vel retirar esses materiais 
do meio ambiente e 
transformar em ajuda ao 
próximo é o nosso gran-
de objetivo”, explica. 

Segundo Menezes, 
desde o início da cam-
panha já foram doados 
ao Fundo Social fraldas 
geriátricas adulto, cadei-
ras de rodas, bengalas e 
colchões hospitalares.

Para solicitação do 
Papa Lacre e outras infor-
mações, os contatos são 
pelos telefones: 3341-
7845 e 3386- 6041.

Litoral norte
Rota Caiçara para a valorização da 

cultura regional dos pescadores

SERVIÇO
Píer Público do
Rio Boiçucanga

Rua Mossoró S/N no
fim da rua. Saídas: 9h
e 14h todos os dias
(de acordo com as

condições do tempo)
www.aspeboi.com.br/

roteiros-turisticos/

João Octaviano Machado 
Neto, secretário estadual 
de Logística e Transportes.

O PASSEIO
Durante todo o pas-

seio, são compartilhadas 
histórias, curiosidades e 
um pouco da rica cultura 
regional. A programa-
ção tem início no rancho 
dos pescadores, na Praia 
de Boiçucanga. Lá, os 
visitantes têm um bate 
papo com Lavínia de 
Matos, uma das mora-

doras mais antigas da 
vila, e um café da ma-
nhã típico com bolo de 
taioba e café de garapa. 

Depois, a primeira 
parada é a apresenta-
ção do cerco de pesca 
flutuante, técnica ensi-
nada aos caiçaras por 
imigrantes japoneses.

Na Ilha dos Gatos, além 
de diversas espécies de 
pássaros como tico-tico e 
tié sangue, há uma curiosi-
dade histórica: o local foi 
escolhido pela família Ro-

ckefeller para a construção 
de uma casa na época da 
segunda guerra mundial 
e, durante a parada, é 
possível avistar as ruínas.

Os guias Caiçaras ainda 
vão mostrar as regiões 
onde ficavam grandes 
bananais, o Morro da 
Cruz, a Pedra Itaipu e 
Itapoã que na língua tupi 
significa água que vem 
das pedras e pedra que 
ronca, respectivamente.

As saídas para o pas-
seio são diárias, nos ho-
rários das 9h e 14h, e 
podem ser adquiridas em 
pousadas, hotéis e agên-
cias turísticas da região.

O passeio tem como objetivo gerar 
renda para a Associação de Pescadores

Campanhas Papa Lacre e 
Papa Tampinha alcançam 
mais de duas toneladas

Fundo Social realiza cadastro
de entidades assistenciais 

Ação conta com mais de 500 pontos
de coleta e tem o objetivo de trocar

Equipe de Futsal da Socia.
Igor é o terceiro, da esquerda

para a direita, na segunda fileira

Da esquerda para a direita,
Igor é o primeiro em pé



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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Auxílio emergencial e criptomoedas deverão 
ser declarados no Imposto de Renda 2021
Regras da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2021 estabelecem a 

obrigação de declarar o benefício assistencial recebido durante a pandemia de covid-19.

A declaração de 
2021 trouxe outras no-
vidades. O e-mail e 
o número de celular 
informados na ficha de 
identificação poderão 
ser usados pela Re-
ceita para comunicar 
a existência de men-
sagens impor tantes. 

O conteúdo das 
mensagens, no entan-
to, só poderá ser vis-
to na caixa postal do 
contribuinte no e-CAC. 
A Receita lembra que 
não envia e-mails pe-
dindo o fornecimento 
de informações fiscais, 
bancár ias e cadas-
trais fora do e-CAC.

Agora é possível 
enviar a informação 
de sobrepartilha sem 
a necessidade de reti-
ficar a declaração final 
de espólio da partilha 
enviada anteriormente. 
Bastará o contribuinte 
marcar, na ficha espó-
lio, que a operação se 
trata de sobrepartilha.

Ao informarem os 
proventos de aposen-
tadoria, reserva remune-
rada, reforma e pensão, 
na ficha “Rendimentos 
isentos e não tributá-
veis”, os declarantes de 
mais de 65 anos terão o 
limite da parcela isenta 
calculado automatica-
mente, com os valo-
res excedentes trans-
feridos na hora para 
a ficha “Rendimentos 
tributáveis recebidos 
de pessoa jurídica”.

Os contr ibuintes 
poderão escolher con-
tas de pagamento para 
receberem a restituição. 
Até agora, a Receita 
só depositava os va-
lores em contas cor-
rentes ou poupança.

Brasília - O con-
tribuinte não isento de 
Imposto de Renda que 
recebeu auxílio emergen-
cial no ano passado de-
verá estar atento. Previstas 
para serem publicadas no 
Diário Oficial da União, 
as regras da Declaração 
do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF) 2021 
estabelecem a obrigação 
de declarar o benefí-
cio assistencial recebi-
do durante a pandemia 
de covid-19. O prazo 
de entrega começa na 
próxima segunda-feira 
(1º) e vai até 30 de abril.

Pela primeira vez, o 
programa preenchedor 
dedicará espaço para a 
declaração de criptomo-
edas e de outros ativos 
eletrônicos. Quem fez 
o saque emergencial de 
até R$ 1.045 do Fundo 
de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) tam-
bém precisará informar o 
recebimento do dinheiro.

No caso do auxílio 
emergencial, tanto o au-
xílio cheio, de R$ 600 
(R$ 1,2 mil para mães 
solteiras), e do auxílio 
emergencial extensão, 
de R$ 300 (R$ 600 para 
mães solteiras), terão 
de ser declara-
dos por serem 
considerados 
rend imentos 
tributáveis de 
pessoa jurídica. 
Quem recebeu 
mais de R$ 22.847,76 
de rendimentos tributá-
veis no ano passado e 
tiver sido contemplado 
com o auxílio emergen-
cial deverá devolver os 
valores do benefício.

A devolução do auxí-
lio emergencial está esta-
belecida pela Lei 13.982, 
de abril de 2020. Mais 
informações sobre como 
devolver os recursos 
podem ser obtidas na 

Rua Montenegro, 291 - Vila Maia, Guarujá 

Telefones: (1 3) 3352-5222  /  3355-441 1
Rua Comendador Vicente Gagliano, 31 - 4º andar - sala 44

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

ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

Novidades

página do Ministério da 
Cidadania na internet.

QUEM DEVE
DECLARAR

A declaração no Im-
posto de Renda e a de-
volução do benefício vale 
tanto para o contribuin-
te principal como para 
os dependentes. Quem 
ganhou menos que R$ 
22.847,76 em rendimen-
tos tributáveis em 2020 
e recebeu auxílio emer-

gencial está isento 
da declaração do 

IRPF e não preci-
sa se preocu-
par. Para quem 
não recebeu o 

auxílio, a faixa de 
isenção foi manti-

da em R$ 28.559,70 
em rendimentos tribu-
táveis no ano passado.

O saque emergencial 
de R$ 1.045 do FGTS, 
autorizado como me-
dida de alívio durante a 
pandemia de covid-19, 
também precisará ser de-
clarado, como todos os 
saques do Fundo de Ga-
rantia. O dinheiro deverá 
ser informado no campo 
“Rendimentos isentos e 

não tributáveis”. Por se 
tratar de um rendimento 
isento, o FGTS não altera 
a base de cálculo do IR, 
mas o valor deve ser de-
clarado para comprovar 
a origem dos recursos.

CRIPTOMOEDAS
Em relação aos ativos 

eletrônicos, o programa 
gerador passará a ter três 
códigos para a decla-
ração desses bens. Na 
ficha “Bens e direitos”, 
foi criado o código 81 
para bitcoins, 82 para 
outras moedas digitais 
(ether, XRP, bitcoin cash, 
tether, chainlink, litecoin 
e outras) e 83 para os 
demais criptoativos (ati-
vos não considerados 
criptomoedas, mas clas-
sificados como security 
tokens ou utility tokens).

PROGRAMA JÁ
PODE SER BAIXADO

Já está disponível para 
download o programa 
de preenchimento e de 
entrega da declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física 2021. O programa 
para computador está 
disponível na página da 

 Saques 
emergenciais 

do FGTS 
também 

precisarão ser 
informados

Contribuintes devem estar atentos
às novas regras para declaração

Receita Federal na internet. 
O prazo de entrega 

começará na próxima se-
gunda-feira (1º), às 8h, e 
irá até as 23h50min59s de 
30 de abril. Neste ano, o 
Fisco espera receber entre 
31.340.543 e 32.619.749 
declarações. No ano 
passado, foram enviadas 
31.980.146 declarações.

Pelas estimativas da 
Receita Federal, 60% das 
declarações terão resti-
tuição de imposto, 21% 
não terão imposto a pa-
gar nem a restituir e 19% 
terão imposto a pagar.

Assim como no ano 
passado, serão pagos 
cinco lotes de restituição. 
Os reembolsos serão 
distribuídos nas seguintes 
datas: 31 de maio (pri-
meiro lote), 30 de junho 
(segundo lote), 30 de ju-
lho (terceiro lote), 31 de 
agosto (quarto lote) e 30 
de setembro (quinto lote).

DECLARAÇÃO
PRÉ-PREENCHIDA
Disponível desde 

2014 para os contribuin-

tes com cer tificação 
digital (chave eletrônica 
vendida por cerca de 
R$ 200), a declaração 
pré-preenchida do Im-
posto de Renda será 
ampliada em 2021. A 
partir de 25 de março, 
os contribuintes com lo-
gin no Portal de Serviços 

Públicos do Governo 
Federal (Portal Gov.

br) também pas-
sarão a receber 
o  documento 
preenchido, bas-
tando confirmar 

as informações 
antes de en-
tregar para 
a  Rece i t a .

A  nov i -
dade estará 
d i s p o n í v e l 

exclusivamen-
te  no ser v iço 

Meu Imposto de Renda, 
quando acessado pelo 
Centro de Atendimento 
Vir tual da Receita (e-
CAC). O contribuinte 
poderá recuperar as 
informações no e-CAC, 
salvar na nuvem e con-
tinuar nos outros meios 
de preenchimento.

O contribuinte com 
declaração pré-preen-
chida precisará de auto-
rização para que o siste-
ma recupere as informa-
ções dos dependentes. 
Quem tiver certificado 
digital pode acessar o 
serviço “Senhas e Pro-
curações” e cadastrar 
a procuração dos de-
pendentes no e-CAC. 

Os contr ibuintes 
sem a chave eletrô-
nica poderão fazer o 
procedimento no site 
da Receita Federal, no 
serviço “Procuração 
para acesso ao e-CAC”, 
mas precisará entregar 
os documentos dos 
dependentes na Re-
ceita Federal para con-
ferência e aprovação.


