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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:

Infraero apresenta projeto
do terminal de passageiros

Página 3

Infraero concluiu mais uma entrega contemplada na 1ª Fase de desenvolvimento do Aeroporto de Guarujá: o projeto
do terminal de passageiros modular desmontável; equipamento tem capacidade para atender 50 passageiros por dia

Moradores vizinhos 
ao canal da avenida 
Pref. Domingos de Sou-
za solicitam o serviço 
público de limpeza 

urbana e poda no lo-
cal. Eles alegam que 
a vegetação deposi-
tada na lateral do ca-
nal atrai mais entulho 

à região e propicia a 
proliferação de inse-
tos, como o mosquito 
que transmite a den-
gue e a chikungunya.

ALGUÉM RESOLVEALGUÉM RESOLVE

Aeroporto de Guarujá

Charge da semana
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A reabertura gradual 
do comércio trouxe 
grande alívio aos em-
presários da cidade, 
mas uma preocupação 
persiste: será este um si-
nal de retomada das ati-
vidades econômicas de 
fato ou mais uma trégua 
até o feriado do Dia das 
Mães, quando as ven-
das voltam a aquecer?

Tudo bem que o que 
deve determinar a evo-
lução da pandemia é 
o comportamento das 
pessoas, mas, como 

trabalhar e planejar ven-
das, se há essa inse-
gurança geral sobre a 
condução da pandemia 
não só no município, 
mas em todo o país?

Contar com a cons-
cientização da popu-
lação já provou não 
ser a melhor estratégia 
no combate ao coro-
navírus, então, o que 
fazer? A hora de apre-
sentar soluções é agora.

Esse será o legado dos 
nossos líderes à nossa 
história, então, que o co-

letivo seja prioridade em 
todas as ações políticas.

Nosso povo precisa 
trabalhar, nossos empre-
sários precisam de ajuda 
para manter seus negó-
cios nessa fase difícil, 
nossa sociedade precisa 
de ações políticas e bem 
planejadas para que 
possamos superar essa 
crise sem precedentes.

O pós-pandemia pro-
mete seres mais huma-
nos. Queremos mais do 
que tudo, políticos mais 
humanos e solidários, já.

Uma política mais humana 

O Brasil parece mais um trem
desgovernado rumo a um ponto que

ninguém pode prever qual seja, porque 
carrega nos vagões quase 400 mil mortes.

Sergio Trombelli - Professor universitário,
Pós-Graduado em Comunicação e Palestrante

FRASE DA SEMANA

Nota oficial

Com relação à veicu-
lação de notícias que tra-
tam da suposta omissão 
do legislativo em discutir 
sobre as denúncias que 
envolvem o Prefeito Mu-
nicipal, a Câmara Munici-
pal de Guarujá esclarece 
o seguinte:

A referida comissão 
parlamentar se reuniu 
com seus membros para 
tomar ciência e deliberar 
acerca das denúncias 
recebidas que versam 
sobre supostas infrações 
relacionadas à Organi-
zação Social Pró-Vida 
e o chefe do executivo 
municipal.

A comissão com-
posta pelos Vereadores 
José Francinaldo Ferreira 
de Vasconcelos (PSB), 
Edmar Lima dos Santos 
(PP), Mário Lúcio da Con-
ceição (PSB), Raphael Vi-
tiello Silva (PSD) e Sirana 
Bosonkian (PTB), após 
deliberações, encami-
nhou ofício à Mesa Dire-
tora da Câmara Municipal 

requerendo que fosse 
requisitado à Advoca-
cia Geral do Município 
eventuais procedimen-
tos em curso no Tribunal 
de Contas do Estado de 
São Paulo e Ministério 
Público do Estado de 
São Paulo.

Com a vinda das in-
formações requisitadas, 
foi elaborado parecer 
pelo Relator da Comis-
são, Vereador Edmar 
Lima dos Santos (PP) que 
foi colocado em deli-
beração pela Comissão, 
com a aprovação dos 
membros da comissão, 
o parecer foi protocola-
do e encaminhado para 
votação em plenário.

O parecer da co-
missão foi no sentido 
de que não houve nas 
denúncias causa de 
pedir ou pedido que 
trouxesse matéria a ser 
fiscalizada pela comis-
são, refugindo da sua 
competência à luz do 
que dispõe o artigo 53 

do Regimento Interno 
da Câmara Municipal.

Consta do parecer 
que as informações que 
foram requisitadas trou-
xeram uma lista de pro-
cedimentos que estão 
em curso nos órgãos de 
fiscalização, cujos pode-
res investigatórios são 
muito mais amplos para 
se averiguar eventuais 
ilicitudes, irregularidades 
e seus responsáveis.

Diante disto, o relator 
propôs o arquivamento 
dos procedimentos no 
intuito de evitar violação 
do princípio da razoa-
bilidade, bem como do 
Regimento Interno da 
Casa de Leis.

Na última sessão legis-
lativa, o parecer foi lido 
em plenário e aprovado 
por unanimidade dos 
vereadores, resultando 
no arquivamento do 
procedimento, o que 
não impede que a maté-
ria seja rediscutida caso 
apareçam novos fatos.

Sobre denúncias encaminhadas à 
Comissão de Fiscalização e Controle 

da Câmara Municipal de Guarujá

Zoel é professor, formado em sociologia e presidente do
Sindserv (sindicato dos servidores municipais) Guarujá

Artigo

Estamos de mãos atadas
Zoel Garcia Siqueira

Ao concluir a primei-
ra rodada de negocia-
ção da campanha salarial 
de abril com a prefeitura 
de Guarujá, estou, como 
presidente do sindicato 
dos servidores, comple-
tamente insatisfeito com 
o resultado até agora.

A administração ofe-
receu apenas reajustes 
no auxílio-alimentação, 
na subvenção ao plano 
de saúde e no adicio-
nal de insalubridade. 
Em relação ao salário-
base, nada até o final 
do segundo trimestre.

A resposta da pre-
feitura se baseia na lei 
173-2020, do gover-
no federal, que impõe 
perdas enormes ao 
funcionalismo, desde 
proibição de aumento 
salarial até promoção 
por tempo de serviço.

O impedimento, 
conforme a lei, vale até 
o final de dezembro 
deste ano. Não bastas-
se, por causa da refor-
ma previdenciária do 
mesmo governo federal, 
passamos a contribuir 
com mais três por cento 
para a previdência.

Também como con-

sequência da reforma 
previdenciária, deze-
nas de funcionários ou 
pensionistas, ao se apo-
sentar, têm que optar 
apenas por uma apo-
sentadoria, quando an-
tes elas se acumulavam.

Todos esses pro-
blemas são reflexos da 
legislação federal que 
atinge na lata os traba-
lhadores, especialmente 
os servidores munici-
pais, estaduais e federais.

É  du ro  perceber 
que, ao fim da campa-
nha salarial, não avan-
çamos em nada. Ape-
nas perdemos. O pior 
é que alguns perguntam 
o que fará o sindicato. 
Questionam ‘e agora?’.

 Particularmente, res-
pondo que o nosso 
Sindserv organizou reu-
niões e par ticipou de 
protestos contra essa 

legislação que hoje nos 
massacra, principalmen-
te as reformas traba-
lhista e previdenciária.

Estamos oprimidos 
por um governo que 
anunciou granada no 
bolso do servidor. O 
pior é que está para 
vir outro ataque, que 
é a reforma adminis-
trativa em tramitação 
no congresso nacional.

Infelizmente, sem fu-
gir da responsabilidade, 
o sindicato está de mãos 
atadas. Porém, como diz 
o dito popular, não há 
mal que sempre dure. 
Seu fim depende da 
organização dos traba-
lhadores e do povo.

Não pensem que a 
diretoria está aqui para 
defender este ou aque-
le segmento político. 
Para falar a verdade, 
todos, de uma forma 
ou de outra, acabam 
operando contra os 
nossos interesses.

O que temos visto 
é que os mandatários 
são normalmente liga-
dos ao capital nacional 
ou estrangeiro, apro-
fundando a nossa mi-
séria, principalmente 
do servidor público. É 
preciso lutar contra isso.



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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Gonzaga, Santos
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Dr. Marco Antonio
Barbosa dos Reis

CRM 67.780 - RQE 26195

Dra. Gelvana Flávio
Barreto Reis

CRM 75.050 - RQE 22013

Guarujá - A Infraero 
concluiu mais uma en-
trega contemplada na 1ª 
Fase de desenvolvimento 
do Aeroporto de Guaru-
já: o projeto do terminal 
de passageiros modular 
desmontável. O termi-
nal foi projetado para 
atender à demanda de 
operações simultâneas 
de até duas aeronaves 
modelo Caravan - média 
de 10 a 12 pessoas por 
aeronave, ou seja, 20 a 
24 passageiros no total.

O projeto constitui-se 
na utilização de 21 con-
tainers, com dimensões 
de 2,40m x 6,0m, mon-
tados em módulos. A 
área total será de 302,40 
m². O local de instala-
ção do terminal modular 
fica próximo à atual área 
da entrada da Base Aé-
rea de Santos.  A previ-
são é concluir toda a 1ª 
Fase até junho de 2022. 

O terminal modular 
prevê salas de embarque 
e desembarque, áreas 
para check-in, café, sa-
nitários, escritórios de 
órgãos públicos, das 

empresas aéreas e da 
Infraero, além de estacio-
namento com 19 vagas. 

O projeto é totalmente 
acessível e tem a função 
de atender provisoria-
mente a operação do ae-
roporto, com conforto, 
até que seja feita a transi-
ção para a área definitiva, 
prevista para a fase 3 do 
cronograma de desenvol-
vimento do Aeroporto, a 
ser concluída em 2023.

 
ANDAMENTO

Os trabalhos envol-
vem diversas frentes, 
entre elas destacam-se 
projetos de engenharia 
e as ações para obten-
ção do licenciamento 
ambiental, cumprindo 
exigências da Compa-
nhia Ambiental do Estado 
de São Paulo (Cetesb).

Para o licenciamento 
Ambiental, a Infraero rea-
lizou uma consulta prévia 
à Cetesb, e, em resposta, 
foi apontada a neces-
sidade de elaboração 
do Relatório de Regula-
rização Ambiental (RRA). 

A Infraero e a Prefei-

tura estão envidando 
esforços para elaboração 
do Relatório exigido para 
que seja aberto o pro-
cesso de licenciamento, 
o que é um avanço im-
portante visto que sem 
essa etapa não há possi-
bilidade de intervenções 
(obras) para posterior 
operação do Aeroporto.

“Estamos realizando 
um trabalho intenso para 
o cumprimento do con-
trato em estreito alinha-
mento com a Prefeitura e 
percebemos que os re-
sultados começam a sur-
gir”, explicou a gestora do 
contrato, Adriana Ramos.

AÇÕES ATÉ
O MOMENTO 

Já foram realizadas 
manutenções em equipa-
mentos de auxílio visual, 
tais como na Biruta e no 
Farol Rotativo, bem como 
no corte da vegetação 
que será mantido perio-
dicamente. Serviços de 
topografia e sondagem 
já foram realizados. Os 
projetos de reconstrução 
do pavimento da pista 

FICHA TÉCNICA DO TERMINAL MODULAR

A RCI - Revista Científica 
Integrada está com prazo 
aberto para submissão de 
trabalhos científicos até o 
dia 30 de abril. Podem ser 
submetidos resultados de 
estudos nas mais variadas 
áreas do conhecimento e 
também pesquisas sobre 
a pandemia de Covid-19. 

Autores interessados 
em divulgar o resultado 
de suas pesquisas po-
dem enviar para o email 
rciguaruja@unaerp.br. 
As normas para forma-
tação do trabalho es-
tão disponíveis no site 
oficial da RCI (https://
www.unaerp.br/revis-

Projeto do terminal de passageiros do 
Aeroporto é apresentado pela Infraero

de pouso e decolagens 
e drenagem estão em 
fase final de desenvol-
vimento, além da cerca 
operacional e sinalização 
horizontal já concluídos. 

FASES
De acordo com o con-

trato, firmado em julho de 
2020, são quatro fases 
previstas. As outras três 
etapas são compostas 
pela Certificação Ope-
racional do Aeródromo 
para Aviação Comercial 

Regular (fase 2 – aeronaves 
2B IFR + Operação Espe-
cial ATR-72); Transferência 
da Infraestrutura e Opera-
ções para a área definitiva 
(fase 3); e Aeronaves 
a jato de maior por te 
(737-700, A319, A320). 

“A Infraero acredita no 
sucesso desse empreen-
dimento tão importante 
para a Baixada Santista e 
está envidando toda sua 
exper tise para que os 
obstáculos sejam supe-
rados”, afirma o superin-

tendente de Operações, 
Paulo Eduardo Cavalcante. 

INVESTIMENTOS
Os investimentos pre-

vistos para a fase 1 são da 
ordem de R$ 3,6 milhões, 
sendo cerca de R$ 660 
mil destinados ao termi-
nal modular. Os recursos 
estão sendo pleiteados 
pela Prefeitura à Secretaria 
de Aviação Civil, do Minis-
tério da Infraestrutura, por 
meio do Fundo Nacional 
de Aviação Civil (Fnac). 

Revista Científica recebe trabalhos para nova edição
ta-cientifica-integrada).

Com class i f icação 
Qual is Per iódicos B5 
e ISSN 2359-4632, a 
revista reúne trabalhos 
científicos em várias mo-

dalidades: ar tigos; en-
saios; estudos de caso; 
revisões bibliográficas, 
comentários, resenhas e 
resumos executivos de 
monografias, disser ta-

ções e teses, produzidos 
por alunos, professores e 
pesquisadores da Unaerp 
e de outras instituições 
nacionais e do exterior. 

A Revista Científica In-

tegrada (RCI) é produzida 
pelo Núcleo de Pesqui-
sas Fernando Eduardo 
Lee da Unaerp Campus 
Guarujá, com apoio da 
Fundação Fernando Lee.
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Guarujá - Um grupo 
de 15 pessoas decidiu 
arregaçar as mangas e re-
alizar melhorias na Escola 
Municipal Guilherme Furla-
ni (Travessa 253, s/n), que 
fica no bairro Morrinhos 
II. Eles são pedreiros, 
pintores e autônomos, 
todos amigos em comum 
e que desde março vêm 
promovendo uma série 
de intervenções estrutu-
rais na Unidade. Parte do 
grupo pertence ao Poder 
Legislativo Municipal.

Já foram realizados 
reparos em toda a Escola. 
A cozinha foi reformada 
e os pisos (das salas de 
aula e pátio) que estavam 
quebrados, substituídos. 
Os trabalhos incluem ain-
da capinação, cimentado, 
paisagismo e pintura geral. 
Boa parte do material utili-
zado foi obtido por meio 
de doações e vaquinhas.  

Um dos voluntários é o 
técnico em enfermagem, 
Emerson Cássio da Con-
ceição dos Santos. Ele 
conta que a iniciativa sur-
giu do desejo de poder 
fazer mais pela Cidade. 
Com 27 anos e morador 
do bairro do Pae Cará, 
Emerson sintetiza que o 
espírito voluntário faz bem 
a todos e a sociedade.

“O sentimento é de 
fazer o bem, de coope-
ração, de poder fazer 
alguma coisa pela po-
pulação. E ver o retorno 

O tema ‘Terceiro Se-
tor na Administração 
Pública Municipal’ será 
apresentado aos par-
ticipantes da live que 
acontece neste sábado, 
dia 24, em sequência 
ao Seminário do Ter-
ceiro Setor, iniciativa da 
OAB Guarujá em parceria 
com a municipalidade.

Para par ticipar, os 
interessados devem 
acessar o instagram da 
OAB Guarujá (www.
instagram.com/oab-
guarujá) no sábado, a 
par tir das 9 horas. A 
conferência será trans-
mitida via live na rede 
social, sem necessidade 
de inscrição. O evento 
é aber to ao público. 

A palestra será mi-
nistrada pelo Dr. Takashi 
Yamauchi, membro do 
comitê da ISO (Organi-
zação Internacional de 
Normalização), sobre 
responsabilidade social e 
ambiental, e contará com 
intermediação do coor-
denador da comissão do 
Terceiro Setor da OAB 
Guarujá, Douglas Lima.

O Seminário seguirá 
até novembro, sendo 
realizada uma palestra 
por mês, abordando di-
ferentes vertentes sobre 
o Terceiro Setor. Ao final, 
todos os participantes 
receberão um cer tifi-
cado de participação. 
(Veja na tabela a relação 
dos temas e as datas).

Priscilla Bonini Ribeiro - Educadora, doutora em 
Tecnologia Ambiental, mestre em Educação, diretora 
geral da Unaerp Campus Guarujá, ex-conselheira 
estadual de Educação, ex-secretária de Educação do 
Município de Guarujá, ex-presidente da Região Sudeste 
da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime) e ex-presidente da Undime São Paulo. 

Priscilla Bonini 
Ribeiro

  
Toda manhã 

acordo, agrade-
ço, peço a Deus 
força, fé e sa-
bedoria. Busco 
re f le t i r  sobre 
o intangível e 
procuro reavivar a crença 
na arma mais poderosa 
chamada Educação, num 
contexto tão complexo em 
que estamos enfrentando.

Em minhas reflexões 
creio que, para um País se 
desenvolver de forma sus-
tentável, a bandeira da Edu-
cação deve ser prioridade, 
se sobrepondo às bandeiras 
partidárias, ideológicas ou 
mercadológicas. E convido 
você, caro(a) leitor(a), a re-
fletirmos juntos sobre isso.  

As grandes mazelas 
no Sistema Educacional 
Brasileiro foram objeto de 
inúmeras pesquisas para 
diagnóstico e soluções, 
porém, quantos educado-
res e gestores já não se 
sentiram impotentes, diante 
de um sistema que parece 
fixar entraves que prejudi-
cam avanços educacionais? 

Antes da pandemia, lu-
távamos para que o Plano 
Nacional da Educação 2020 
– um importante avanço 
educacional na última dé-
cada - pudesse se tornar 
realidade. Embora grande 
parte das metas não haviam 
sido alcançadas, o Brasil 
caminhava neste sentido, 
apesar da defasagem histó-
rica. Fiz parte do processo 
de elaboração do Plano 
Municipal de Educação de 
Guarujá e do Plano Esta-
dual de Educação, e sei da 
relevância deste processo. 

Diante de tantas adver-
sidades e realidades tão 
distintas em nosso País, fo-
mos surpreendidos com os 
desafios que o novo corona-
vírus nos impôs. Inclusive 
no meu artigo “As crises da 
Pandemia”, em abril do ano 
passado, refletia sobre como 
um vírus poderia transfor-
mar tão repentinamente 
nossa realidade e, naquele 
instante, não imaginávamos 

quantas perdas 
nos afligiriam, 
t u d o  o  q u e 
passa r í amos 
desde então. 

C e r c a  d e 
1,5 bilhão de 
alunos em todo 
o Mundo foram 
impactados com 

o fechamento das escolas no 
ano passado. Educadores, 
gestores, alunos, famílias 
precisaram se reinventar, 
e diversos recursos foram 
usados para conectar alu-
nos com o conhecimento. 
Porém, a falta de acesso à 
internet, níveis diferentes 
de suporte familiar, de-
sigualdades sociais e de 
vulnerabilidade resultaram 
em barreiras de exclusão.

Segundo estudos citados 
no Relatório Anual de Acom-
panhamento do Educação 
Já, do Todos pela Educação, 
há previsão de perdas de 
aprendizagem, prejuízos ao 
desenvolvimento estudantil 
na Educação Básica e ainda, 
aumento de evasão e redu-
ção da escolaridade, entre 
outros impactos. É imperati-
vo considerarmos outras de-
mandas, como as questões 
socioemocionais por exem-
plo, que ampliam a neces-
sidade de um olhar atento. 

É preciso resetar nossa 
compreensão de Educação! 
Implementar processos ava-
liativos que indiquem o de-
sempenho do aprendizado, 
pôr em prática metodologias 
para recuperação dos conte-
údos e competências. Co-
nhecendo o passado e en-
tendendo o presente, pode-
mos traçar novas diretrizes. 

Não podemos deixar 
de acreditar na força da 
Educação, porém, sem es-
tabelecê-la como prioridade, 
será ainda mais imprati-
cável priorizar medidas e 
estratégias para retoma-
da do curso evolutivo da 
Educação em nosso País. 

O maior desafio pós-
pandemia será superar um 
déficit educacional com-
posto, ou seja, um déficit 
pandêmico aplicado so-
bre um déficit educacio-
nal que já existia antes.

Artigo

Retrocesso Pandêmico 
na Educação 

Live sobre Terceiro Setor será
realizada neste sábado (24)

CONFIRA O CRONOGRAMA

24/4 (sábado) – Tema: Terceiro Setor na Adminis-
tração Pública Municipal
15/05 (sábado) – Legislações OS, OSCIP, ICT e LOAS
19/06 (sábado) – Imunidade e Isenção Tributária
17/07 (sábado) – Terceiro setor na área de turismo
21/08 (sábado) – Terceiro setor de Direito Social
18/09 (sábado) – Terceiro setor na área empresarial
16/10 (sábado) – Sustentabilidade, responsabili-
dade social e ambiental
20/11 (sábado) – Terceiro setor na área esportiva

Comunidade de Guarujá unida 
transforma escola do bairro

disso é muito gratificante. 
Será muito prazeroso 
ver a Unidade quando 
ela estiver pronta, prin-
c ipalmente sabendo 
que você contribuiu por 
uma causa tão nobre”. 

No momento, os ser-
viços compreendem a 
pintura da escola, tanto 
na parte interna, como 
externa. Em seguida, se-
rão reformadas as lou-
sas das salas de aula. 
Para a etapa final, o gru-
po prepara um mega 
mutirão que envolverá 
mais de 30 voluntários, 
quando será executada 
lavagem, capinação e 
também melhorias no 
entorno da Unidade.

Como recado aos es-
tudantes, o técnico em 
enfermagem espera que 
quando crescerem, eles 
possam se lembrar deste 
exemplo e que também 

façam o melhor para a 
sociedade. “Acredito que 
quem pensa no próximo, 
pensa como Deus. Espe-
ro que todos entendam 
que, com uma simples 
ação podemos melhorar 
um local, para o futu-
ro das nossas crianças”.

“É tempo, amor e de-
dicação que todo esse 
grupo tem. Seja sábado, 
domingo ou feriado, to-
dos estão se doando 
para que a escola fique 
linda aos alunos”, comen-
ta a diretora da EM Gui-
lherme Furlani, a professo-
ra Paula Izolina Cespedes.

SEDUC APOIA
Os serviços execu-

tados vêm ao encontro 
das intervenções que 
são desempenhadas pela 
Secretaria Municipal de 
Educação, que também 
forneceu tintas e mão-

de-obra. Também estão 
sendo preparados can-
teiros da Unidade, que 
darão lugar a uma mini 
horta, por meio do Pro-
jeto da Prefeitura “Cada 
Hor ta é uma Escola”. 
Além disso, a Secretaria 
de Operações Urbanas 
(Seurb) realiza a limpeza 
do entorno, assim como 
a revitalização do asfal-
to da rua da Unidade. 

Para o secretário de 
Educação, Marcelo Ni-
colau, trata-se de uma 
onda do bem. “Esse é 
um belo exemplo de 
que a união faz a força, 
pois ninguém faz nada 
sozinho. Só quem tem a 
ganhar são os alunos, que 
encontrarão uma escola 
muito mais segura e bo-
nita. Obrigado a todos 
os envolvidos que se en-
gajaram nesta excelente 
iniciativa”, parabenizou. 

Pedreiros, autônomos e pintores, todos amigos em comum, 
se juntaram e estão deixando a escola do bairro de cara nova

Divulgação
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SÓ PARA

Sérgio Trombelli 

PENSAR

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

Todos juntos
Com a instalação da CPI, 

surge a possibilidade de se des-
cobrir como nosso país chegou 
ao estado atual desta pandemia. 
Não há dúvidas que aconteceram 
equívocos e omissões, mas, se 
por um lado, serão apontados 
culpados, que deverão pagar pelos 
seus erros; por outro temos a espe-
rança de que com a CPI possamos 
encontrar soluções capazes de 
redirecionar o Brasil e colocá-lo 
num rumo mais racional e eficiente.

Veja bem, geralmente quando 
catástrofes assolam uma região, 
um estado, um país, a condu-
ta mais adequada é a união em 
busca de solucionar o proble-
ma, pois o perigo instalado 
atinge a todos indistintamente. 

Infelizmente não foi o que 
v imos acontecer  no Bras i l . 
Logo depois que a crise pan-
dêmica se instalou, alguns dos 
players políticos começaram a 
agir isoladamente, com conceitos 
próprios e condutas pessoais.  

O resultado foi que o barco, 
em que todos estávamos, passou 
a ter remadores que faziam força 
para lados diferentes, e a embar-
cação ficou parada no porto, com 
todos dentro, salvo raras exce-
ções que conseguiram pular fora.

Depois, mais fatos se instala-
ram e ampliaram este caos. Nega-
cionismo e oportunismo político, 
afloraram e se radicalizaram a ponto 
de tornar o diálogo nacional impos-
sível na busca de um consenso.

Hoje, o que vemos? Faltam 
vacinas, escolas fechadas, kits 
de intubação se esgotando com 
prenúncio de desfechos trágicos, 
desrespeito ao isolamento, falta 
de oxigênio e não são poucas as 
cidades com carência – dizem que 
chegam a mais de 1000 - sem poder 
dar continuidade aos intubados. 

Com isso, pela primeira vez, 
veio a público uma determinação 
da Associação Médica Brasileira, 
AMB, para que se fizesse escolha 
de pacientes que receberiam aten-
dimento completo.  Uma medida 
que só ocorre em guerras, e o mé-
dico, além do sacrifício que faz na 
linha de frente, tem que assumir 
a escolha terrível entre a vida e a 
morte dos internados. Um peso 
muito grande a uma categoria que 
muito vem fazendo por todos nós.

A trajetória exemplar que 
nosso país conquistou interna-
cionalmente, construída ao longo 
de décadas, foi desmanchada na 
insanidade de um Ministério de 
Relações Exteriores que tínha-
mos, e hoje não conseguimos 
retomar diálogo com países amigos 
que poderiam nos ajudar nesta 
hora terrível pela qual passamos. 

E o resultado já começou a 
aparecer: o Presidente Joe Biden, 
envia um representante seu para 
uma maior aproximação dos EUA 
com a América Sul, cuja agenda 
é visitar Colômbia, Argentina e 
Uruguai, e o Brasil ficou de fora, 
o maior país do cone sul.  Some-
se a isso o conceito que o Brasil 
tem na questão do meio ambien-
te, como veremos na Cúpula do 
Clima, podemos perguntar, já 
somos um pária internacional?

O jornal The Guardian da 
Inglaterra, em editorial, disse que o 
Brasil é um perigo mundial, e na se-
mana passada, tivemos notícias de 
que nossa cepa do vírus, a P1, já se 
espalha por alguns países vizinhos. 

O Brasil parece mais um 
trem desgovernado rumo a um 
ponto que ninguém pode prever 
qual seja, porque carrega nos 
vagões quase 400 mil mortes.

Neste contexto, é preciso re-
cuar, isto mesmo, recuar a bem de 
todos, amenizar os ânimos, buscar 
caminhos e defenestrar a burrice 
teimosa que se instaurou entre as 
partes corresponsáveis deste caos. 

Aqueles que entraram em 
combates políticos devem esquecer 
2022. Os partidos devem abrir mãos 
das exageradas benesses das emen-
das parlamentares, além de outros 
favores. Os partidários nas redes 
sociais devem baixar o tom, pois 
qualquer incitação ao extremismo 
é negativa e, sobretudo, perigosa. 

A sociedade deve acatar as 
normas sanitárias que os espe-
cialistas e epidemiologistas acon-
selham, enquanto que o governo 
deve pensar primeiro no povo, 
abrindo linhas de crédito aos pe-
quenos empresários, e auxiliando 
financeiramente os necessitados 
que precisam contar com recursos 
de verdade e não migalhas, que só 
humilham e não aplacam a fome 

O Brasil tem cerca de 25 mi-
lhões de pobres, 10% da popu-
lação - não sei como os gover-
nantes conseguem dormir com 
um peso destes na consciência.

A responsabilidade é de todos e 
começa com cada um, por isso todo 
cidadão brasileiro, deve cumprir 
sua parte em respeitar a preservação 
da saúde SUA, de SUA FAMÍLIA e 
de SEUS SEMELHANTES, obede-
cendo as normas e o isolamento, 
tomando a 2ª dose da vacina, 
procurando fazer parte das soluções 
em vez de aumentar os problemas.

O que eu gostaria de ver era 
os atores deste quadro horrível 
esquecerem as disputas políticas, 
esquecerem os oportunismos que 
a crise oferece para se ganhar 
votos ou mais dinheiro. Não é 
justo para com nosso povo, não é 
humano, não é uma conduta que 
faz por prevalecer, com certeza os 
desígnios de Deus, da fé, e não 
me venham dizer que a espiritu-
alidade não atua neste momento.

Ela é a única que pode des-
pertar humanismo na conduta 
das pessoas para serem melhores 
do que têm sido, e isto se faz 
com ação no cotidiano da vida, 
comunitariamente, e acima de 
tudo com obediência civil às nor-
mas de proteção contra o vírus. 

Se, após apurados os fatos 
na CPI, reconhecermos os erros 
e corrigi-los, em vez de somente 
apontar o dedo; se reconhecermos 
os acertos e multiplicá-los, sem 
a vaidade da autopromoção, será 
possível minorar a dor, minorar 
a pandemia, salvar mais vidas e 
nos mantermos juntos, com um 
só propósito: preservar a vida 
de nossa gente e dar um rumo 
mais esplendoroso a nossa Pátria. 

Afinal, ela merece. 

A Prefeitura de Gua-
rujá deu mais um passo 
importante para reforçar 
a segurança na Cidade. 
Na manhã de terça-feira 
(20), o prefeito Vál-
ter Suman entregou ao 
Estado o alvará para 
construção da nova 
sede do 21º Batalhão 
da Polícia Militar do In-
terior (21º BPM/I), 5ª Cia 
PM e Força Tática, que 
substituirá a atual sede, 
na Praia do Tombo. 

A área de 3.630 me-
tros quadrados, doa-
da pela Prefeitura, está 
localizada em ponto 
estratégico na Avenida 
Atlântica (Enseada), há 
300 metros da praia. 
De acordo com a PM, 
a construção deverá 
ser iniciada em 60 dias.

Destacando as várias 
iniciativas do Municí-
pio para levar a Polícia 
Militar para a Enseada, 
Suman reafirmou que a 
segurança é fundamental 
para o desenvolvimento 
da Cidade. “Guarujá tem 
dado passos importan-
tes para viabilizar uma 
cidade cada vez mais 
segura para moradores 
e turistas. É uma área 
nobre e perfeita para 
abrigar o batalhão, com 
mais estrutura para aten-
der a todo o Município. 
Não medimos esforços 
para tornar este sonho 
realidade”, destacou 
o chefe do Executivo.

Chegou a vez de 
quem tem 64 anos com-
pletos garantir a primeira 
dose da vacina contra 
a covid-19 em Guarujá. 
A imunização para esse 
novo grupo começa 
nesta sexta-feira (23). 
São esperados pouco 
mais de 2.700 pessoas 
dentro dessa faixa etária.

Para iniciar a nova fase 
de vacinação, a Cida-
de recebeu mais 2.720 
doses da CoronaVac 
nesta quinta-feira (22). 

A Cidade segue com 
dois postos de vacina-
ção: o Ginásio Guaibê, 
das 8 às 16 horas, além 

do sistema drive-thru 
no estacionamento do 
ginásio, das 9 às 15 ho-
ras. O atendimento é de 
segunda a sexta-feira.

O segundo é o pos-
to volante montado 
na Coordenadoria da 
Guarda Civil Municipal 
(GCM), no Distrito de 
Vicente de Carvalho 
(Rua Cunhambebe, 500, 
no Jardim Cunhambe-
be), das 8 às 14 horas, 
também nos dias úteis.

Para garantir a dose, 
basta o munícipe compa-
recer munido de um do-
cumento com foto e com-
provante de residência.

Quer saborear nossas novidades? 
Estamos no IFOOD, ou se preferir,

é só pedir pelo nosso número

(13) 3382-1859

Funcionamento de
terça à domingo, somente

no horário do almoço

Guarujá começa a 
vacinar idosos de 64 

anos contra a covid-19

Obras da nova sede do batalhão da
PM devem ser iniciadas em 60 dias

Área de pouco mais de 3.600 metros quadrados, doada
pelo município, está localizada em ponto estratégico na 

Avenida Atlântica (Enseada), há 300 metros da praia

DOAÇÃO
A doação da área é 

proveniente do projeto 
de lei nº 134, aprovado 
pela Câmara de Vereado-
res no início de agosto de 
2019, e sancionada pelo 
prefeito no dia 21 do 
mesmo mês e ano. 

O documento foi for-
mulado e encaminhado ao 
Legislativo Municipal após 
reunião entre o Executivo 
e o secretário de Estado 
da Segurança Pública.

Com o alvará em mãos, 
o comandante do 21º 
BPM/I, tenente-coronel 
PM Alexandre da Silva 
falou sobre o sonho que 
está se concretizando.

“Este é o resultado do 
esforço daqueles que 

nos antecederam e que 
demos continuidade. Sem 
dúvida, é uma obra prio-
ritária para a Polícia Militar, 
porque além do 21º BPM/
I, será possível abrigar-
mos os policiais que vêm 
à Cidade para atuar na 
Operação Verão, e servirá 
também como base para 
operações diversas da PM.

As palavras do te-
nente-coronel Alexandre 
da Silva foram ratificadas 
pelo coronel PM Cássio 
Araújo de Freitas, coman-
dante do 6º Batalhão de 
Polícia do Interior (CPI-
6). “Este alvará é muito 
importante para nossa 
instituição, pois a nova 
sede vai melhorar muito 
as condições de trabalho 

da PM e, consequente-
mente, o atendimento à 
população”, destacou.

QUEM ESTAVA LÁ
A cer imônia ,  que 

aconteceu no Gabinete 
do Prefeito, no Paço Mu-
nicipal Moacir dos Santos 
Filho, contou também 
com a presença da pre-
sidência do Legislativo 
Municipal e demais vere-
adores, além de secretá-
rios municipais, entre eles, 
capitão Luiz Claúdio Ve-
nâncio (Segurança e Con-
vivência Social); Adilson 
de Jesus (Infraestrutura e 
Obras), Polliana Iamonti 
(Planejamento) e Gilber-
to Venâncio (Governo), 
entre outros assessores.
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POR ONDE ANDA

BASTIDORES
DO ESPORTE

Nelsinho Filho

Grande na estatura (1,86 de altura) e no coração. Nosso
homenageado da semana é o ex-atleta de futebol
profissional, Alfredo Junior, popularmente conhecido por “Alfre-

dão” ou “Fera”, muito querido por todos que o conhecem.
A exemplo de grande parte dos garotos de sua época, Alfredão 

deu os primeiros chutes na bola no famoso “futebol descalço de rua”.
A primeira oportunidade de defender um clube surgiu no infantil 

do E.C. Monteiro da Cruz, em Vicente de Carvalho. Na Sequência 
transferiu-se para outro Monteiro, desta vez o juvenil do EC Montei-
ro Lobato, time que tinha como referência e sede, a residência da 
família Dacal, do “seo” Artur e dna Marta (falecidos).

Após ter passado pelos dois Monteiros (da Cruz e Lobato), o 
zagueirão Alfredo foi aprovado em uma peneira na Portuguesa San-
tista, clube ao qual permaneceu durante um ano, pois, o seu técnico 
Ronaldo Giangiulio transferiu-se para o Santos FC e o levou junto.

Alfredão, além de aproveitar sua estatura e estrutura física, tinha 
muita intimidade com a bola. Marcador implacável, ganhava do 
adversário por cima, por baixo e ainda saia jogando com passes 
requintados. Essas qualidades o mantiveram no Peixe por cinco 
anos, chegando até o profissional.

Sua carreira profissional foi marcada pela passagem em vários 
clubes brasileiros, tais como: Palmeiras de S.J. da Boa Vista, Mat-
subara, Botafogo de Ribeirão Preto, Linense, Sertãozinho, Marília, 
Taquaritinga, Comercial de Campo Grande e finalizou sua trajetória 
na ADG.

Entre vários títulos importantes, Alfredão cita duas passagens 
marcantes em sua vida futebolística: O título de Campeão Paulista 
sub-20 pelo Santos, o título do Torneio Ásia Cup, no Irã e de Vice 
campeão no Mundial de Cannes, ambos pela Seleção Brasileira de 
Futebol sub-20.

“Fera” passou por dois casamentos, aos quais um deles lhe 
proporcionou o nascimento de sua filha Mayara, que lhe deu uma 
neta, a pequena Mara.

Sócio proprietário de uma Adega em Vicente de Carvalho, nosso 
homenageado aproveita as  horas de folga para trabalhar como

motorista de aplicativo, a fim de complementar sua renda mensal.

Nome:
Alfredo José
dos Santos 
Apelido:

Alfredão ou Fera 
Naturalidade: 

Santos/SP
Nascimento: 

06/09/1960
Esporte:

Futebol 
Posição: 

Zagueiro Central
e Quarto zagueiro

A Escola Estadual Ma-
rechal do Ar Eduardo 
Gomes, em Vicente de 
Carvalho, foi escolhida 
para a instalação da pri-
meira escola cívico-militar 
no Estado de São Paulo, 
pelo Ministério da Edu-
cação (MEC) em Guarujá.

Na segunda-feira (19), 
o secretário estadual de 
Educação, Rossieli Soa-
res, esteve em Guarujá 
realizando uma vistoria 

na unidade, que f ica 
ao lado da Base Aérea, 
acompanhado pelo pre-
feito Válter Suman, pelo 
secretário municipal de 
Educação, Marcelo Ni-
colau e pelo deputado 
estadual Tenente Coimbra.

De acordo com Rossie-
li Soares, a próxima etapa 
para a implantação do 
programa em Guarujá, é a 
realização de uma audiên-
cia pública para esclareci-

mento aos pais de alunos 
e comunidade como um 
todo. Além disso, haverá 
uma consulta pública jun-
to aos profissionais que 
trabalham na escola e no-
vamente com os respon-
sáveis pelos estudantes 
para saber se eles con-
cordam com a mudança.

“É importante que a 
escola queira, que os 
professores queiram, que 
a comunidade queira. A 

partir disso o projeto vai se 
desenhando melhor com 
a aceitação da sociedade.  
Eu estive nesta escola em 
fevereiro de 2020, vendo 
as condições e de lá pra 
cá já melhorou muita coisa. 
Fomos amadurecendo a 
ideia e inscrevemos essa 
unidade junto ao progra-
ma do governo federal 
e foi aprovada. Agora 
vamos agora fazer uma 
audiência púbica no dia 

28 de maio, que é uma 
das últimas etapas para 
o desenvolvimento do 
projeto”, ressaltou Soares.

O prefeito Válter Su-
man, conta que esta é uma 
luta realizada desde 2019. 
“É uma satisfação saber 
que essa iniciativa sairá do 
papel e que Guarujá será a 
primeira cidade no Estado 
a ser contemplada com 
uma escola cívico-militar. 

“Aproveito para agra-

decer o total apoio do 
deputado nessa con-
quista. Há um pedido 
nosso ao Ministério da 
Educação, e ao governo 
do Estado para a implan-
tação do programa na 
Escola Municipal Gladston 
Jafet, na Vila Lygia, que 
também atende todos 
os requisitos necessá-
rios. Temos notado um 
grande aceite por par-
te de todos”, declarou.

O programa será implantado na Escola Estadual Marechal do Ar Eduardo Gomes, localizada ao lado da Base Aérea

Guarujá será contemplada com a
1ª escola cívico-militar do Estado

Fotos: Helder Lima

Juvenil A do Santos FC - Alfredo é o 1º,
em pé, da esquerda para a direita

Marília AC 
Alfredo é 
o terceiro 

jogador,
em pé, da

direita para
a esquerda
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por Tatiana MacedoE-mail: tatianampg@gmail.com

Entre Sons Entre Sons && Tons Tons

Cassinos trariam de volta o glamour da Pérola de Atlântico?
Guarujá é uma Cidade cheia de boas histórias. Vou aproveitar este espaço para trazer, entre outros temas, algumas destas histórias, que fizeram do nosso 
balneário a ‘Pérola do Atlântico’. Recentemente, tive o prazer de conhecer uma relíquia histórica da Cidade: baralhos do Cassino Grand Hotel La Plage, 

que ficava localizado em frente ao shopping, na Praia de Pitangueiras. Incentivada pelas recentes declarações do Ministro 
de Turismo, Gilson Machado, sobre a possibilidade de retorno de cassinos, vamos conversar sobre esse assunto?

A proposta voltou a 
ser avaliada em reunião 
ministerial em abril do 
ano passado, quando 
o ainda Ministro do Tu-
rismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, salientou que a 
retomada da economia 
do país poderia ser im-
pulsionada com a criação 
de cassinos em resorts.

Recentemente, o atu-
al ministro do Turismo Gil-
son Machado se referiu 
à possibilidade da volta 
dos cassinos ao Brasil, e 
afirmou que isso caberá 
aos parlamentares, com 
a aprovação de um dos 
projetos que tramitam 
no Congresso Nacional. 
Em entrevista recente à 
Jovem Pan, o Ministro co-
mentou sobre sua missão 
especial em Las Vegas no 
ano passado, muito pro-
dutiva na sua avaliação.

“Fomos recebidos 
pelo governo americano. 
Era uma missão compos-
ta por nós, na época eu 
era presidente da Embra-
tur, e representantes da 
Câmara dos Deputados 
e do Senado. Tivemos 
acesso ao con-
trole dos resorts 
integrados. Re-
sort integrado é 
um equipamen-
to turístico que 
tem centro de 
convenções, ho-

telaria, lojas.”, descreveu.
Ao falar de resorts, 

deu como exemplo o 
The Venetian, do grupo 
Las Vegas Sands. “Eles 
têm um centro de con-
venções que roda por 
semana 180 mil pesso-
as. No hotelzinho dele 
não cabe porque só 
tem onze mil quartos. 
Mas, ele lota todos os 
hotéis no entorno. Fora 
isso, há mais de 200 
lojas, restaurantes, dois 
teatros que fazem sho-
ws ao mesmo tempo”, 
afirmou Machado. “Na 
hora que o Brasil legalizar 
os cassinos virão US$ 
30 bilhões para serem 
investidos automatica-
mente”, disse o ministro.

Ainda na sua avalia-
ção, os resorts integrados 
não irão se espalhar pelo 
Brasil. “Hoje os donos 
dos cassinos escolheriam 
a região de São Paulo e 
no Rio de Janeiro, por-
que estão perto de ae-
roportos”, explica ainda. 

Seriam bons e novos 
ventos para a história de 
glamour em Guarujá?

Você sabia que os 
baralhos no cassino 
de Guarujá eram 

feitos, exclu-
sivamente, 
p a r a  o s 
jogadores 

que ali fre-
quentavam? 

O tenente re-
f o r m a d o  d o 

Exército Brasilei-
ro, Paulo José de 

Andrade, morador 
do bairro Guaiuba, 

ganhou dois baralhos 
dos tempos do cassino 
do Grand Hotel La Plage, 
de um desses antigos 
jogadores. O tenente 
é o guardião de dois 
conjuntos desses bara-
lhos, que estão intac-
tos, e datam de cerca 
de 74 anos atrás, data 
em que os cassinos fo-
ram fechados no Brasil, 
em 1946, pelo então 
presidente da Repúbli-
ca, Eurico Gaspar Dutra.

Embora as cartas de 
baralho tenham sido cria-
das pelos árabes, em 
meados de 1500, e le-
vem em suas cartas letras 
de palavras em inglês, 
como K, o Rei (King), o 
J, como Valete (Jack) e 
o Q, representando a 
Dama (Queen), no bara-
lho do ‘Cassino Guarujá’, 
além de contarem com 
o emblema do cassino 
nas costas das car tas 
(veja nas fotos), eles fo-

ram totalmente produzi-
dos no Brasil, em versão 
da Língua Por tuguesa. 

Aqui em Guarujá o Rei 
era representado pela le-
tra ‘R’, e o As, pelo núme-
ro 1. Baralhos exclusivos 
para os jogadores que 
frequentavam o Litoral 
Paulista, especificamen-
te a glamorosa Ilha de 
Santo Amaro, que rece-
bia milionários de todos 
os cantos do País, além 
de turistas do exterior.

Grand Hotel La Plage
O primeiro cassino de 

Guarujá data de 1893, e 
era feito todo em madei-
ra de Lei. O local pegou 
fogo quatro anos de-
pois, por motivos não 
registrados em lugar ne-
nhum, mas foi reerguido 
em 1910, em alvena-
ria, em uma construção 
não tanto glamorosa. 
Em 1911, um grupo de 
empresários estrangei-
ros comprou a área do 
cassino e o reconstruiu. 

Desta vez, as novas 
instalações seguiam o 
padrão de construções 
europeias, com hotel 
e cassino, e trouxeram 
uma arquitetura super 
sofisticada para época, 
conforme mostram as 
raras fotos que registram 
as instalações da época. 

Rio de Janeiro, São 
Paulo e Minas Gerais 
eram os três estados 
considerados capitais 
dos cassinos brasileiros, 
numa época em que os 
shows musicais, ao vivo, 
nos grandes salões do 
Copacabana Palace, Qui-
tandinha, Atlântico, Urca, 
Parque Balneário Hotel, 
Grande Hotel de Araxá, 
e nosso Grand Hotel La 
Plage, eram referência, 
tanto para artistas nacio-
nais, quanto para estrelas 
de primeira grandeza 
dos palcos mundiais.

O ‘Cassino Guarujá’, 
ficava dentro do Grand 
Hotel La Plage, e foi desati-
vado em 1946, conforme 
conta a história do Brasil. 
Em 30 de abril de 1946, 
três meses depois de 

Os cassinos no Brasil 
foram fechados pelo 
decreto-lei 9215, de 
30 de abril de 1946, 
do presidente Eurico 
Gaspar Dutra. Contam 
os registros da história, 
que o presidente Dutra 
foi influenciado por sua 
esposa, dona Carmela 
(conhecida como dona 
Santinha), uma mulher 
extremamente religiosa e 
contrária ao jogo, e pelo 

ministro da Justiça, Carlos 
Luz, que desejava ser go-
vernador de Minas Gerais.

Dutra, na época, le-
vantou a bandeira contra 
os cassinos em nome 
da “tradicional família 
mineira”, fechou todos 
os cassinos brasileiros, 
e mesmo assim, perdeu 
a eleição. A proibição 
gerou manchetes em 
jornais em todo o País. E 
a polêmica dura até hoje.

Cassinos fechados: a 
religião se sobrepôs 

aos jogos de azar

Em que pé está a 
liberação dos jogos?

assumir a Presidência da 
República, o general Euri-
co Gaspar Dutra pegou o 

país de surpresa e, com 
um decreto-lei, ordenou 
o fim dos jogos de azar.
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ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

Brasília - A pande-
mia do novo coronavírus 
fez a esperança de vida 
ao nascer no estado de 
São Paulo cair em um 
ano em 2020, revelou 
um estudo feito pela Fun-
dação Seade. No ano 
passado, a expectativa 
de vida foi estimada em 
75,4 anos, valor menor 
que em 2019, quando 
a esperança de vida ao 
nascer era de 76,4 anos.

Com isso, a expec-

tativa de vida no estado 
paulista regrediu sete 
anos, voltando a núme-
ros que eram apresenta-
dos em 2013. “O rápido 
aumento dos níveis de 
mortalidade, devido à 
expansão da pandemia 
da covid-19 em todo o 
território paulista, afetou 
diretamente os padrões 
demográficos de longe-
vidade conquistados, 
resultando em retroces-
so ao patamar de vida 

média observado sete 
anos atrás, entre 2012 
e 2013”, diz o estudo.

DIFERENÇA ENTRE 
HOMENS E MULHERES

Para os homens, a ex-
pectativa de vida caiu mais 
do que para as mulheres. 
Entre as mulheres, a vida 
média caiu de 79,4 para 
78,7 anos, com perda 
de 0,7 ano em 2020. Já 
entre os homens passou 
de 73,3 para 72,0 anos, 

uma redução de 1,3 ano.
Com isso, a diferença 

de longevidade entre 
os sexos passou de 6,1 
anos para 6,7 anos em 
2020, inter rompendo 
o ritmo de queda. Essa 
diferença de longevidade 
entre os sexos decrescia 
desde 2000, quando ela 
estava estabelecida em 
9 anos. Em 2019, essa 
diferença entre os sexos 
correspondia a 6,1 anos. 
(Fonte: Agência Brasil)

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) decidiu terça 
(20) que um condomínio 
em Porto Alegre pode 
proibir a proprietária de 
um apartamento de fazer 
locações do imóvel por 
meio de aplicativos. A de-
cisão vale somente para o 
caso concreto, mas po-
derá servir de base para 
outras decisões da Justiça 
sobre a mesma questão. 

Os ministros da Quar-
ta Turma da Corte jul-
garam um recurso da 
proprietária contra uma 
decisão do condomínio, 
que a proibiu de realizar 
as locações. Segundo 

o processo, o imóvel 
estava sendo utilizado 
como hospedagem, ca-
racterizando atividade 
comercial similar à de 
um albergue, conduta 
proibida pela conven-
ção interna do edifício. 

Ao julgar o caso, por 
maioria de votos, o co-
legiado entendeu que o 
condomínio pode proibir 
a proprietária de realizar 
as locações, de acordo 
com suas regras internas. 

Para a plataforma Air-
bnb, que atuou como 
assistente no processo, 
o STJ reconheceu que 
a atividade do aplicativo 

Plantio de maconha 
favorável
O Projeto de Lei (PL) 
399 de 2015, que re-
gulamenta o plantio 
de maconha para fins 
medicinais e a comer-
cialização de medica-
mentos que contenham 
extratos, substratos, ou 
partes da planta rece-
beu parecer favorável 
na Câmara Federal, nesta 
semana. O texto ainda 
precisa ser aprovado 
na comissão especial 
criada para debater a 
matéria, antes de ser 
levado ao plenário.

Turismo em queda
As operadoras de tu-
rismo perderam dois 
terços do faturamento 
em 2020, segundo o 
anuário do setor divul-
gado (20/4) pela As-
sociação Brasileira das 
Operadoras de Turismo 
(Braztoa). Segundo o 
levantamento, o fatu-
ramento das empresas 
caiu de R$ 15,1 bilhões 
em 2019 para R$ 4 bi-
lhões no ano passado. 

Demissões em alta
A crise causada pela 
pandemia de covid-19 
também afetou o em-
prego no setor, que per-
deu, segundo o anuário, 
2,7 milhões de postos 
de trabalho ao longo 
de 2020. Os serviços 
de alimentação foram 
os que mais demitiram, 
com o cor te de 1,7 
milhão de empregos, 
seguido pelo setor de 
transporte rodoviário, 
que reduziu em 559 
mil vagas a força de 

trabalho e as agências 
de viagem que demi-
tiram 197 mil pessoas.

Retomada em 2022
O mercado do turis-
mo no país caiu para 
um patamar inferior ao 
registrado em 2009, 
quando o setor faturou 
R$ 6,1 bilhões, segundo 
os dados da Braztoa. 
Uma retomada para um 
nível semelhante ao de 
2019, só deve acon-
tecer na metade ou 
no fim de 2022, diz a 
entidade, que aposta na 
“tendência das pesso-
as estarem loucas para 
viajar”, quando for feita 
a reabertura do turismo 
no país e no mundo.

Arrecadação federal 
bate recorde 
A recuperação da 
economia no início do 
ano e recolhimentos 
atípicos de impostos 
fizeram a arrecadação 
federal bater recorde 
para meses de março. 
No mês passado, o 
governo federal arreca-
dou R$ 137,932 bilhões 
em impostos, contribui-
ções e demais receitas, 
com alta de 18,49% 
acima da inflação em 
relação a março do 
ano passado. Segundo 
a Receita Federal, este 
é o maior valor arreca-
dado da série histórica 
para meses de março, 
com início em 1995. 
No entanto, os núme-
ros não refletem os im-
pactos da nova onda 
crítica da pandemia, o 
que deve aparecer no 
próximo levantamento.

Notas

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

STJ decide que condomínio pode 
proibir locação por meio de aplicativo

Decisão
poderá servir
de base para

outras decisões
da Justiça sobre

a mesma questão

não é ilegal. Além disso, a 
plataforma afirmou que a 
proprietária “transformou 

sua casa em um hostel” 
e que a conduta não é 
apoiada pela empresa. 

Pandemia faz expectativa de 
vida cair um ano em São Paulo

Esperança de vida caiu mais para homens do que mulheres; em 2020, a expectativa
de vida foi estimada em 75,4 anos, valor menor que em 2019, que era de 76,4 anos
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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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Marcelo Henrique Garcia Ribeiro é
o novo presidente da OAB Guarujá 

O presidente da OAB 
Guarujá, Marcelo Hen-
rique Garcia Ribeiro 
recebeu no último dia 
12, autoridades, amigos 
e colegas advogados 
para sua posse e de 
sua diretoria, para o 

triênio 2019/2021. O 
presidente empossado 
pretende trabalhar em 
parceria com a diretoria 
seccional, servir a ad-
vocacia e desenvolver 
um diálogo de respei-
to com as autoridades Estela, o advogado Miguel Calmon e a empresária Laly Kalil 

Os diplomados: presidente, Marcelo Henrique Garcia Ribeiro, vice-presidente, Renato De Simone Pereira,
secretária geral, Roseli Aparecida Costa Veiga Moraes, secretário geral adjunto, Gilvan Costa Saldanha,

tesoureira, Patrícia Gomes Soares. A nova diretoria foi diplomada pelo secretário geral da OAB SP,
Aislan de Queiroga Trigo, representante do presidente Seccional, Caio Augusto Silva dos Santos

O secretário geral 
da OAB São Paulo, 

advogado Aislan
de Queiroga Trigo

O conselheiro Estadual 
da OAB São Paulo,
Sidmar Euzébio de
Oliveira prestigiou a 

posse da nova diretoria 

O presidente da OAB 
Cubatão, André Moha-

mad Izzi estava entre as 
autoridades presentes

O delegado da Polícia 
Federal, Edmilson Bru-
no esteve com amigos, 
no Ateliê do Sabor, na 
posse da OAB Guarujá

O advogado Ismar Teixeira Cabral
e sua esposa Sônia Cabral 

O juiz de Direito Marcos Blank e sua es-
posa Érika Blank reencontraram amigos 

O advogado Admilson Santos Neves
e a empresária Jaqueline Antiquera  
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 �IV Comando Aéreo Regional completa 75 anos

O comandante do IV 
Comando Aéreo Regio-
nal, major-brigadeiro-
do-ar Luis Roberto do 
Carmo Lourenço, o ex-
ministro da Aeronáuti-

ca, tenente-brigadeiro-
do-ar Walter Werner 
Brauer, e Ozires Silva, 
ex-ministro da Infra-
estrutura, ex-ministro 
das Comunicações do 

Brasil, ex-presidente 
e co-fundador da Em-
braer, ex-presidente 
da Petrobras, e da Va-
rig. Atualmente, Ozires 
é reitor da Unimonte

Receberam o Diploma de Membro Honorário
Nely Acquesta e Sandra Papaiordanou

O coronel Waldemar 
Roberto Cabral Jorry

O delegado de Divisão
de Operações Especiais,

Maurício Freire

O comandante da Base Aérea de Santos, tenen-
te-coronel-aviador Jailson Oliveira da Silva e o 
comandante do IV Comando Aéreo Regional, major-
brigadeiro-do-ar Luis Roberto do Carmo Lourenço

O comandante da Ala 13, Base Aérea
de São Paulo, coronel-aviador Kennedy
Fernandes Ferreira e o subcomandante
major-aviador Luciano Parreira Rezende

O brigadeiro Eduardo 
Zotti recepcionou
as autoridades

A tropa em formação aguarda para dar início às comemorações dos 75 anos do IV Comando Aéreo Regional e desfilar para as autoridades presentes. 
Segundo o comandante do IV COMAR, major-brigadeiro-do-ar Luis Roberto do Carmo Lourenço, “O Brasil precisa de uma Força Aérea moderna, atuante

e capaz de manter nossa soberania aeroespacial e a liberdade de nosso povo. Eis nossa missão: inafastável e irrevogável, pela qual juramos a vida.”


