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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:

Macrodrenagem no bairro
Santo Antonio sai do papel
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Prefeitura de Guarujá 
inicia as intervenções 
da primeira etapa da 
macrodrenagem do 
Rio Santo Amaro, uma 
obra histórica e que 
vai mudar a vida dos 
moradores do bair-
ro. O cronograma de 
obras prevê 30 meses 
de trabalho, com in-

vestimentos de R$ 77,5 
milhões do Ministério 
do Desenvolvimento 
Regional (MDR). O pro-
jeto executivo prevê 
a construção de três 
reservatórios contro-
lados por comportas, 
reconstrução de ca-
nais, obras de drena-
gem e pavimentação.

Helder Lima 
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Guarujá recebe 
mais 30 cilindros

de oxigênio
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10% já recebeu a
1ª dose da Vacina
contra a covid-19

Última semana de lockdown 
gera mais de três mil ações
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Vandalismo na UPA deixa 18 
pacientes em risco de morte
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Nas últimas semanas, 
o número de pessoas 
que perderam a bata-
lha para o coronavírus, 
vitimados pela covid-
19, vem aumentando 
de forma assustadora, 
no país e, claro, em 
nossa amada Guarujá.

Mais do que núme-
ros, as 710 pessoas 
residentes em Gua-
rujá que perderam a 
vida até esta quarta-
feira (7), são paren-
tes, filhos, pais, irmãos, 
amigos, vizinhos, che-
fes, patrões, enfim, 
entes queridos e im-
portantes na vida de 
alguém. Importantes 
em nossa comunida-
de, na construção da 
nossa história pessoal, 
familiar ou coletiva.

Não é possível que 
nossa população ainda 
não tenha entendido a 

gravidade da doença. 
Não é tolerável o en-
contro de jovens, seja 
no mar ou no ‘pistão’ 
da comunidade, en-
quanto centenas de 
pessoas lutam pela vida 
num leito de UTI ou ar-

dem em febre em casa 
esperando que mais 
ninguém da família pas-
se por esse sofrimento.

O que dizer en-
tão do ato de van-
dalismo que ocorreu 
na madrugada desta 
quinta-feira na UPA da 
Rodoviária que des-
de a semana passada 

vem centralizando o 
atendimento aos pa-
cientes com suspeita 
de covid? Atacaram 
o sistema de oxigênio, 
pelo amor de Deus!

Funcionários da uni-
dade de saúde preci-
saram se mobilizar, às 
pressas, para ajudar a 
transferir 18 pacientes 
com a doença para a 
UPA da São João, em 
Vicente de Carvalho. 

Cuide dos seus. 
Educação parte de 
casa, assim como a 
noção de cidada-
nia e civilidade. Que 
tal nos responsabi-
lizarmos por nossas 
comunidades e agir-
mos para que o maior 
número de pessoas 
entenda que dividi-
dos, continuaremos 
a cair, mas que uni-
dos, venceremos.

Divididos caímos,
mas unidos, 
venceremos

Micros
Apuração de
Denúncias I
Nesta sexta-feira (9), 
a Comissão de Fisca-
lização e Controle da 
Câmara de Vereadores 
de Guarujá irá deci-
dir se aceita, ou não, 
iniciar a apuração de 
denúncias de possí-
veis ir regularidades 
político administrati-
vas do governo rela-
cionadas ao contrato 
firmado com a Organi-
zação Social Pró Vida, 
que atuava na área 
da saúde até março.

Apuração de
Denúncias II
A acusação princi-
pal tem como autor 
o empresário Almir 
Matias da Silva, ex-di-
retor da OS Pró Vida, 
que aponta a existên-
cia de funcionários 
fantasmas contratados 
a pedido do chefe 
do executivo, uso de 
veículos de luxo, de 
sua posse, por parte 
do prefeito e de seus 
assessores, como fa-
vorecimento pessoal. 

Apuração de
Denúncias III
Em uma segunda de-
núncia, Almir aponta 
que a OS Pró Vida 
foi intimada a pa-
trocinar o Baile da 
Cidade, em 2018, 
no valor de R$ 181 
mil. Um grupo com 
seis advogados da 
Cidade assinam ou-
tras duas denúncias 
protocoladas, que 
têm como base os 
relatos do ex-diretor. 

Apuração de
Denúncias IV
A prefeitura afirma 
que as denúncias 
“têm o nítido cará-
ter de politizar uma 
questão que é técni-
ca e contábil”.  As de-
núncias do ex-diretor 
vieram a tona após a 
Administração Muni-
cipal romper o con-
trato com a OS Pró 
Vida, que gerenciava 
a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) 
da Rodoviária e 15 
Unidades de Saúde 
da Família (Usafas). A 

medida de interven-
ção foi tomada pelo 
Executivo a pedido 
da 4ª Promotoria de 
Justiça de Guarujá.

Apuração de
Denúncias V
A Comissão do Legis-
lativo que irá apurar 
se aceita, ou não, as 
denúncias tem como 
presidente Naldo Pe-
requê (PSB) e mem-
bros: Juninho Eroso 
(PP), Mário Lúcio da 
Conceição (PSB), Ra-
phael Vitiello (PSD) e 
Sirana Bosonkian (PTB).

Solidariedade
O jornal A Estância de 
Guarujá e toda a sua 
equipe se solidarizam 
com as centenas de 
famílias enlutadas na 
cidade atingidas pela 
covid-19. Nossos sen-
timentos a todos por 
suas perdas. Mais do 
que números, são ci-
dadãos guarujaenses 
que merecem todo o 
nosso respeito. Em me-
mória de todas as vidas 
perdidas, proteja-se.

A reinfecção pelo novo coronavírus é 
possível, e isso é algo similar com o que 

acontece com coronavírus sazonais humanos 
e até alguns coronavírus veterinários.
Thiago Moreno - virologista do CDTS/Fiocruz 

FRASE DA SEMANA

Por ignorância,
18 pessoas 

correram risco
de morte!



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

Bacia Hidrográfica do Rio Santo Amaro

Iniciadas as obras de macrodrenagem 

Uma obra de grandes 
proporções como a 
da macrodrenagem do 
Rio Santo Amaro prevê, 
ainda, outros tipos de 
intervenção para atin-
gir seu objetivo final. 
Por isso, será necessário 
suprimir, transplantar e 
replantar árvores situa-
das no perímetro onde 
as intervenções serão 
realizadas. Esse trabalho 
vem sendo realizado 

desde o começo de 
fevereiro pela Secreta-
ria Municipal de Meio 
Ambiente (Semam).

Tudo está sendo pla-
nejado e executado de 
maneira a garantir que o 
município não perderá 
vegetação. Até agora já 
foram impactadas 112 
unidades, todas na Ave-
nida Francisco Arnaldo 
Gimenez, sendo que 11 
delas já foram transplan-

tadas para outras locali-
dades. Ao final da obra, 
serão replantados mais 
de 600 novos arbóreos.

Seis unidades da es-
pécie Chapéu-de-Sol 
foram replantadas no 
próprio bair ro Santo 
Antônio, além de Pae-
cará e Vila Alice. Outros 
dois pés de Acerola fo-
ram transplantados, uma 
delas para a Praça Pos-
sidônio Xavier de Jesus 

e outra foi novamente 
plantada na residência 
de um munícipe, após 
pedido formalizado à 
Semam. Outros dois co-
queiros baianos foram 
plantados na região da 
Enseada. Ambas foram 
na própria Avenida Mi-
guel Estefano, ao lado 
do Posto 10, na orla.

Por fim, outras duas 
amoreiras negras muda-
ram de lugar: uma foi para 

a Praça Possidônio Xavier 
de Jesus e outra em uma 
das ruas do bairro Santo 
Antônio. Todo o pro-
cesso foi acompanhado 
por técnicos da Semam, 
para garantir o correto 
manuseio, transporte e 
replantio das espécies.

“Como foi preciso 
suprimir e transplantar 
algumas árvores do en-
torno para a realização 
da obra, na sequência 

entraremos com o re-
plantio de mais de 600 
exemplares para rearbo-
rizar o bairro”, explica o 
secretário de Meio Am-
biente, Sidnei Aranha.

Para isso, serão utili-
zadas espécies adequa-
das para os perímetros 
urbanos, o que garan-
tirá menor incidência 
de quedas, acidentes 
com rede elétrica e des-
truição de calçamento.

Guarujá - Historica-
mente, os moradores 
do bairro Santo Antônio 
sofrem com o calvário 
das inundações e alaga-
mentos. E não precisa 
nem chover: basta uma 
alta da maré para que a 
região, situada na Bacia 
Hidrográfica do Rio Santo 
Amaro, seja afetada, impli-
cando no extravasamento 
de canais e dificultando 
a vazão de águas. Para 
minimizar esses impactos, 
a Prefeitura de Guarujá 
inicia as intervenções da 
primeira etapa da macro-
drenagem do Rio Santo 
Amaro, uma obra históri-
ca e que vai mudar a vida 
dos moradores do bairro.

O cronograma de 
obras prevê 30 meses de 
trabalho, com investimen-
tos de R$ 77,5 milhões do 
Ministério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR). O 
projeto executivo prevê a 
construção de três reser-
vatórios controlados por 
comportas, reconstrução 
de canais, obras de dre-

Meta é criar um sistema de proteção 
contra inundações e os efeitos de maré

600 árvores serão transplantadas ou replantadas

nagem e pavimentação.
O conjunto de inter-

venções proposto para 
o local constitui-se de um 
sistema de proteção con-
tra inundações composto 
pela ampliação da capa-
cidade dos canais e gale-
rias existentes, associado 
a um sistema de prote-
ção dos efeitos de maré.

De acordo com o 
projeto, os piscinões, 

que são reservatórios 
de água, ficarão no final 
de cada canal, próxi-
mos ao Rio Santo Ama-
ro, e entre eles haverá 
um dique de proteção.

O primeiro, que será 
erguido na Rua Paulo Or-
landi, será o menor, com 
volume útil de 7.078 m³, 
com três metros de altu-
ra. O segundo, situado 
atrás do Conjunto Habi-

tacional Wilson Sório, terá 
capacidade de 22.897 
m³, com níveis de água 
de até três metros, e 
receberá a vazão dos 
canais da Av. Francis-
co Arnaldo Gimenez e 
da Rua das Magnólias.

O terceiro, que re-
ceberá as águas do ca-
nal da Av. das Acácias, 
comportará um volume 
útil de 21.988m³. So-
mados, os reservatórios 
comportarão volume de 
água semelhante ao de 
20 mil piscinas olímpi-
cas, que têm 50 metros 
de extensão e dois me-
tros de profundidade. 

“Essas vias também 
serão contempladas com 
obras de infraestrutura 
viária, compreendendo 
serviços de drenagem, 
asfalto, calçadas, guias 
e sarjetas. Além disso, 
os canais localizados na 
extensão delas serão re-
construídos”, explica o se-
cretário de Infraestrutura e 
Obras, Adilson de Jesus.

“As obras buscam so-

lucionar um problema 
de décadas e melhorar a 
qualidade de vida não só 
dos moradores do bairro, 
mas também da popula-
ção da cidade em geral, 
que se vê privada de tran-
sitar pelo bairro em mo-
mentos de chuvas mais 
intensas. Vamos conseguir 
reduzir consideravelmen-
te o histórico problema 
das enchentes”, destaca 
o prefeito Válter Suman.

OCUPAÇÃO
IRREGULAR

O crescimento desor-
denado do Município ao 
longo de quase 100 anos 
contribuiu igualmente para 
a ocupação irregular de 
áreas de preservação 
permanente (APPs), o que 
só agrava o cenário. “Isso 
aumenta a impermeabili-
zação do solo e impede 
a passagem natural de 
água da chuva, tendo em 
vista que diversos imóveis 
foram construídos às mar-
gens de afluentes, como 
é o caso do Rio Santo 

Amaro” aponta a secre-
tária municipal de Plane-
jamento, Polliana Iamonti.

Dada a envergadura 
do projeto, as interven-
ções que exigirem even-
tual desocupação de 
área serão devidamente 
avaliadas por técnicos 
da Prefeitura de Guarujá.

14 MIL PESSOAS
BENEFICIADAS

Dados da Secretaria 
de Planejamento apon-
tam que as obras vão 
beneficiar 13.665 pes-
soas que vivem naquela 
região. O Santo Antônio 
é um dos bairros mais 
populosos de Guarujá. 
A área do bairro totaliza 
1,24 km², sendo que 
92% estão ocupados.

A Bacia Hidrográfi-
ca do Rio Santo Amaro 
possui 32% de áreas 
de inundação. Segundo 
a Sabesp, 35% da ma-
lha viária do bairro não 
é dotada de rede de 
esgoto e cerca de 5% 
não tem rede de água.
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Guarujá tem à dispo-
sição mais 30 cilindros 
de oxigênio no hospital 
de campanha, em Vi-
cente de Carvalho (Rua 
Josefa Hermínia Caldas, 
470 – Jardim Progresso). 
Os novos insumos foram 
enviados pelo Gover-
no do Estado a pedido 
do Gabinete de Crise 
da Covid-19 diante da 
necessidade da amplia-
ção rápida na oferta de 
leitos a pacientes aco-
metidos pela doença.

Em meio ao colapso 

de saúde em todo o 
Brasil com o crescente 
número de internações 
e o novo pico de casos, 
conviver com um déficit 
de cilindros e do próprio 
oxigênio era um receio 
por parte do Município.

Mas com a chegada 
de novos insumos e a 
garantia de reabasteci-
mento deles dada na últi-
ma semana pela empresa 
responsável pelo forneci-
mento do insumo, a assis-
tência aos leitos já criados 
dá um respiro à Cidade.

Guarujá - A Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) Dr. Matheus Santa-
maria, conhecida como 
UPA Rodoviária, foi alvo 
de vandalismo no co-
meço da manhã desta 
quinta-feira (8) e teve 
par te do encanamen-
to da rede de oxigênio 
destruída pelos crimi-
nosos. O ato colocou 

em risco de morte os 
18 pacientes que esta-
vam internados no local.

Graças a um trabalho 
da equipe técnica da 
unidade, houve uma mo-
bilização rápida de trans-
ferência de alguns pa-
cientes para outros locais 
e a utilização, de forma 
emergencial, de cilindros 
de oxigênio para garantir 

a assistência respirató-
ria necessária a todos.

A Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) foi acio-
nada, compareceu ao 
local, realizou diligên-
cias, mas não conse-
guiu localizar os autores 
do ato. A ocorrência 
está sendo devidamen-
te registrada no Distrito 
Policial para devida apu-

ração dos fatos e res-
ponsabilização criminal.

Durante a tarde de 
quinta-feira, uma equipe 
de manutenção esteve 
no local realizando o 
conserto da estrutura, e 
fazendo os devidos tes-
tes para deixar o espaço 
apto para readmissão 
dos pacientes o mais 
brevemente possível.

Guarujá recebe mais 30 cilindros de 
oxigênio para o hospital de campanha

Governo do Estado enviou 
equipamentos após solicitação 
do Município para ampliação de 

leitos destinados a pacientes 
acometidos pela covid-19

UPA Rodoviária é alvo de vandalismo Confira a programação 
do Caminhão do Peixe 

O Caminhão do Peixe 
percorre os bairros da 
sede do Município e 
do distrito de Vicente 
de Carvalho oferecendo 
pescados a preços mais 
acessíveis. De segunda 

(12) a quinta-feira (15), o 
veículo passará por cinco 
bairros. Para comodidade 
dos moradores, o equi-
pamento aceita paga-
mentos por meio de car-
tão de crédito e débito.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
Segunda-feira (12) - Das 10 às 17 horas – Em 
frente ao camelódromo, na Praça 14 Bis, em 
Vicente de Carvalho. 

Terça-feira (13) - Das 8 às 12 horas – Ao lado 
do Supermercado Extra (Av. Áurea Gonzales de 
Conde, 258 - Jardim Progresso).
Das 14 às 17 horas – Av. Mario Daige com Ave-
nida Alvorada – Jardim Boa Esperança.

Quarta-feira (14) - Das 8 às 15 horas – Rua 
Acre com Av. Desembargador Plínio de Carvalho 
Pinto – Enseada. No local acontece também a 
Feira de Agricultura Familiar.

Quinta-feira (15) - Das 8 às 15 horas – Centro 
Comercial ao lado do Super X (Morrinhos).

Caminhão aceita pagamento com cartão

Com aumento de internações e o novo pico de casos, déficit de oxigênio era um receio

A Unaerp Guarujá está 
com matrículas abertas 
para cursos de especia-
lização, visando oferecer 
competências específicas 
e aperfeiçoamento a pro-
fissionais graduados. São 
seis opções de cursos de 

pós-graduação, nas áreas 
de Saúde, Administração, 
Direito e Engenharia, com 
início das aulas em maio.

A novidade é a espe-
cialização em Atenção 
Primária à Saúde: Ênfase 
na Estratégia Saúde da 

Família (ESF), com aulas 
online ao vivo. Na área 
da Saúde, são oferecidos 
também os cursos de 
especialização em Biome-
cânica Clínica – Prevenção 
e Tratamento das Dis-
funções Musculoesque-

Unaerp Guarujá está com matrículas 
abertas para cursos de pós-graduação

São seis opções de especialização nas áreas de Saúde,
Direito, Gestão e Engenharia, com aulas a partir de maio

léticas e especialização 
em Fisioterapia Hospitalar. 

Em Humanas, as op-
ções são a pós-gradua-
ção em Direito Processual 
Civil e a especialização 
em Gestão de Pessoas e 
Liderança, e na área de 
Exatas, os interessados 
podem cursar a especia-
lização em Engenharia de 
Segurança do Trabalho. 

Para matrículas e mais 
detalhes sobre os conte-
údos dos cursos, acesse 
o Portal Unaerp no en-
dereço www.unaerp.br/
cursos/especializacoes?c
ampus=guaruja, ou entre 
em contato com o Setor 
de Pós-graduação da 
Universidade. Outras in-
formações pelo telefone 
(13) 3398-1053 ou pelo 
email posgja@unaerp.br.

Saiba mais: www.
unaerp.br/cursos/espe-
cializacao-em-gestao-
de-pessoas-e-lideranca
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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

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

Vacina contra a Covid-19
Cerca de 10% da população em Guarujá 

já recebeu ao menos a primeira dose

Município atingiu marca 
de 32.931 imunizados 
contra a doença

Já chegou aos braços 
de 10,2% da população 
de Guarujá ao menos a 
primeira dose da vacina 
contra a covid-19. Na 
última quarta-feira (7), o 
Município atingiu o nú-
mero de 32.931 pessoas 
imunizadas contra a do-
ença, conforme mostra 
o Vacinômetro divulgado 
diariamente pela Cida-
de. De acordo com a 
última estimativa do Ins-
tituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
Guarujá possui cerca 
de 322.750 habitantes.

A marca é atingida 
após pouco mais de dois 
meses do início da cam-
panha de imunização 
contra a covid-19 – em 21 
de janeiro, quando ape-
nas os profissionais que 
atuavam na linha de frente 
no combate à doença 
podiam ser imunizados.

A Cidade já ultrapas-
sou 100% nas metas de 
cober tura vacinal em 
todas as faixas etárias 
de idosos com mais de 
70 anos e profissionais 
de saúde, e neste mo-
mento, se concentra na 
imunização do grupo 
que tem 68 anos com a 
primeira dose e na apli-
cação da segunda dose 
do público-alvo, con-
forme data presente na 
carteirinha de vacinação.

SEGUNDA DOSE
É FUNDAMENTAL
A aplicação da segun-

da dose é fundamental 
para garantir a máxima efi-
cácia do imunizante. Dos 
32.931 vacinados na Ci-
dade, 9.896 já estão com 
a vacinação completa 
com duas doses (30%).

Nas duas vacinas ado-
tadas pelo Ministério da 
Saúde e administradas 
até então na Cidade – 
CoronaVac e CoviShield 
– é necessário receber 
duas doses para com-
pletar o ciclo vacinal. A 
diferença está apenas 
no período em que esse 
reforço precisa ser admi-
nistrado: em até 28 dias 
no caso da vacina da 
Sinovac/Butantan e até 
90 dias para a da Astra-
zeneca-Oxford/Fiocruz.

Apesar de a primeira 

dose oferecer algum 
grau de proteção, de 
acordo com os testes 
realizados com elas até 
então, é possível que 
uma pessoa que rece-
beu apenas uma dose 
não seja capaz de gerar 
maturidade imunológica 
suficiente para prote-
ção contra a doença.

Após receber a dose 
de reforço, o corpo ain-
da leva cerca de 15 dias 
para produzir mais an-
ticorpos neutralizantes, 
para que se somem aos já 
fabricados quando rece-
beu a primeira dose. Isso 
quer dizer que somente 
após esse período, após 
a segunda dose a pes-
soa pode se considerar 
protegida contra o vírus.

VACINAÇÃO SEGUE
O Município segue 

com a campanha de va-
cinação em dois postos. 
O Ginásio do Guaibê, 
com funcionamento das 
8 às 16 horas para quem 
preferir ser vacinado 
dentro do espaço; e 
das 9 às 15 horas, no 
sistema drive-thru, de 
segunda a sexta-feira.

Além do Guaibê, o 
Município conta com 
um posto volante mon-
tado na Coordenadoria 
da Guarda Civil Munici-
pal (GCM), no Distrito 
de Vicente de Carvalho 
(Rua Cunhambebe, 500, 
no Jardim Cunhambe-

be). Ele funciona das 
8 às 14 horas, também 
nos dias úteis, apenas 
com sala de vacinas.

Para garantir a dose, 
basta o munícipe com-
parecer munido de um 
documento com foto e 
comprovante de residên-
cia, se for primeira dose. 
Caso seja a segunda, tam-
bém é preciso apresentar 
o cartão de vacinação.

CADASTRO PRÉVIO
É recomendado, mas 

não obrigatório, o cadas-
tro no site do VacinaJá, 
do Governo do Estado 
(https://www.vacinaja.
sp.gov.br/). A realiza-
ção do pré-cadastro não 
garante preferência no 
momento da imunização, 
mas agiliza o processo 
de preenchimento dos 
dados antes da vaci-
nação, economizando 
90% do tempo. Imprimir 
a ficha e levá-la ao pos-
to deixa o atendimen-
to ainda mais rápido.

Para se ter uma ideia, 
o tempo de atendimento 
para quem fez o cadastro 
leva em média de 1 a 3 
minutos. Quando não é 
feito, a inscrição no ato 
da vacinação seguida da 
aplicação da dose pro-
priamente dita demora 
cerca de 10 minutos.

O cadastro pode ser 
realizado pelo próprio 
candidato à imunização 
ou por algum familiar.

Telefone: (13) 99642-1620

DELIVERY
REVISTARIA PERALTA

CONVENIÊNCIA

Horário de entrega das 9h às 17h

� Revistas
� Jornal
� PET
� Máscaras

� Hiper Cap
� Chips
� Coquetel
� Gibis

� Mangá
� Cigarros
*Consulte a
taxa de entrega
do seu bairro
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POR ONDE ANDA

BASTIDORES
DO ESPORTE

Nelsinho Filho

Nosso homenageado da semana é o querido amigo
João Carlos Cunha, popularmente conhecido por “João
Bacalhau”, um dos mais conhecidos e conceituados
professores de Educação Física e atleta de basquete da
Ilha de Santo Amaro. Educação e Esporte são os alicerces
da vida de João Bacalhau. 
Formado em educação física no ano de 1972, iniciou sua jornada 

como docente na rede pública estadual ano seguinte, na EE Arman-
do Belegardi, em Bertioga, onde permaneceu por 15 anos. Nesse 
período acabou assumindo a direção da Escola.

Em Guarujá, chegou a responder pela vice-direção das Escolas 
Milton Borges e Paulo Clemente Santini. Em 1988, admitido pela 
prefeitura, João foi lotado na EM Napoleão Laureano, em Vicente 
de Carvalho.

Como atleta, “Bacalhau” formou em grandes equipes  do bas-
quetebol do Vila Souza AC. Sua brilhante performance como pivô, 
o levou a defender a Cidade em Jogos Regionais e Abertos, Troféu 
Bandeirantes, Campeonato Paulista e Liga Santista. Além do Vila, 
nosso craque do basquete defendeu as cores do Internacional de 
Regatas, Seleção Universitária de Santos e Seleção de Guarujá. 
Nesse período, muitos títulos foram conquistados.

Esportista eclético, teve uma rápida passagem pelo futebol, atu-
ando como lateral esquerdo e zagueiro. O Curto período se deu no 
amador do Vila Souza e no veteranos do XI Canarinhos.

Após encerrar sua carreira como atleta, passou a arbitrar jogos 
de basquete pela Federação Paulista.

No início do ano 2000, sua vasta experiência no poder público 
municipal o levou ao setor administrativo da Secretaria de Educa-
ção e Esporte. Com o desmembramento das pastas (Educação e 
Esporte), João Bacalhau permaneceu no Esporte, onde em 2015 
chegou ao cargo de secretário adjunto.

Respeitado pelo seu vasto conhecimento nos meandros esporti-
vos, e, pelo que representou ao esporte guarujaense, João Bacalhau 
continua firme na Secretaria de Esporte e Lazer (SEL).

Casado com a professora Jaqueline de Lima Franco, João
tem três filhos. Atualmente responde pelas ações administrativas
        ligadas ao calendário oficial  de eventos esportivos.

SÓ PARA PENSAR
Sérgio Trombelli 

Sérgio Trombelli é professor universitário, pós-graduado em Comunicação e palestrante

De ponta cabeça!
O site Orla Notícias nos 

dá conta de que cada de-
putado federal brasileiro 
custa mensalmente ao nos-
so país cerca de R$ 182 mil 
reais. Isto se ele não viajar 
em “missão parlamentar”, 
porque aí terá direito às 
passagens, estada em hotel, 
etc. e uma diária em torno 
de mais ou menos $600 
dólares. Com isso, o custo 
total dos 513 deputados 
chega a ser, no mínimo, mais 
de um bilhão por ano. 

Nas despesas, constam 
salário, verba de gabinete, 
carro, gasolina, plano de 
saúde, e tantas outras coisas 
que um trabalhador comum 
sequer imagina que exista 
e que o dinheiro do país, 
onde ele sua pelo pão de 
cada dia, possa bancar.

Some-se a isso que, 
conforme relatório da ONU, 
o Brasil tem a 2ª maior con-
centração de renda do 
mundo. Em outras palavras, 
poucos detêm a riqueza do 
país e muitos vivem na mi-

séria que todos nós, da so-
ciedade civil, conhecemos, 
vemos nos noticiários, e ten-
tamos ajudar nas ONGs com 
cestas básicas, campanhas 
e auxílios em geral. É a ação 
generosa do nosso povo 
em fatias da população 
onde o governo se omite.

E o que eu quero dizer 
com tudo isso?

É que no último dia 6, 
terça-feira, o governo fe-
deral começou a distribuir 
o auxílio emergencial. Uma 
“polpuda soma” que varia 
de R$ 150 a R$ 375 por 
mês aos pobres do país. 
Que ironia, quem realmente 
dá o sangue no dia a dia e 
produz a riqueza nacional, 
fica com a menor parte, e, 
repetidamente, o governo 
vem falar do número de 
milhões de “beneficiados” 
que ele atenderá com um 
auxílio pífio como este. Sin-
ceramente, o que dá para 
comprar com os míseros 
R$ 250 de média mensal do 
auxílio emergencial?

Ademais, para um go-
verno que fala a todo ins-
tante em salvar empregos e 
preservar a economia, não 
vimos nenhuma menção 
para oportunizar algum tipo 
de crédito para os micro-
empresários.

O Brasil é um país rico, 
o problema é a má distri-
buição da sua riqueza. Di-
nheiro existe. É uma questão 
de opção de Brasília, que 
prefere dar aos deputados 
uma soma gigantesca de 
emendas parlamentares 
para gastar com política e 
facilitar a sua reeleição, em 
vez de atender às necessi-
dades do povo brasileiro.

Mas, pior não fica, será? 
A Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) publicou este mês 
um estudo que no Brasil 
a pobreza cresceu quase 
três vezes em seis meses. 
Não dá para não ajudar a 
população, não é só uma 
questão de sair para traba-
lhar, o emprego está estag-
nado, tudo está em letargia, 

a pandemia diminuiu o ritmo 
do desenvolvimento no 
país, é preciso a intervenção 
efetiva do governo federal 
ajudando os necessitados e 
ampliando a capacidade de 
compra das pessoas. 

No mundo, 1% dos 
mais ricos detém mais do 
dobro da riqueza possuída 
por 6,9 bilhões de pes-
soas, segundo o relatório 
global divulgado pela orga-
nização não governamental 
Oxfam, conforme o Portal 
G1, de janeiro de 2020. 
No nosso país, o governo 
parece que sempre fez 
coro com esta filosofia, e 
nunca investiu de fato para 
acabar com a pobreza. 

O relatório de 2021 
dessa organização a ser 
publicado, nem sei, mas 
o que sei é que rico fica 
“mais rico” em tempos de 
crise, porque é quando 
o dinheiro produz mais 
dinheiro, e pobre fica mais 
pobre, porque é quan-
do a pobreza se acentua.

Quer uma mostra? No 
dia 2 deste mês, as TVs noti-
ciaram que o material usado 
para o Kit Intubação ficou 
1.000% mais caro, “devido 
à demanda”. É o dinheiro 
em ação, produzindo mais 
dinheiro. Prefeituras e esta-
dos estão sozinhos, fazen-
do consórcio para importar 
este material e salvar vidas.

Enquanto isso, quem 
discute os rumos para a 
solução da pandemia neste 
país não são os cientistas, 
epidemiologistas, em um 
centro de contingências 
nacional de referência cien-
tífica, para debelar a Covid. 
São outras pessoas que 
atuam (politicamente), as 
quais, terminadas as reu-
niões semanais (deveriam 
ser diárias) aparecem para 
dar entrevistas das “deci-
sões” tomadas, são eles 
o Presidente da Câmara 
Federal, o Presidente do Se-
nado e o Ministro da Saúde.

Aliás, o atual ministro 
fala em milhões de doses 

que nunca chegam e em 
máscaras, como se não sou-
béssemos da importância 
delas, mas se esquece de 
organizar um esquema de 
fiscalização com punição 
a quem não as usa, e, o 
mais triste, nem toca no as-
sunto do lockdown, pleno 
ou regional, tema tabu no 
Planalto, mas que tem se 
mostrado como a medida 
mais acertada para conter 
o vírus. A cidade de Arara-
quara é a prova cabal disso.

Por fim, tem a confusão 
do Orçamento Federal para 
2021 que parou no Con-
gresso. As emendas parla-
mentares para deputados 
e senadores somam cerca 
de 30 bilhões, mais do que 
o dinheiro previsto para 
combater a pandemia. 

Assim não dá!
É como disse Cazuza na 

música Brasil: 
“Brasil!
Mostra tua cara
Quero ver quem paga
Pra gente ficar assim”

Seleção de Guarujá - João 
Bacalhau é o segundo, em pé, 
da esquerda para a direita, 
ao lado do seu inseparável 

amigo Socó. Em pé, da 
esquerda para a direita: 

Socó, João Bacalhau, Seguim, 
Márcio Ruiz, Sérgio Rosa e 

Eduardo Fernandes (Frango). 
Agachados, da esquerda

para a direita: Raul Carlos, 
Julius César, Renato Zapa,
Zé Múmia e Levi Barbosa

Nome:
João Carlos 
Albuquerque

da Cunha  

Apelido:
João Bacalhau 

 
Naturalidade: 

Santos

Esporte: 
Basquetebol
Posição: Pivô

Nascimento:
 05/05/1949
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por Tatiana MacedoE-mail: tatianampg@gmail.com

Entre Sons Entre Sons && Tons Tons

Legião Urbana a tudo vence? Eis a questão!
Em meio a Pandemia, 

uma decisão judicial es-
quenta os bastidores do 
rock nacional. A disputa 
judicial sobre a titularida-
de e utilização da marca 
Legião Urbana vem cau-
sando ansiedade entre os 
milhares de admiradores 
desse legado, que deixou 
12 discos, com mais de 
14 milhões de cópias ven-
didas, entre 1982 e 1996. 
Canções ecoadas até hoje 
por roqueiros de diversas 
idades. Fica a pergunta: 
Será que uma decisão 
jurídica pode enterrar a 
Legião Urbana? Ou Legio 

Na semana passada 
prometi trazer mais di-
cas valiosas da psicólo-
ga clínica Ana Carolina 
do Amaral Lima, a Carol, 
pesquisadora mestre e 
doutoranda em análise 
compor tamental pela 
PUC-SP, para manter a 
nossa saúde mental . 

 
Coluna: Por que vemos 
tantas pessoas da mesma fa-
mília sendo contaminadas?
 Carol: É muito difícil fi-

carmos longe de quem a 
gente ama e não fazer as 
nossas coisas com a liber-
dade que a gente gostaria 
de ter. O que tem ocor-
rido entre os meus pa-
cientes é que existe uma 
sensação de segurança 
muito grande com quem 
a gente conhece. Muitos 
pensam: “Na presença da 
minha mãe, que mora em 
outra casa, tudo bem eu 
ficar sem máscara. Minha 
mãe por sua vez, pensa: 

Na presença dessa mi-
nha melhor amiga, que 
eu conheço há muitos 
anos, sei que ela se cui-
da, então, tudo bem eu 
ficar per to dela, sem 
máscara. E essa amiga, 
também se sentiu segura 
em estar sem a máscara, 
e sem distanciamento 
de outras pessoas que 
ela tem intimidade. Mas, 
o vírus não tem ‘cara’, 
é invisível, e desse jeito 
nos colocamos em risco.

Não precisa sentir culpa por seguir
os protocolos com quem você ama

Não se culpe por 
manter os protoco-
los! Tenha em mente 
que esse é o melhor 
jeito para você man-
ter a saúde de quem 
você ama! Se não en-
tenderem agora, no 
futuro irão te agrade-
cer pelo zelo! Insista 
e não sinta culpa!

Dica

A banda Legião Ur-
bana foi formada em 
1982, em Brasília, e de-
pois de um tempo teve 
o pedido de registro do 
nome feito ao Instituto 
Nacional da Proprieda-
de Industrial (INPI), pela 
empresa Legião Urbana 
Produções Artísticas, em 
1987, quando Dado Villa 
Lobos, Marcelo Bonfá e 
Renato Russo eram sócios.

Esse pedido aconte-
ceu, segundo Dado Villa 
Lobos divulgou em sua 
rede social, logo após 
um “oportunista” tentar 
roubar o nome da banda, 
registrando em seu nome 
a marca ‘Legião Urbana’, e 
passar a processar tanto a 
banda, quando a sua gra-
vadora  (Emi-Odeon) por 

“uso indevido da marca”. 
Toda essa situação 

aconteceu após a banda 
já ter gravado seu primei-
ro disco “Legião Urbana”. 
“Nós nem pensávamos 
nestes problemas de 
marca e patente! Nós 
éramos uma banda de 
Punk Rock”, comentou 
Bonfá, recentemente, em 
um programa de rádio, 
ao falar sobre o assunto.

Tempos depois, o INPI 
reconhece que Legião 
Urbana é o nome que 
representa os integrantes 
da banda de Rock, que 
recupera seu direito de 
uso da marca, e pede 
a nulidade do registro 
realizado pelo “aventu-
reiro”. O pedido é feito 
através da empresa Le-

Saiba como começou o processo sem data para acabar

Banda Legião Urbana vendeu 14
milhões de discos de 1982 até 1996

gião Urbana Produções 
Artísticas. Na época, o 
INPI tinha uma legislação 
que exigia uma pessoa 
proprietária da empresa.  
Ficou decidido pelos inte-
grantes que Renato Russo 
seria o sócio majoritário. 

Algum tempo depois, 
Dado e Marcelo des-
fizeram a sociedade e 
venderam suas partes a 
Renato Russo, seguindo 
conselhos contábeis e, as-
sim, cada um passou a ter 
a própria pessoa jurídica. 

De acordo com comuni-
cado feito pelos músicos, 
isso foi feito para que 
pudessem proteger o 
nome da banda. Desde 
a morte de Renato Russo, 
em 1996, a produtora 
Legião Urbana Produções 
passou a ser controla-
da pelo herdeiro, o fi-
lho, Giuliano Manfredini. 

Quatro anos após a 
mor te de Renato, em 
2000, o pedido de re-
gistro da marca Legião 
Urbana foi deferido pelo 
INPI, e o nome passou a 
pertencer, como haviam 
solicitado no passado, 
à empresa deixada por 
Renato Russo em testa-
mento. Desde então, o 
detentor do registro da 
marca, Manfredini, co-

meça a reivindicar parte 
da arrecadação de Bonfá 
e Villa-Lobos para todas 
as apresentações que 
eventualmente usassem 
o nome Legião Urbana.  

Dado e Bonfá co-
meçam uma verdadeira 
saga na justiça para pedir 
o reconhecimento de 
cotitularidade e, assim, 
terem direito de utilizar 
livremente o título Le-
gião Urbana, consoli-
dado no mercado na-
cional pelos dois, ao 
lado de Renato Russo. 

O caso chegou ao 
Supremo Tribunal de Jus-
tiça (STJ), em Brasília e a 
decisão foi adiada a pe-
dido do ministro Antônio 
Carlos Ferreira, sem pre-
visão para o julgamento.

Omnia Vincit, em latim, Le-
gião Urbana a tudo vence?

A 4ª turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), 
em Brasília, se reuniu em 
sessão na última terça-
feira (6/4) para fazer a 
análise sobre a disputa 

judicial entre os ex-inte-
grantes da Legião Urbana, 
Marcelo Bonfá e Dado 
Villa-Lobos, e o herdeiro 
de Renato Russo, Giuliano 
Manfredini, representa-
do pela empresa Legião 
Urbana Produções Artís-

ticas LTDA., que detém 
o registro legal da marca. 

A sessão de julgamen-
to foi adiada a pedido do 
ministro Antônio Carlos 
Ferreira. Após as susten-
tações orais dos advo-
gados André Silveira e 

José Eduardo Cardozo, 
a ministra Isabel Gallotti 
votou a favor do herdeiro 
Manfredini, para que os 
ex-integrantes realmente 
não tenham o direito de 
usar a marca sem autori-
zação prévia da empresa 
que, agora, pertence a 
Manfredini. Para analisar 
melhor o caso, o ministro 
Antônio Carlos Ferreira 
pediu pela suspensão do 
julgamento. A disputa judi-
cial, que já dura cerca de 
oito anos, está nas mãos 
da 4ª Turma do colegiado, 
que terá de discutir qual é 
o futuro deste processo.

O QUE VAI
SER JULGADO?

O colegiado deve ava-
liar se há procedência 
legal para o uso amplo da 
marca, apesar do registro, 
como pedem os ex-inte-
grantes do Legião Urbana 
por suas contribuições 
no legado da banda; e 
ainda, deve avaliar o en-
vio ou não do processo 
à Justiça Federal, pelo 
fato de não se discu-
tir de fato o registro da 
marca. Desse modo, o 
órgão federal responsá-
vel, o INPI, não se cons-
titui como parte da ação.
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ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

A Secre ta r i a  de 
Operações Urbanas de 
Guarujá informa que 
os agendamentos para 
o serviço Cata Coisa 
deverão ser realizados 
apenas pelo Whatsapp 
(13) 99620-0855, por 
tempo indeterminado. 
Em razão das restrições 
impostas  pe la  fase 
emergencial vermelha 
do Plano São Paulo, o 
horário de atendimento 
é das 8 às 13 horas, de 
segunda a sexta-feira.

O ‘Cata Coisa’ 
não recolhe entu-
lho e nem restos de 
vegetais, como poda de 
árvores e galhos. Nesse 
caso, o munícipe deve 

contratar um serviço 
particular de caçambas.

A Prefeitura reforça 
que é proibido despejar 
detritos e resíduos de 
qualquer natureza nos 
passeios, jardins e logra-
douros públicos, além 
de rios e canais, terre-
nos vagos e edifícios 
abandonados. A multa 
para este tipo de infra-
ção varia de R$ 538,28 
a R$ 9.808,00.

A Diretoria de Trânsito 
e Transporte Público de 
Guarujá realizou, na última 
segunda-feira (5), uma 
vistoria na garagem da City 
Transporte (Alameda das 
Violetas, 700 – Santo An-
tônio), concessionária de 
transporte coletivo no Mu-
nicípio. A ação faz parte 
da fiscalização periódica à 
empresa e, durante a fisca-
lização foram observadas 
as condições dos veículos, 
quantidade da frota, grade 
de horários, limpeza e 
higienização, entre outras 
medidas. Os fiscais não en-
contraram irregularidades.

Frota - Durante a pan-
demia da covid -19, não 
houve redução da frota 
de veículos que conti-

Guarujá - Durante 
o último fim de sema-
na de lockdown, que 
incluiu o feriadão de 
Páscoa, as equipes de 
fiscalização em Guarujá 
realizaram 3.750 ações, 
entre quinta-feira (1) e 
domingo (4). Desse to-
tal, 882 foram vistorias 
em estabelecimentos 
comerciais e rondas nos 
bair ros, feiras livres e 
ações executadas pelo 
grupo de apoio, em con-
junto com a Guarda Civil 
Municipal (GCM), e agen-
tes comunitários de saú-
de nas praias da Cidade.  

Dos estabelecimen-
tos vistor iados, 97% 
cumpriam o decreto 
municipal 14.214, que 
estabeleceu as regras 
vigentes no Município.

Ao todo, foram 614 
vistorias e orientações em 
estabelecimentos de uma 
forma geral; 21 cientifica-
ções para cumprimento 
do decreto municipal; 
duas orientações no co-

Último fim de semana de lockdown em 
Guarujá gera mais de três mil ações
Durante o feriado da Páscoa, as equipes atuaram nas praias,
bairros, comércio de pescados e estabelecimentos em geral

Cata Coisa só no WhatsappÔnibus passam por vistoria de qualidade

nua em sua totalidade, 
conforme previsto nos 
decre tos  mun ic ipa i s 
(14.214 e 14.238), rela-
cionados ao ‘Lockdown’ e 
à fase vermelha emergen-
cial do Plano São Paulo.

No período, a empre-

sa realiza uma série de 
medidas de prevenção 
à covid-19, adotando 
um esquema de higieni-
zação de seus veículos.

A limpeza acontece ao 
término de cada viagem, 
nos terminais do Ferry Boat 

e de Vicente de Carvalho 
e nos terminais secun-
dários, Perequê e Morri-
nhos. A iniciativa se soma 
à limpeza convencional 
já realizada em todos os 
ônibus, antes do início 
e término da operação.

Foram observadas as condições dos veículos, quantidade da 
frota, horários, limpeza e higienização, entre outras medidas

mércio ambulante, além 
de uma adver tência e 
dois autos de infração 
por descumprimento 
às regras. A fiscaliza-
ção multou uma padaria 
que estava funcionando 
em dia não permitido e 
outro estabelecimento 
foi multado por dispo-
nibilizar o serviço take 
away (retirada no local).

Os agentes f iscais 
também vistoriaram os 
locais de feiras livres e 
não houve montagem de 
barracas. Já na popular-
mente conhecida “Feira 
do Rolo”, foram flagrados 
aproximadamente 10 co-
merciantes e diversos 
munícipes, que foram dis-
persados com a ajuda da 
GCM e da Polícia Militar.

Durante as rondas 
os fiscais constataram 
aglomeração nos boxes 
de peixes nas Astúrias. 
Foi necessário apoio 
da Ditran para isolar o 
local que permaneceu 
sob vigilância da equi-
pe. Já no comércio de 
pescados local izado 
no Perequê, foram rea-
lizadas 11 orientações. 

PRAIAS
As equipes também 

percorreram a orla das 
praias, o que resultou 
em 2.868 ações realiza-
das junto com a GCM, 
incluindo abordagens, re-
sistências e orientações a 
surfistas, sendo que cerca 
de 90% deles não acata-
ram as determinações. Na 
Enseada, foi necessário 

dispersar cerca de 20 
banhistas que insistiam em 
permanecer no local. Na 
Praia de Pernambuco, uma 
pessoa foi levada à dele-
gacia de polícia, por de-
sacato e descumprimento 
ao decreto 14195/21. 

Na Praia do Éden, tam-
bém junto com a GCM, 
os fiscais orientaram ba-
nhistas a se retirarem, 
bem como na Praia do 
Perequê, onde também 
havia surfistas e todos 
atenderam ao pedido da 
fiscalização. A vistoria na 
orla resultou ainda em um 
total de 115 orientações 
e nove apreensões, sen-
do sete pranchas de surf 
e duas bicicletas.

A fiscalização sobre 
as at ividades comer-
ciais é coordenada pela 
Secretaria de Finanças 
(Sefin), por meio da Di-
retoria de Operações 
Especiais, com o envol-
vimento de fiscais muni-
cipais e apoio da Guarda 
Civil Municipal (GCM).

Ações junto com a GCM, incluíram abordagens, resistências e orientações
a surfistas, sendo que cerca de 90% deles não acataram as determinações

Fotos: Hygor Abreu
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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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A presidente do Sindicato dos Funcionários Pú-
blicos da Prefeitura Municipal de Guarujá (Sind-
serv), Marcia Rute Daniel Augusto foi homena-
geada pelo presidente do Rotary Club Guarujá, 
Guaraci Reis, no ‘Dia Internacional da Mulher’

Andréa Peresin e Letícia do
Valle Reis, encontro de amigas 

O oftalmologista Guaraci Reis e sua
sogra Maria Helena Azevedo do Valle

A professora Mônica e a dentista Letícia do Valle 
Reis comemorando o ‘Dia Internacional da Mulher’ 

Eduardo Silva e sua mãe
Cleubia Tomé da Silva 

Guaraci Reis entregou flores para
Edinaura Terezinha Thomaz

Marina de Menezes 
Cavalcante ficou honrada
em participar do evento 

Marcia Rute, Guaraci Reis e Letícia do Valle Reis. Marcia é
funcionária pública há 35 anos, e representa seis mil servidores 

Matilde Rodriguez sempre
prestigiando os evento do clube 

Tânia de Jesus Borges,
na agradável noite   

A empresária Izilda Gouveia 
participou da agradável noite

Manuela Lopes Faria Pereira 
atenciosa com todos 

Ana Paula Couros 
compartilhou do momento 

Rafaella Ferreira de Melo Alen-
car, comemorou o dia festivo

Rotary Club Guarujá presta homenagem no ‘Dia da Mulher’
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A Unaerp, com 95 anos de 
tradição, inicia um novo 
ciclo de desenvolvimento 
educacional, econômico e 
social na Baixada Santis-
ta. A cerimônia de instala-
ção do curso de Medicina 
em Guarujá foi marcada 
pela emoção e homena-
gens por toda a atuação 
social em duas décadas 
na cidade. A reitora El-
mara Lúcia de Oliveira 
Bonini e a pró-reitora do 
Campus Guarujá, Priscilla 
Bonini Ribeiro, comemo-
raram a realização de um 

sonho iniciado há seis anos e que leva a marca da excelência da Unaerp na 
formação de médicos. A Unaerp já se consolidou como presença importante na 
rede pública de saúde da região, e também em hospitais como o Santo Amaro 
e, com o novo curso, garantirá a ampliação dos atendimentos à população.

Unaerp Guarujá instala curso de medicina
em cerimônia marcada pela emoção

O estudante de Medicina Carlos Henrique da Silva Martins encantou
a todos com uma bela apresentação de violino. Morador de Guarujá,

ele é um dos contemplados com a bolsa de estudos pela lei municipal. 

Prestigiaram a solenidade o coordenador de Regulação da Secretaria de Saúde de Praia Grande, Ernesto Dallaverde Júnior, a secretária de Relações 
Sociais de Guarujá, Thaís Margarido, o secretário de Saúde de Bertioga, Fernando Moreira de Oliveira, e a diretora Lara Bonini, do Hospital da Unaerp em 
Ribeirão Preto “Electro Bonini”. Priscilla Bonini enfatiza que a Medicina da Unaerp Guarujá contribuirá para a qualidade do atendimento em saúde na região

Em Ribeirão Preto, o curso 
da Unaerp foi avaliado pelo 

Ministério da Educação 
(MEC) com nota máxima, 
onde apenas dez cursos 
em todo o País atingiram 
este resultado. Na foto, 
o coordenador Prof. Dr. 

Reinaldo Bulgarelli Bestetti

O doutor em Medicina e cirur-
gião-pediatra, Geraldo Magela 
Nogueira Marques, coordena 
o curso de Medicina para 
formação de novos médicos 
com conhecimento e sensibi-
lidade para o cuidado à família

O coordenador do Internato 
da Medicina Unaerp,

Prof. Dr. Heraldo Carlos 
Borges Inforzato, destacou 
o nível de excelência dos 

alunos do Campus Ribeirão 
Preto nos estágios

Professora Dra. Neide
Aparecida de Souza Lehfeld, 
diretora de Ensino, Pesquisa 

e Extensão da Unaerp

A diretora de Projetos 
Estratégicos da Unaerp, 

Vanessa Bonini Panico, ficou 
comovida pela homenagem 
ao seu pai, Evandro Alberto 

Bonini (in memorian),
um dos idealizadores da
Unaerp Campus Guarujá

O presidente da Câmara 
de Guarujá, Edilson Dias, 
agradeceu à Universidade 

por mais esta atuação
em benefício da população 

de Guarujá e região

O advogado Rodrigo Moreira Lima e o promotor
de justiça de Guarujá, Osmair Chamma Junior 

O paciente da Clínica de Fisioterapia, Rotio Higor Quirino 
Ponciano, homenageou a reitora Elmara Bonini pelos 

atendimentos gratuitos da Unaerp à comunidade 


