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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:

Guarujá mantém praias fechadas
e barreiras no final de semana
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Como forma de desestimular o turismo de um dia, Guarujá mantém a proibição de acesso às praias durante o primeiro final de semana de 
retorno a Fase Vermelha do Plano São Paulo. Objetivo é de desestimular o turismo de um dia, durante esse momento agudo da pandemia

Fase vermelha de controle da pandemia
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Entre Sons e Tons 
conversa com 

Jangadeiro
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Cadastro para o 
passe livre de

Guarujá será on-line
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Mudança na lei 
obriga motoristas
a se regularizar
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 Campanha 
reverte 

lacres em 
cadeiras
de rodas
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A semana foi marcada 
pela caridade e pelo 
foco aos mais neces-
sitados em Guarujá. O 
Fundo Social de Soli-
dariedade da cidade, 
sob o comando da 1ª 
dama, Edna Suman, vem 
ampliando as ações da 
entidade mesmo nos 
tempos difíceis que es-
tamos vivendo. E é uma 
vitória a ser celebrada.

A partir desta semana, 
as doações de alimentos 
recebidas pelo Fundo 
Social serão entregues 
de forma individualiza-
da aos munícipes que 
compõem o cadastro 
oficial de extrema vulne-

rabilidade em segurança 
alimentar do Município 
e não mais as entida-
des cadastradas, como 
era feito anteriormente.

A iniciativa visa ampliar 
o atendimento de forma 
justa e individualizada às 
famílias com maior ur-
gência em atendimento 
e torna mais orgânico o 
contato com essa parce-
la da nossa população. 

Ao invés de aten-
dimentos para colher 
dados e transformá-los 
em números em um 
relatório, o setor de 
assistência social terá o 
relato de vida de pesso-
as reais, que sofrem dia-

riamente com a infraes-
trutura precária em seus 
núcleos comunitários e 
com a falta de oportu-
nidades de crescimento 
pessoal e profissionais. 

Estamos no caminho 
certo e podemos con-
tribuir para que esse 
caminho seja cada vez 
mais justo para todos. A 
frase “Estamos na mes-
ma tempestade, mas 
não no mesmo barco” 
nunca fez tanto sentido. 
Empresários, comer-
ciantes, trade turístico 
e profissionais liberais, 
vamos ser mas solidá-
rios? O Fundo Social te 
ajuda: (13)3386-8820.

Solidariedade em alta

Micros
Cava da Pedreira
Mônica Porto, diretora 
de Sistemas Regionais 
da Sabesp, em reu-
nião do SINDESAM, 
realizada no dia 30 de 
março, ressaltou que 
a empresa está com 
atenção na área de 
automação de todas as 
suas instalações, como 
de poços, estações 
elevatórias e de trata-
mento, entre outras. 

Cava da Pedreira II
A notícia mais impor-
tante para Guarujá é: 
ao longo do ano de 
2021, a Diretoria de 
Sistemas Regionais pre-
tende lançar edital de 
obra de grande porte 
para aproveitamento da 
cava de pedreira para 
implantar reservatório 
no Guarujá. 

Cava da Pedreira III
Porto disse: “O pro-
jeto está na Agência 
Nacional de Minera-
ção (ANM) porque 
precisa de liberação 
da lavra, mas acredi-
to que até meio do 
ano conseguimos um 
retorno para prosse-
guir com as próximas 
etapas dessa iniciativa”.

Abastecimento
A informação de que 
o projeto da Cava não 
está parada vem em 
boa hora, pois com a 
cidade cada vez mais 

cheia de moradores, 
devido a ocupação 
cada vez maior dos 
imóveis de veraneio, a 
deficiência do sistema 
de abastecimento e 
água na cidade de Gua-
rujá passou de crítica 
para urgente.

Transporte 
Com o novo fluxo da 
UPA Rodoviária, que 
agora é referência para 
atendimento de pacien-
tes acometidos pela 
covid-19, a Prefeitura 
de Guarujá está dispo-
nibilizando transporte 
gratuito para pacientes 
que chegam à unidade 
com outras patologias. 

Gratuito
Para facilitar a locomo-
ção desses pacientes, 
a Diretoria de Trânsito 
e Transporte Público 
(Ditran), em parceria 
com a City Transpor-
te, está com dois mi-
cro-ônibus exclusivos 
para o transporte de 
pacientes não covid-
19. Os veículos ficam 
estacionados em frente 
à UPA e as partidas são 
realizadas de acor-
do com a demanda.

Higiene
Em comunicado públi-
co, a Saúde afirma que 
“todos os veículos são 
higienizados ao final de 
cada viagem, além do 
respeito aos protocolos 

sanitários, como másca-
ras e álcool em gel.” 

Em risco
No entanto, vem ga-
nhando força na ci-
dade a preocupação 
com a situação da 
saúde dos motoristas 
da City que tem feito 
o transporte desses 
pacientes. Afinal, os 
servidores da Saúde, 
desde médicos até 
motoristas já foram imu-
nizados, mas os mo-
toristas do transporte 
público, até agora não.

Dengue em alta
Quando comparado 
ao primeiro trimestre 
de 2020, o número de 
casos de dengue em 
janeiro, fevereiro e mar-
ço deste ano apresenta 
crescimento expressi-
vo. São 527 confirma-
ções em 2021 contra 
81 no ano passado. 

Chikungunya
Em relação à chikun-
gunya, são 412 casos 
confirmados de janeiro 
a março deste ano. Já 
no mesmo período 
de 2020, não houve 
qualquer positivado. 
Por outro lado, em 
relação ao vírus zika, 
também transmitido 
pelo mosquito aedes 
aegypti, a Cidade não 
registra casos desde 
2019. Ainda assim, 
vale o alerta: cuide-se!

Destaque da semana
Mais de 702 mil refeições aos 
alunos durante a pandemia
Na última semana, 

a Prefeitura de Guarujá 
alcançou a marca de 
exatas 702.482 refei-
ções fornecidas aos es-
tudantes da rede muni-
cipal de ensino, desde 
abril do ano passado. 
Hoje, o serviço ocorre 
em 15 unidades polo 
da merenda. O horário 
de atendimento para a 
retirada da alimentação 
acontece das 11 às 12 
horas, aos alunos da 
manhã e intermediário, 
e das 14 às 15 horas, 
para os estudantes dos 
períodos vespertino, 
tarde e noturno. No 

ato, o responsável deve 
apresentar documento 
do aluno matriculado. 

O for nec imento 
da alimentação esco-
lar aos estudantes foi 
uma iniciativa adota-
da pela Secretaria de 
Educação (Seduc) de 
Guarujá, no enfrenta-
mento à pandemia do 
novo coronavírus, com 
a suspensão das aulas 
presenciais. O objetivo 
principal da Prefeitura é 
manter o atendimento 
àqueles alunos que, 
muitas vezes, têm na 
merenda escolar a sua 
única refeição do dia. 

Além disso, no últi-
mo dia 29 de março, a 
Prefeitura ampliou o to-
tal de escolas polo que 
fornecem a alimenta-
ção aos estudantes. As 
duas novas unidades 
foram: EM Franklin De-
lano Roosevelt (Jardim 
Boa Esperança), que 
abastece outras três 
escolas; e também, a 
EM Dirce Valério (Jardim 
Tejereba), que oferta 
a refeição a mais duas 
unidades daquela mes-
ma região. Guarujá tem 
cerca de 34 mil alunos 
matriculados na rede 
municipal de ensino.
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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 - Como for-
ma de desestimular o 
turismo de um dia, Guarujá 
mantém a proibição de 
acesso às praias durante 
o primeiro final de semana 
de retorno a Fase Verme-
lha do Plano São Paulo. A 
Prefeitura também segue 
com barreiras em seis 
acessos à Cidade, incluin-
do as travessias de balsas 
de Santos e de Bertioga.

As medidas de com-
bate a covid-19 foram 
publicadas na última se-
gunda-feira (12), confor-

me o decreto 14.249, 
que estabelece regras 
temporárias para o fun-
cionamento parcial e con-
dicionado das atividades 
comerciais, empresariais e 
de prestação de serviços. 
Também segue proibida, 
de acordo com o de-
creto, a entrada de vans 
e ônibus com finalida-
de turística no Município 
de Guarujá, suspendidas 
eventuais autorizações 
anteriormente expedidas. 

Praias - O decreto 
proíbe a permanência de 

pessoas e a colocação 
de guarda-sóis, mesas e 
cadeiras na faixa de areia 
das praias e logradou-
ros públicos e também 
segue proibida a oferta 
de serviço de praia aos 
hotéis, estabelecimentos 
congêneres, condomínios 
e quiosques. O acesso à 
faixa de areia das praias, 
durante os finais de sema-
na, está terminantemente 
proibido, bem como a 
locação de apartamentos 
para temporada, inclusive 
por meio de aplicativos.

Os bloqueios funcio-
nam de sexta a domingo 
e estão instalados nas vias 
de acesso da Rodovia Cô-
nego Domênico Rangoni 
à cidade, além das balsas 
de Santos e Ber tioga.

O acesso é livre aos 
veículos cujos ocupantes 
comprovem domicíl io 
no Município, e não ape-
nas ocupação eventual. 
Também têm passagem 
liberada os veículos em 
comprovado exercício 
de atividades essenciais 
como segurança pública, 

saúde e assistência so-
cial, além dos motoristas 
que estiverem transpor-
tando alimentos, com-
bustíveis e outros insu-
mos indispensáveis para 
o abastecimento local.

Turismo - Os hotéis, 
pensões ou similares po-
dem receber visitantes 
com a capacidade má-
xima de 30% da lotação. 
Para entrar na Cidade, os 
hóspedes precisam apre-
sentar o voucher, compro-
vante de reserva de hos-
pedagem. O documento 

deverá especificar os da-
dos pessoais dos hóspe-
des, bem como as datas 
de check in e check out.

Encontrada alguma ir-
regularidade em todos 
esses casos, o condutor 
deverá retornar a sua ci-
dade de origem. Caso 
o condutor se recuse a 
retornar, o veículo poderá 
ser removido ao Pátio Mu-
nicipal, e seus ocupantes 
podendo ser conduzi-
dos, também, ao Distrito 
Policial para lavratura de 
boletim de ocorrência.

Da reportagem - A 
vacinação contra a gripe 
(Influenza vírus H1N1, A e 
B), iniciada nesta semana 
(12), contará com três 
fases e a novidade neste 
ano é que a priorida-
de é para trabalhadores 
da saúde, crianças de 6 
meses a menores de 6 
anos, gestantes, puérpe-
ras (mulheres em perío-
do pós-parto de até 45 
dias) e povos indígenas. 
A ordem dos grupos 
prioritários foi alterada 
justamente para que não 
coincidisse a vacinação 
da covid com a da in-
fluenza em idosos. 

A proximidade entre 
as duas campanhas vem 
gerando dúvidas, por 
isso conversamos com o 
especialista em infectolo-

“A regra é respeitar o intervalo de 14
dias entre as vacinas”, diz especialista 

gia e vacinas, o médico 
Marco Barbosa dos Reis 
para tentar esclarecer 
algumas dúvidas dos lei-
tores. Confira a seguir:

Estância - Alguns 
idosos que tomam a va-
cina da gripe todos os 
anos se queixam das 
reações e estão rece-
osos de tomar as duas 
vacinas em período tão 
curto. O que podemos 
esclarecer a esse públi-
co sobre essa situação? 

Dr. Marco Barbo-
sa - A Vacina Influenza 
aplicadas todos os anos 
são seguras e bem to-
leradas pela população 
em geral são de vírus 
inativado, fracionados e 
purificados. NÃO CON-
TÉM VIRUS VIVO E NÃO 
CAUSAM DOENÇA. As-
sim, como o Coronavírus, 
o Vírus Influenza é de alta 
transmissibilidade e cau-
sa uma infecção aguda 

no sistema respiratório. 
Desde 1999 a vacinação 
contra Influenza faz parte 
da Campanha Nacional 
de Vacinação em todo 
território Nacional, com 
grande êxito, prevenindo 
o adoecimento, óbitos 
e até mesmo neste mo-
mento podendo ser con-
fundindo com Covid-19. 
Novo desafio agora é a 
vacinação dos grupos 
prioritários das vacinas 
contra o SARS-CoV-2 
(covid) e o da vacina 
contra a Influenza 2021 
(gripe), a fim de atingir-
mos alta cobertura vacinal.

Estância - Quem já 
tomou a vacina da covid 
(1 e 2 doses) pode se 
vacinar contra a gripe 
após quanto tempo?

Dr. Marco Barbo-
sa - A regra é respeitar 
o intervalo de 14 dias 
entre as vacinas. É muito 
importante sempre prio-
rizar a vacina anti-covid19 
(sempre que esta estiver 
disponível ao seu grupo) 
e não deixar de agendar 
a vacina contra influenza, 
tão importante quanto 
a contra covid-19, sem-
pre com um mínimo de 
tempo de 14 dias entre 
elas. Como ainda, não 
temos estudos de coa-
dministração entre estas 
vacinas, não se reco-
menda administração si-
mutânea, até o momento.

Estância - E como 
fica a vacinação contra 
Influenza de pessoas que 
já tiveram a covid-19?

Dr Marco Barbosa 
– Pessoas com história de 
infecção por SAR-CoV-2 
(Covid-19), recomenda-
se o adiamento da vaci-
nação contra influenza. 
De acordo com orienta-
ção do Ministério da Saú-
de: “Como a piora clínica 
pode ocorrer até duas 
semanas após a infecção, 
idealmente a vacinação 
deve ser adiada até a re-
cuperação clínica total e 
pelo menos quatro sema-
nas após o início dos sin-
tomas ou quatro semanas 
a partir da primeira amos-
tra de PCR positiva em 
pessoas assintomáticas”. 

O melhor é sem-
pre procurar orienta-
ções seguras e atuais 
com profissionais da 
Saúde nas usafas e ubs.

Dr Marco
Barbosa fala

sobre a vacinação

Guarujá terá praias fechadas
e barreiras no final de semana
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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

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

Há pouco mais de 
um ano, a Prefeitura de 
Guarujá deu início a um 
pacote de obras que 
vai contemplar mais de 
100 vias públicas com 
nova infraestrutura viária. 
Recentemente, as inter-
venções alcançaram as 
ruas Maria Mello Rodri-
gues, José Bispo dos 
Santos, Eulália Maria de 
Jesus e Leonel Apoliná-
rio, no bairro Pae Cará.

Todas receberam 
novas tubulações de 
drenagem e, ao final 
dos serviços, serão 
pavimentadas. Além 
dessas vias, os traba-
lhos também seguem 
nas ruas Nova, Tira-
dentes, São Lázaro e 
Santa Terezinha. Por lá, 
há execução de guias, 
sarjetas e passeios.

Dentro da progra-
mação, a Rua Nova 
será a próxima via a 
receber pavimentação, 

dependendo apenas 
das condições climá-
ticas, que necessitam 
ser favoráveis para 
aderência do asfalto.

As obras estão sen-
do realizadas com o 
investimento de R$ 60 
milhões, garantidos a 
partir de convênio jun-
to à Caixa Econômica 
Federal, por meio do 
Programa de Financia-
mento à Infraestrutura e 
ao Saneamento (Finisa).

Até agora, a recupe-
ração da malha viária já 
atendeu mais de 90 vias 
públicas em diferentes 
pontos do Município. 
As melhorias já atingiram 
os bairros Jardim Pro-
gresso, Cachoeira, Par-
que Estuário, Jardim Boa 
Esperança, Jardim En-
guaguassu, Maré Mansa, 
Sítio Conceiçãozinha, 
Jardim dos Pássaros, Vila 
Zilda, Jardim Virgínia, 
Morrinhos e Enseada.

Guarujá - A pan-
demia do novo coro-
navírus impôs muitos 
desafios a toda socieda-
de, sobretudo na área 
da educação. Na rede 
municipal de ensino de 
Guarujá, por exemplo, 
esse período difícil tam-

bém serviu para a im-
plementação de novos 
recursos tecnológicos. 

Exemplo disso é o 
Projeto de Ensino Remo-
to que acaba de ganhar 
mais uma ferramenta di-
gital: o Portal da Secre-
taria de Educação de 

Guarujá - O Passe 
Livre, benefício que ga-
rante aos estudantes a 
gratuidade no transporte 
público municipal, inicia o 
2° período de inscrições 
para cadastramento e 
recadastramento, nesta 
segunda-feira (19). O 
procedimento, que per-
manece on-line, segue 
até sexta-feira (23).

Os alunos que solicita-
ram o benefício em feve-
reiro, mas tiveram a solici-
tação indeferida, devido 
documentação inválida, 
assim como os que per-
deram o prazo de inscri-
ção anteriormente, terão 
uma nova oportunidade.

Para se inscrever, o 
interessado deve acessar 
o site oficial da Prefeitura: 
www.guaruja.sp.gov.br, e 
clicar na aba ‘Educação’ 
para entrar na plataforma 
do programa. O estu-
dante também consegue 
acessar a plataforma pelo 
QR Code divulgado pela 
Secretaria de Educação 
(Seduc) nas redes sociais, 
basta apontar a câmera 
do celular para o código.

Já no ambiente on-
line, o estudante realiza 
seu cadastro informando 
o nome completo, CPF, 
Unidade de Ensino, e-mail 
e telefone para contato. 
Em seguida, é necessário 

enviar, por meio da plata-
forma, os seguintes docu-
mentos digitalizados: RG, 
comprovante de matrícu-
la, comprovante de renda 
familiar e comprovante de 
residência (conta de água, 
luz, telefone ou IPTU).

Os alunos que não 
possuíam o benefício 
anteriormente e tiverem a 
solicitação aprovada, po-
derão confeccionar seus 
cartões a partir de 20 de 
maio na City Transporte, 
localizada no Ferry Boat’s 
Plaza – Praça Nações 
Unidas, s/n°, na Vila Ligya. 
Basta estar munido do RG 
e CPF. Já os estudantes 
que já possuíam o cartão 

Pacote de obras segue 
em ritmo acelerado 

Portal auxilia alunos da rede municipal

Passe Livre

Segundo período de 
inscrições on-line 

inicia segunda (19)

Alunos que solicitaram o benefício em fevereiro, mas tiveram 
a solicitação indeferida, assim como os que perderam o prazo 

de inscrição anteriormente, terão uma nova oportunidade

no ano passado terão o 
benefício ativado auto-
maticamente após deferi-
mento da solicitação para 
o ano letivo de 2021.

Vale ressaltar que, além 
das exigências constantes 
na legislação, a qualidade 
da imagem dos documen-
tos enviados também será 
critério para a aprovação 
da solicitação, assim como 
o envio de documentos 

válidos. O resultado da 
análise do pedido ficará 
disponível na instituição 
de ensino do aluno a 
partir do dia 20 de maio.

 
PASSE LIVRE

É uma gratuidade no 
transporte público mu-
nicipal, que é concedida 
para uso exclusivo dos 
estudantes, moradores 
de Guarujá, que esteja 

dentro dos requisitos exi-
gidos pela Lei Municipal 
2.418/95 que institui o 
programa na Cidade. Po-
dem solicitar o benefício 
alunos das redes munici-
pal, estadual e particular, 
que residam a mais de um 
quilometro da instituição 
de ensino onde estão 
matriculados e possuam 
renda familiar inferior a 
quatro salários mínimos.

Portal irá facilitar, por exemplo, 
algumas aulas desenvolvidas pelos Caecs

R$ 60 milhões estão sendo investidos
na recuperação da malha viária

Guarujá (Seduc), que 
já pode, inclusive, ser 
acessada no seguinte 
endereço: https://edu-
cacaoguaruja.com.br/.

Em fase de finalização, 
o objetivo da plataforma 
é de aproximar cada 
vez mais a comunicação 
remota entre aluno e 
professor. Por enquan-
to, é possível visualizar 
notícias, além de co-
municados, endereços 
e demais informações 
que integram o ensino 
municipal. Em momen-
to oportuno, a Prefei-
tura fará o lançamento 
desta nova ferramenta.   

Denominada Secreta-
ria de Educação Digital, 
o Portal conta ainda com 
outros recursos, como 
links para serviços, pro-
jetos e a Plataforma Co-
necte, que no momento 
estão indisponíveis, pois 
seguem em formatação. 
Em breve, será permitido 
acessar demais itens, a 
exemplo dos roteiros 
das disciplinas, depoi-
mento de professores 

e também aulas online. 
O Portal vai facilitar, 

principalmente, as aulas 
lecionadas pelos Centros 
de Atividades Educa-
cionais e Comunitárias 
(Caecs) através do link 
Caec ON. É o caso da 
ginástica ou artesanato, 
em que alguns profes-
sores têm dificuldades 
em lecionar de maneira 
remota, e que a partir 
dessa iniciativa será per-
mitido o aperfeiçoamen-
to desse tipo de aula. 

Conforme explica o 
secretário de Educação 
de Guarujá, Marcelo Ni-
colau, a Prefeitura está 
trabalhando firme em 
disponibilizar todas as 
ferramentas necessárias 
para que a educação 
do Município avance 
ainda mais. “O ensino 
remoto veio para ficar e 
estamos nos preparando. 
Por isso, é preciso estar 
em constante atualização 
e conhecendo o mundo 
de possibilidades que 
a tecnologia nos apre-
senta para o ensino”. 
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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

O Fundo Social de So-
lidariedade (FSS) Guarujá 
recebeu nesta terça-feira 
(13), a doação de 30 
cadeiras de rodas no-
vas, além de 42 cestas 
básicas. As cadeiras são 
frutos da Campanha Papa 
Lacre e Papa Tampinha 
que juntas arrecadaram 
durante a pandemia mais 
de duas toneladas e meia 
de materiais recicláveis. 

Só de tampinhas de 
gar rafas a campanha 
chegou a 1.600 kg, en-
quanto a de lacres de 
alumínio somou 1.100 
kg. As cestas foram ar-
recadadas em uma ação 
entre servidores das 
bibliotecas municipais.

“Os trabalhos do Fun-
do Social não param, 
graças ao empenho dos 
nossos colaboradores 
que nos ajudam a ame-
nizar o sofrimento dos 
que mais precisam”, afir-
mou a primeira-dama 
e presidente do Fun-
do Social, Edna Suman. 

A campanha dos la-
cres é organizada pela 
equipe do Projeto Biblio-
teca Cidadã, da Secretaria 
Municipal de Educação 
(Seduc), coordenada 
pelo professor Pedro de 
Menezes, coordenador 
de Bibliotecas Municipais 
da Prefeitura, em parce-
ria com o Fundo Social. 

“São mais de 500 

pontos de coleta, in-
cluindo estabelecimen-
tos comerciais e escolas 
municipais, estaduais e 
particulares. Costumo di-
zer que o lema do nosso 
projeto é “Transforman-
do conhecimento em 
ação” e sei que alcança-
mos isso. Comemoramos 
muito porque em plena 
pandemia conseguir 30 
cadeiras de rodas reco-
lhendo lacres é o resul-
tado de muito trabalho 
de conscientização e 
solidariedade”, destacou 
o Professor Pedro, que 
agradeceu, ainda, ao en-
gajamento dos funcioná-
rios das bibliotecas que 
também doaram cestas 

básicas ao Fundo Social.
“É uma alegria fazer a 

entrega destas cadeiras 
de rodas e também dos 
alimentos. Estamos mos-
trando para a população 
que é possível retirar esses 
materiais do meio ambien-
te e transformar em ajuda 
ao próximo, por isso pre-
tendemos ampliar ainda 
mais essa ação”, explica.

Durante a cerimônia 
de entrega, foi apresen-
tado um novo coletor 
para o comércio. Ele é 
feito com tubos de PVC 
e vem com Qrcode. Pelo 
sistema, os estabeleci-
mentos parceiros pode-
rão acompanhar os proje-
tos da Biblioteca Cidadã.

SÓ PARA

Sérgio Trombelli 

PENSAR

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

A função social de cada um
Ruas, casas, edifícios, pra-

ças, fábricas, escritórios, lojas, 
supermercados, se somarmos 
todos estes elementos, além de 
outros não citados, não temos 
dúvidas de que estamos falando 
de uma cidade. Contudo, cida-
de é muito mais do que isso. 
Aristóteles, há mais de dois mil 
anos sentencia que “o todo é 
mais do que a soma das partes”.

Por esta razão, não bastam 
os elementos citados acima 
para termos uma cidade, é pre-
ciso que a somatória destes 
elementos gere uma organi-
cidade capaz de estabelecer 
relações produtivas de tudo que 
nela está contido. E quem faz 
com que os relacionamentos se 
estabeleçam, é o ser humano.

Os tijolos, o asfalto, os 
telhados por si sós, seriam 
referências apenas de uma ci-
dade fantasma. Quem faz as 
coisas funcionarem são as 
mãos humanas, o pensamento 
criativo humano, o progresso 
gerado, a generosidade das 
condutas, a caridade humana, a 
ordenação das ações humanas, 
o amor entre os humanos, a 
convivência humana entres os 
entes envolvidos, mesmo sendo 
diferentes, porque a convivên-
cia dos contrários também é 
salutar, criativa, progressista.

A história da humanidade, 
obviamente, começa quando 
o ser humano entra em cena. 
De outra parte, quando se es-
tabelece o agrupamento dos 
seres humanos temos uma co-
munidade. A palavra por si só 
é explicativa: comum unidade.

Em suma, é na unidade 
dos interesses comuns que a 
união se faz e uma cidade existe 
e progride. Neste contexto, o 
trabalho individual e coletivo é 
o que garante a comum unidade 
da comunidade onde vivemos. 
Por isso, o trabalho tem uma 
dimensão que vai além da sua 
própria materialidade humana.

Qualquer comunidade sub-
siste graças ao trabalho indi-
vidual das pessoas. Veja, você 
acorda, toma café, come alguma 
coisa que comprou no super-
mercado, onde o atendente ou a 
atendente o serviu. Sai de casa, 
pega seu carro, cujo frentista 
do posto abasteceu, ou pega o 
ônibus e vai ao seu emprego. Lá 
você dá aulas se for professor, ou 
se médico atende doentes, ou faz 
serviços de escritório, enfim cada 
um dentro da comunidade exerce 
uma função cujo objetivo é tornar 
orgânico o todo, a unidade que 
existe naquela comunidade.

Por isso, cada ser huma-
no é importante a seu modo 
e os que não trabalham são 
parasitas sociais que vivem só 
recebendo e nada dando de si 
mesmos. Ou mais, há ainda os 
que executam mal o trabalho 
que fazem e com isso nada con-
tribuem para o sucesso do todo.

Esta harmonia, embora es-
teja embasada na materialidade 
das ações, no emprego, no 
salário, é uma harmonia espi-
ritual. Na verdade, tudo para 
mim tem uma dimensão espi-
ritual, o que não exige a mesma 
interpretação do caro leitor.  

Contudo, Hermes Trime-
gisto, dentro do Cabaillon, nos 
assevera que “O que está em 
cima é como o que está embaixo, 
e o que está embaixo é como o 
que está em cima. Existe uma 
correspondência entre as leis e 
fenômenos de todos os planos 
de existência e de vida. O micro-
cosmo humano é governado pe-
las mesmas regras que o macro-
cosmo universal e vice-versa”. É 
o Princípio da Correspondência 
hermética, de milenar existência.

Não foi sem sentido que 
Jesus afirmou em João 5:17-
47 que “Meu pai trabalha até 
agora e eu trabalho também”. 
No que trabalharia mais o 
Pai, criador de tudo?  No que 
trabalhava à época Jesus se-
não na harmonia espiritual da 
comunidade cristã de então?

Por esta razão é que qual-
quer trabalho é digno, ele serve 
ao Todo. Ao equilíbrio espiritual 
do Todo. Entretanto, se o traba-
lho dá dignidade ao ser, o ser, 
igualmente, deveria dar digni-
dade ao trabalho, coisa que não 
vemos ocorrer quando políticos 
corruptos deixam de lado a dig-
nidade, se é que possuem, para 
apenas locupletarem-se do bem 
alheio, e em vez de servir aos 
outros - posto que foram eleitos 
para isso – o que vemos é que 
eles trabalham apenas para si, 
e expoliam a maioria operária.  

Todo ente comunitário que 
desfigura sua função social, não 
contribui para o bem e o progres-
so que a comunidade precisa 
ter. Por isso, aqueles que estão 
pensando apenas em si neste 
momento de pandemia, ou que 
buscam enriquecer neste caos, 
explorando ou se omitindo, nada 
fazem pelos outros e nem por si 
mesmos aos olhos de Deus. São 
os espíritos vazios que habitam 
esta vida e habitarão na outra.

A espiritualidade existe em 
todos os cantos do espaço ter-
restre. Assim, ela está a nosso 
lado, no nosso lar, no nosso 
emprego, e, sobretudo está 
no próximo. Os tempos são 
difíceis, o nosso país sofre, 
por esta razão que o trabalho 
humano é mais requerido do 
que em tempos normais, e a 
caridade faz abrir os braços 
de quem sabe que ela precisa 
ser doada aos necessitados. 

Exercendo nossa função 
espiritual dentro de nossa co-
munidade através do trabalho 
consciente e sadio podemos 
fazer isso, e a hora é já. Afinal, 
faz parte da crença cristã na pa-
lavra de Paulo de Tarso: “Caritas 
Christi urget nos”, 2 Cor 5,14.

SIGA-NOS PELO FACEBOOK
www.facebook.com/EstanciaDeGuaruja

Campanha reverte lacres e tampinhas 
em cadeiras de rodas para Fundo Social

Durante a pandemia foram arrecadados 1.600 kg de tampinhas de garrafas e
1.100 kg de lacres de alumínio, unindo consciência ambiental e solidariedade

Hygor AbreuHygor Abreu
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“A BOLA DA VEZ”

BASTIDORES
DO ESPORTE

Nelsinho Filho

Nascido pelas mãos de Dnª Ana Parteira, em
Vicente de Carvalho, Edson iniciou seu currículo
esportivo aos 11 anos de idade jogando no infantil
do Itapema F.C., dirigido pelo saudoso Nívio.
Após defender o Vovô da Ilha durante três anos, o volante 

atravessou o mar para jogar na A.A. Portuguesa Santista.  
Voltou para o Brasil A.C., onde permaneceu por seis 

anos, sendo cinco na base e um no amador. Na sequência 
vieram o E.C. Maçambaba, Monteiro da Cruz e Sociedade 
Esportiva Itapema (Socia).

De acordo com Edson, que também atendia pelos apeli-
dos de Bazuca e Pai Bobó, o time do Maçambaba marcou 
significativamente sua passagem no futebol, pois, além de 
vestir a camisa do clube por 13 longos anos, foi fundado por 
seu pai Euclides e um grupo de amigos.

A exemplo de todos os Cosipanos bons de bola, “Pai 
Bobó” disputou vários campeonatos internos da extinta 
Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA). Seu time era o 
GMC, setor onde trabalhava. Iniciou como jogador, e, pos-
teriormente assumiu como técnico.

“Acho que posso me definir como um volante de conten-
ção, que gostava de sair com a bola dominada e realizando 
passes curtos. O chute forte era outra principal característica 
minha” comenta Edson.

Casado com Edna Lopes de Oliveira, o habilidoso volante 
do passado tem dois filhos e dois netos (kauan e Lara), é 
aposentado da empresa Usiminas (Ex-Cosipa) e deixou de 
praticar futebol em função de uma cirurgia no joelho.

De qualquer forma, “Bazuca” continua a prestigiar os
jogos varzeanos de fim de semana, onde aproveita para
    matar a saudade e rever os amigos!

Nome:
Edson Joaquim

de Oliveira

Apelido:
Bazuca

e Pai Bobó

Naturalidade:
Vicente de 
Carvalho

Nascimento: 
12/11/1951

Esporte:
Futebol

Posição:
Volante

Guarujá – Os índi-
ces de contágio da co-
vid-19 em Guarujá não 
param de crescer, assim 
como a negligência de 
centenas de jovens da 
cidade que insistem em 
aglomerar durante este 
tempo crítico da pan-
demia, apesar de todos 
os apelos em contrário.

Só no final de semana 
passado, a Diretoria de 
Força Tarefa de Guarujá re-
alizou diversas diligências 
para coibir festas clan-
destinas e aglomerações.

Entre as ocorrências, 

festas clandestinas (pis-
tões), eventos ir regu-
lares e fiscalização em 
praias isoladas da Cida-
de. Na noite da última 
sexta-feira (9), a equi-
pe encerrou um pistão 
na Praça Mário Covas, 
no bairro do Morrinhos. 

Cerca de 300 pessoas 
estavam no local, que 
frequentemente, mesmo 
durante a pandemia re-
cebe esse tipo de evento 
público. Ao avistarem as 
viaturas, as pessoas saíram 
em retirada, arremessando 
pedras e garrafas contra a 

equipe. Nenhum agente 
ficou ferido. Já no sábado 
(10), no mesmo local, um 
evento irregular de pipa foi 
paralisado. Havia aproxi-
madamente 200 pessoas.

Paralelamente, foi re-
alizada uma operação 
na Praia do Góes, com 
retorno de embarcações 
no mar. Já em terra, as 
pessoas que estavam na 
trilha e também na faixa 
arenosa foram retiradas. 
Ainda no sábado, mais 
um pistão foi interrompi-
do no Morro do Engenho.

No domingo, a equi-

A partir da próxima 
semana, as doações 
recebidas pelo Fundo 
Social de Solidariedade 
(FSS) de Guarujá serão 
entregues de forma in-
dividualizada aos mu-
nícipes que compõem 
o cadastro oficial de 
extrema vulnerabilida-
de em segurança ali-
mentar do Município 

e não mais as entida-
des cadastradas, como 
era feito anteriormente.

A iniciativa vem ao 
encontro das reco-
mendações dos ór-
gãos fiscalizadores, no 
qual se busca unificar e 
ampliar o atendimento 
de forma justa e indi-
vidualizada às famílias 
com maior urgência em 

atendimento, neste mo-
mento de pandemia.

O munícipe que es-
tiver impossibilitado de 
subsidiar sua necessi-
dade alimentar deverá 
procurar o Centro de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS) mais pró-
ximo de sua residência 
para se cadastrar e pre-
encher os requisitos so-

licitados pelo corpo téc-
nico (Assistente Social). 

A entrega das do-
ações ocor rerá com 
hora marcada, na sede 
do Fundo Social (Rua 
Cavalheiro Nami Jafet, 
549- Centro), mediante 
apresentação de enca-
minhamento do Cras. 
Outras informações pelo 
telefone (13)3386-8820

Doações do Fundo Social passam a ser entregues diretamente às famílias

CONFIRA AS UNIDADES
��CRAS Enseada - Rua Dr. Fernando Nascimento,
     640 – Cidade Atlântica - Tel.: 3392-1148.
� CRAS Morrinhos - Rua Manoel Vicente Brito,
     s/nº – Morrinhos III - Tel.: 3386-1018. 
��CRAS Santa Rosa - Rua Azuil Loureiro, 1020
    Santa Rosa - Tel.: 3358-2011.
� CRAS Vicente de Carvalho - Rua Oswaldo
    Aranha, 800 - Jardim Maravilha - Tel.: 3342-7603

Fim de semana registra 
novas aglomerações
em praias e ‘pistões’

Entre as ocorrências, festas clandestinas (pistões), eventos 
irregulares e fiscalização em praias isoladas da Cidade

pe esteve em outra praia 
isolada, conhecida como 
Saco do Major e, no 
local, os agentes disper-
saram diversas pessoas.

Já em Vicente de Car-
valho, um pistão foi para-
lisado e um bar multado 

em R$ 3.242,60 reais. 
Quando os agentes che-
garam ao local, constata-
ram que o bar estava em 
pleno funcionamento. 
Além de desrespeitar os 
decretos restritivos sobre 
a pandemia, não possuía 

alvará. Foi lavrado um auto 
de infração por falta de 
alvará de funcionamento, 
um termo de apreensão 
de som, e um termo de 
apreensão de bebidas, 
por estarem sendo comer-
cializadas irregularmente.

Divulgação

Equipe da GMC 
(Cosipa) anos 

70, amistoso em 
Osasco. Bazuca 
é o 3º jogador 

agachado da 
direita para
a esquerda

(com o seu filho 
Alessandro

de mascote)

Equipe da GMC - Edson ou Bazuca, é o
1º, em pé, da esquerda para a direita



BATE PAPO

Coluna: Como você 
entrou para o mundo da 
música?

Jangadeiro: “Eu es-
tudo música desde os 
15 anos, porque minha 
mãe me colocou na aula 
de violão lá no Centro 
Comunitário da Vila Áu-
rea, em Vicente de Car-
valho (hoje conhecido 
como CAEC Cap. Dante 
Sinópoli), onde eu mo-
rava. Lá eu fiquei em um 
estudo bem bacana por 
quatro anos, com teoria, 
prática, livros e aulas de 
partituras. Daí passei para 
a guitarra, quando come-
cei a curtir Rock’in Roll. 
Aos 18 anos, fiz shows 
e a música começou a 
fazer parte de mim. Mon-
tei bandas de diversos 
gêneros, pois eu sempre 
fui muito eclético.”

 
Coluna: De onde 

vem seu codinome Jan-
gadeiro?   

Jangadeiro: “Foi de 
uma música chamada 
“Jangadeiro” que com-
pus para uma das minhas 
bandas da juventude. A 
música foi parar na antiga 
Rádio Enseada, e a galera 
quando me via dizia: olha 
lá o ‘moleque da música 
Jangadeiro!’ – lembrou 
sorrindo. E o apelido pe-
gou. Mais tarde eu assumi 

como nome artístico e, 
inclusive, montei uma 
banda chamada ‘Janga-
deiros Caiçaras’. Com o 
passar do tempo eu de-
cidi seguir carreira solo.

 
Coluna:  Po rquê 

você escolheu o re-
ggae como ritmo das 
suas  compos ições?

Jangadeiro:  “Eu 
faço música desde pe-
queno, e queria dar va-
zão para a minha arte. 
E as músicas que co-
meçaram a serem com-
postas nessa fase vinham 
na mente em Reggae. 
O que eu acho mais 
fantástico do Reggae 
é que é um dos gêne-
ros musicais onde você 
pode falar coisas sobre 
política, vibe positiva, 
filosofia de vida e, até, 
sobre espiritualidade. É 
um gênero que te dá 
uma abertura para falar 
de qualquer coisa! Então 
eu me identifiquei muito 
compondo em Reggae. 
Não que eu vá ser Re-
ggae a vida inteira, mas 
este é o meu momento.”

 
Coluna: Você gravou 

seu primeiro disco (físi-
co) após um conselho 
do conceituado Rick 
Bonadio, que produziu, 
entre outros grandes no-
mes, o fenômeno musi-
cal desse País, os ‘Mamo-

nas Assassinas”. Como 
você chegou até ele?

 
Jangadeiro: Eu tive 

um tempo sem tocar, 
porque fui fazer faculda-
de de Jornalismo. Após 

me formar, estudei ciên-
cias biológicas, e acabei 
fazendo concurso para a 
Sabesp, onde eu traba-
lho até hoje. Pois bem, 
fiquei um tempo sem 
tocar, estudando, mas 
nunca sem compor. Em 
2019, eu resolvi voltar 
a gravar, lançar músicas, 

sem banda, e vi em uma 
rede social uma propa-
ganda do Estúdio Midas, 
do Rick, onde ele con-
vidava novos compo-
sitores para um curso e 
audição. Eu mandei uma 

música minha (‘Gueto’) 
e fui um dos 21 selecio-
nados entre artistas do 
Brasil todo. Foi quando 
eu o conheci. Ele não es-
tava selecionando para o 
estúdio dele, mas estava 
dando um curso para a 
gente ter contato com 
essas plataformas de stre-

aming. Ele elogiou o meu 
trabalho e me incentivou 
a procurar um estúdio.

 
Coluna - Como foi a 

escolha do estúdio?
Jangadeiro - Embo-

ra eu seja nascido e cria-
do em Guarujá, sei que 
São Paulo é o reduto dos 
profissionais da música. 
Cheguei no Estúdio El 
Rocha, dos irmãos Takara 
(Daniel Ganjaman, Fer-
nando Sanches e Mau-
rício Takara) através de 
uma pesquisa na internet.  
Vi que eles já tinham no 
currículo trabalhos na 
produção de discos 
do CPM 22, Vivendo 
do Ócio, Victor Rice, 
Criolo, Rael, Baiana Sys-
tem. Juntos, construímos, 
gradativamente, tudo 
o que um bom álbum 
deve ter: bons arranjos, 

sonoridade original e 
uma produção primo-
rosa, aliada a um time 
de músicos experientes. 
E agora, sigo gravando 
com eles meu novo EP.

 
Coluna - Suas novas 

músicas são feitas na 
Pandemia. Como você 
as descreve?

Jangadeiro - Elas 
têm mesmo essa temá-
tica da Pandemia, tanto 
‘Há de Brilhar ’, quanto 
“Alma Prana”. Têm uma 
temática positiva, de se 
conectar com a natureza, 
com nosso eu e com a 
própria condição em 
que estamos vivendo, 
abrindo os caminhos 
desse novo normal. E 
na melodia, o melhor 
do Reggae jamaicano, 
forte e contagiante. Ou-
çam! Estamos no Spotify!

16 a 22 de de abril de 2021 A  ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br 7

por Tatiana MacedoE-mail: tatianampg@gmail.com

Entre Sons Entre Sons && Tons Tons

O sol há de brilhar, quando isso tudo acabar! 
Como todo momento  

desafiador, atualmente 
podemos optar por nos 
conectarmos com o lado 
negativo, percebendo nos-
sas limitações, perdas e pre-

juízos, ou, por outro lado, 
olharmos para o cenário de 
uma forma mais positiva, 
vendo os obstáculos como 
uma oportunidade de mu-
dança e evolução. Na arte, 

especialmente, há toda uma 
discussão sobre como será 
o futuro da categoria. Eu 
venho apresentar um artista 
guarujaense que escolheu a 
segunda opção, utilizando 

ferramentas tecnológicas 
disponíveis há muito tem-
po, para criar conteúdo 
e novas experiências para 
quem não vive sem música: 
o nome dele é Jangadeiro!

Há de Brilhar
O Sol há de brilhar
E isso tudo vai passar
O Sol há de brilhar
Quando isso tudo acabar
E eu quero ver você
Sentindo a brisa à beira-mar
Sem porque
Já temos perguntas de mais
E o tempo vem dizer que o clima está favorável
Graças a Deus ... positividade no ar
Vem dançar ... ao som do mar
E encantar ... quem aqui chegar
Todos juntos somos mais fortes
E a vida vai responder:
Estou com vocês pra sempre

Quem vê o técnico 
de saneamento, Cristiano 
de Oliveira Nascimento, 
41 anos, atuando em 
operações da Sabesp 
no dia a dia de Guarujá, 
não tem ideia de sua 
atuação como cantor e 
compositor ‘Jangadei-
ro’, que pode te colo-
car para dançar e refletir 
sobre o papel que cada 
um de nós está viven-

do na atual sociedade.
Através da tecno-

logia streaming, você 
pode conhecer os seus 
mais novos trabalhos, 
lançados no início de 
2021: os singles “Há de 
Brilhar” e “Alma Prana”, 
que, com toda a po-
sitividade da melodia 
Reggae, te leva para um 
momento de leveza nes-
tes meses pesados de 

Pandemia, que ficarão 
marcados na História.   

 Com mais de 30 
anos de estudo e pai-
xão à música, Janga-
deiro está prestes a 
lançar o EP “Jangadeiro 
Inoxidável”, em junho 
deste ano, onde vai 
reunir os singles citados 
acima, e outros quatro 
ainda inéditos. Em seu 
primeiro disco - “Nesse 

Barco a Navegar” (2020) 
- o músico nos convida 
para um deleite musical, 
poético e desafiador, 
com temas relevantes 
como política e sus-
tentabilidade, que se 
misturam, embalados 
por um Reggae forte e 
contagiante. E ele acei-
tou o convite para con-
versar com a gente so-
bre seu novo trabalho.   

Ouçam o trabalho de
Jangadeiro nas redes sociais:

Instagram: @cristiano.jangadeiro
Facebook: facebook.com/jangadeiro.oficial

Youtube e Spotify:  Jangadeiro
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ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

Da Reportagem 
- Os motoristas profis-
sionais habilitados nas 
categorias C, D e E, como 
motoristas de caminhão, 
transpor te público e 
de aplicativos estão em 
uma corrida contra o 
tempo para regularizar 
o exame toxicológico 
exigido pela legislação, 
e que a partir de 12 de 
maio passará a ser moti-
vo de multa gravíssima. 

Isso porque o novo 
Código de Trânsito Bra-
sileiro, que entrou em 
vigor na última segun-
da-feira (12), passou a 
punir motoristas que não 
atualizam o exame to-
xicológico a cada dois 
anos e meio, o chama-
do exame intermediário. 

Ele é exigido desde a 
criação do exame toxi-
cológico, em 2015, mas 
não havia punição para 
quem não realizasse o 
exame no tempo pre-
visto e tornou-se praxe 
realizar apenas na re-
novação da habilitação.

Agora, a falta do exa-
me intermediário é con-
siderada infração gravís-
sima, com 7 pontos na 
CNH, além de suspensão 
do direito de dirigir por 
90 dias, e ainda gera uma 
multa de R$ 1.467,35. 
O condutor ainda de-
verá, obrigatoriamente, 

Guarujá tem 10 no-
vos agentes de com-
bate às endemias para 
reforçar a luta contra 
as arboviroses – em 
especial as doenças 
causadas pelo mos-
quito aedes aegypti, 
como dengue e chi-
kungunya, que estão 

em alta na Cidade. 
Os novos servidores 

estão em treinamento 
desde a segunda quin-
zena de março e come-
çam a atuar em campo 
nas próximas semanas. 
Eles foram aprovados 
em concurso público 
realizado em 2018.

A partir desta sexta-
feira (16), a ‘Cãopanha 
Inverno Quentinho’, irá 
arrecadar mantas, co-
bertores, lençóis e to-
alhas para garantir que 
os 143 cães e 85 gatos 
abrigados no Canil Muni-
cipal estejam aquecidos 
no inverno, em junho.

Há duas formas de 
contribuir. A primeira é 
entregando a doação 
pessoalmente no Canil 
(Rua Professora Maria Lídia 
Rego Lima, 301 – Jardim 

Conceiçãozinha), de se-
gunda a sexta-feira, das 
9 às 11 horas e das 14 
às 16 horas. É obriga-
tório o uso de másca-
ra de proteção facial.

Ou, se preferir, o mu-
nícipe pode agendar a 
retirada em casa. Basta 
ligar para a equipe de 
Bem-estar Animal pelo 
telefone (13) 3387-7197.
Devido à pandemia, a 
Força-tarefa da Cidade 
se disponibilizou para 
buscar  as  doações .

Um mural de 155 
metros produzido por 
artistas locais foi instala-
do na nova subestação 
da Elektro, em Guarujá. 
A ação encontrou na 
arte uma estratégia para 
conscientizar a popula-
ção sobre a importân-
cia da energia e dicas 
de segurança e eco-
nomia, além de reduzir 
casos de vandalismo 
e prevenir acidentes 
nas suas subestações. 

A grafitagem foi re-
alizada pelo casal de 

Motoristas tem até dia 12 de maio 
para regularizar exame toxicológico 

‘Cãopanha Inverno 
Quentinho’

Grafitagem incentiva boas práticas

artistas Wilis e Leila Ca-
valcante, que vive na 
localidade e atende com 

aulas de artes visuais gra-
tuitas cerca de 100 ado-
lescentes, projeto social 

mantido pelos dois com 
a renda obtida a partir 
de trabalhos como esse.

Ação destaca dicas de segurança e eco nomia

passar por reciclagem 
e fazer novo exame, e 
só poderá dirigir nova-
mente após ter o exa-
me incluído no RENACH.

A nova lei esclarece 
ainda que o habilitado 
‘Exerce Atividade Remu-
nerada’, mesmo que não 
esteja trabalhando como 
motorista profissional, 
e mesmo sem ter sido 
flagrado dirigindo no pe-
ríodo, poderá receber 
a multa administrativa, 
com as mesmas pena-
lidades já descritas, no 
momento da renovação.

PROCURA
Em Guarujá, a procura 

pelas clínicas conveniadas 
ao Detran para realização 

do exame aumentou e 
os motoristas já estão 
enfrentando filas. O to-
xicológico exigido custa 
em média R$ 175,00. 

O motorista profissio-
nal Ricardo Souza atual-
mente trabalha com ca-
minhão, mas já trabalhou 
no transporte público, e 
defende a obrigatorieda-
de do exame para todas 
as categorias.

“Eu não estou mais no 
transporte público, mas 
trabalho com caminhão 
e já fui fazer a renovação. 
Acho importante respei-
tar a lei e sei que a medida 
é importante, mas em um 
momento tão difícil dessa 
crise, obrigar o profissio-
nal, muitos desemprega-

dos, a gastar R$ 175 com 
o exame é no mínimo 
frustrante. Também acho 
que é uma discriminação 
com os motoristas pro-
fissionais, porque não 
é só uma categoria que 
usa drogas, por isso acho 
que todos os condutores 
deveriam fazer”, disse.

Motoristas do transpor-
te público também concor-
dam com a medida, mas 
se queixam dos valores.

“Acho correto ter a 
obrigatoriedade do exa-
me, e até então fazíamos 
na renovação da habili-
tação, mas acredito que 
deveria ter um prazo 
maior para os motoristas 
se adequarem financei-
ramente, pois esse cus-
to extra sai dos nossos 
bolsos. Não tem ajuda 
das empresas e nem do 
sindicato, que pode-
ria fazer um acordo pra 
ter desconto. Não é um 
exame barato e a multa 
é bem cara”, opinou o 
motorista Rodrigo Teles.

SINDICATO
O Sindicato dos Mo-

toristas, em Santos, não 
se pronunciou sobre o 
assunto, e orienta aos 
motoristas regularizar o 
exame intermediário até 
o prazo para não ter 
problemas na hora da 
renovação da habilitação.

Novo Código de Trânsito passou a punir 
motoristas que não atualizam o exame

Guarujá tem reforço
no combate à dengue

Arrecadação visa mantas,
cobertores e lençóis

Novos agentes estão em treinamento
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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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Rosângela BozziRosângela Bozzi

Sindicato de Hotéis e Restaurantes completa 75 anos

O vice-presidente, 
José Lopez 
Rodriguez (Pepe), 
e o presidente 
do Sindicato 
de Hotéis 
Restaurantes
Bares e Similares 
da Baixada 
Santista e Vale do 
Ribeira, Salvador 
Gonçalves Lopes 
comemoraram
os 75 anos de 
bons serviços da 
instituição, ao 
lado de familiares, 
associados e 
colaboradores.
Parabéns!

Salvador Gonçalves Lopes com suas netas Giovana e Carolina Lopes

José Lopez 
Rodriguez
(Pepe), a 
secretária

de Turismo 
de Santos, 

Mirian Guedes 
e Salvador 
Gonçalves

Lopes

Mônica
Lourenço e 
seu marido, 
o advogado 

Marcos
Vinícius 

Lourenço
Gomes

O casal de empresários Omar Abdul 
Assaf e sua esposa Lucy Assaf

O atencioso casal Andréa Pires
Pereira e Márcio Willian Pereira veio

de São Paulo prestigiar o evento 

O professor 
Fabião,
pessoa
muito
estimada
na Baixada, 
foi levar 
seu abraço 
ao amigo 
Salvador

A compe-
tente se-

cretária do 
SinHoRes,

Elyanee
Rodrigues

João Lopes foi parabenizar o amigo 
Salvador Gonçalves Lopes e toda a 
diretoria do sindicato pelo brilhante 

trabalho desde sua fundação 
José Luis Blanco Lorenço e sua
atenciosa esposa Elenita Blanco

Osmar Aguiar e a
empresária Inês Belleni

Mirian Barbosa e João Recchia, 
convidados da diretoria
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emoções

16 a 22 de de abril de 2021SOCIALA ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br

  �
 M

O
M

EN
TO

S
 D

E 
2

0
19

 �
 M

O
M

EN
TO

S
 D

E 
2

0
17

 �
�M

O
M

EN
TO

S
 D

E 
2

0
17

 �

  �
 M

O
M

EN
TO

S
 D

E 
2

0
19

 �
 M

O
M

EN
TO

S
 D

E 
2

0
17

 �
�M

O
M

EN
TO

S
 D

E 
2

0
17

 �Maestro João Carlos Martins e Bachiana Filarmônica SESI-SP

O pianista e maestro João Carlos 
Martins, considerado um dos maiores 
fenômenos da música erudita, leva 
à cidades de todo interior do Estado 
e periferias das grandes cidades, e 
em palcos de grandes relevâncias, 
a música clássica de alta qualidade, 
através de jovens que por seu inter-

médio desenvolvem maior conheci-
mento musical. Segundo João Carlos 
Martins, “Quando a Cultura e a Arte 
caminham juntos, há sempre um 
mundo melhor”. Na foto, o secretário 
de Cultura de Guarujá, Paulo Rober-
to Fiorotto e o maestro João Carlos 
Martins, em um momento ímpar 

Grupo de amigas que foram prestigiar a grande noite  

O estimado João Elias (Lar Elizabth), o maestro
João Carlos Martins e o prefeito de Guarujá, Válter Suman

Graziela Costa, o coordenador de Saúde Ocupacional
de Guarujá, médico Antonio Armas e Thaís Marques

O radialista e apresentador de TV,
Gilson Lima, uma referência na Cidade

O maestro João Carlos Martins
e o orgulhoso André Fábio 

Antonio Mário Badan
e Fátima Badan

O empresário Nilson Santos
e sua esposa Marlene Santos

João Carlos Marins e a
jornalista Rosângela Bozzi

Dalvino dos Santos e sua esposa 
Marinalva dos Santos

Jacy Antonio Fernandes
e Edna Fernandes

Jovens bonitas e educadas. 
Parabéns!


