
Em abril, Fundo Social entrega 
mais de 20 toneladas de alimentos 
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Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Guarujá otimizou o fluxo de atendimento para famílias em situação de vulnerabilidade social.
Com isso, mais de duas mil famílias foram atendidas em abril, superando a marca de 20 toneladas de alimentos doados durante o período.
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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:

Charge da semana

Saúde inicia 
atendimentos a 
novos exames
cardiológicos
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Bastidores
do Esporte
homenageia
Sensei Pires 
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Ação impede invasões em área 
próxima ao Parque da Montanha 
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Qual governo não 
gostaria de deixar um 
legado de progresso 
para a população? Em 
Guarujá, uma marca de 
desenvolvimento so-
cial e econômico está 
em seus atos iniciais: a 
macrodrenagem do Rio 
Santo Amaro, que de-
verá solucionar, quando 
finalizado, as enchentes 
frequentes nos bairros 
Santo Antonio, Cacho-
eira e Vila Edna.

As intervenções da 
primeira etapa do proje-
to executivo já iniciaram, 
e prevê a construção de 
três reservatórios contro-

lados por comportas, 
obras de drenagem e 
pavimentação, além de 
reconstrução de canais. 
O cronograma de obras 
prevê 30 meses de tra-
balho, com investimentos 
de R$ 77,5 milhões do 
Ministério do Desenvol-
vimento Regional (MDR). 

Uma obra que, se 
bem gerida, tem tudo 
para finalizar dentro da 
gestão Suman. E o que a 
população espera é que 
assim seja feito, pois a 
solução para o problema 
já foi dada e anunciada 
diversas vezes nos go-
vernos anteriores e neste 

momento, com verba e 
tempo para execução, só 
a vontade política pode 
impedir o progresso. 

O momento é de 
acreditar no melhor. Nes-
ta semana, o projeto foi 
apresentado à popu-
lação e agora, cabe à 
sociedade acompanhar 
seu desenvolvimento e 
como o erário público é 
utilizado nessas obras.

Oxalá Guarujá possa 
ver mais esse proble-
ma crônico resolvido 
e que possamos abrir 
caminho para mais re-
alizações de interesse 
genuinamente público.

Uma obra de interesse
genuinamente público

Micros
Bicho-preguiça
O Grupamento de De-
fesa Ambiental (GDA) 
da Guarda Civil Muni-
cipal de Guarujá res-
gatou na tarde desta 
quinta-feira (6), um bi-
cho-preguiça que es-
tava em uma pequena 
área verde na Avenida 
Adhemar de Barros, no 
bairro do Santo Antô-
nio. O animal não estava 
machucado e foi leva-
do para uma região de 
mata em Santa Cruz dos 
Navegantes. Só este 
ano o GDA resgatou 11 
bichos-preguiça.
 
Edilson Dias
O vereador eleito pelo 
Partido das Trabalhado-
res (PT) com 3.241 vo-
tos, Edilson Dias de An-
drade, aceitou o con-
vite do Prefeito Válter 
Suman (PSB) e assumiu 
nesta semana a Secreta-
ria Municipal de Desen-
volvimento e Assistên-
cia Social de Guarujá. 
Em sessão ordinária na 
última terça (4), Edilson 
falou sobre seu novo 
desafio e convidou a 
população a relembrar 
a sua atuação na mes-
ma secretaria no perí-
odo de 2007 e 2008.
 
Dias de Paz
Quem assume a cadeira 
de Edilson Dias (PT) é a 

sua suplente do Parti-
do dos Trabalhadores, 
Ariani Paz. A jovem, de 
32 anos, é coordena-
dora do projeto social 
Tigrinho, que atende 
mais de 200 crianças 
no bairro da Enseada. 
Ariane teve 1.326 votos 
na última eleição.
 
Vacinação
A partir desta segunda-
feira (10), após concluir 
a fase prioritária, para 
idosos acima de 60 
anos, pessoas quem 
têm comorbidades, 
entre 55 e 59 anos, 
devem ficar atentos ao 
calendário vacinal em 
Guarujá. Portadores de 
Síndrome de Down, 
pacientes em tratamen-
to de hemodiálise
(Terapia Renal Substitu-
tiva) e transplantados, 
que utilizam imunos-
supressores, são os 
próximos a receberem 
a imunização.
 
Vacinação II
Segundo a responsável 
técnica pelo Setor de 
Imunização em Guarujá, 
Ana Terezinha, a vacina-
ção na Cidade ocorre 
apenas de segunda a 
sexta-feira para priorizar 
a população residente 
em Guarujá. “Por ser-
mos uma cidade turís-
tica, embora a gente 

peça comprovante de 
residência local, muitos 
podem nos apresentar 
o comprovante de sua 
casa de praia ou de 
passeio. Nós recebe-
mos no Ministério da 
Saúde uma quantidade 
de vacinas destinada a 
nossa população fixa e, 
quando isso acontece, 
deixamos de vacinar 
um munícipe, para vaci-
nar um turista. Isso não é 
justo”, justifica Terezinha.
 
Explosão de casos
Não só de COVID-19 
vem sofrendo a popu-
lação da Baixada Santis-
ta. É compreensível que 
as atenções tenham se 
voltado à Pandemia do 
Novo Coronavírus, mas 
a dengue e a Chykin-
gunya trazem graves 
números e acendeu a 
luz vermelha na região 
para uma ação rápida 
da sociedade e das 
autoridades.
 
18 mil %
Com base nos últimos 
dados do Centro de 
Vigilância Epidemioló-
gica referente ao mês 
de abril, o número de 
casos em Cubatão, 
Guarujá, Santos e São 
Vicente teve um au-
mento de 18.000% em 
relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado.

Se isso [defesa da estratégia de imunidade de 
rebanho] é verdadeiro, o presidente incorreu em um 

grave crime, que representa um dolo eventual, ou
seja, que ele correu o risco de causar um dano 

irreversível às pessoas com essa tese. E isso se 
transforma em um grave crime de responsabilidade.
Senador Humberto Costa (PT-PE), membro da CPI da Covid

FRASE DA SEMANA

Destaque da semana

A segurança alimen-
tar dos alunos da rede 
municipal de ensino 
foi uma prioridade em 
Guarujá durante este 
período de pandemia 
do novo coronavírus. 
Conforme último balan-
ço realizado pela Se-
cretaria de Educação 
(Seduc), o Município 
atingiu nesta semana, 
a marca de 757.893 
refeições já fornecidas 
aos estudantes matri-
culados na rede muni-
cipal, e que se encon-
tram em ensino remoto 
devido à suspensão 
das aulas presenciais. 

O objetivo principal 
é o de manter o atendi-
mento àqueles alunos 
que, muitas vezes, têm 
na merenda escolar 
a sua única refeição 
do dia. Guarujá tem 

Guarujá fornece quase 758 mil 
refeições aos estudantes da rede

cerca de 34 mil alunos 
matriculados na rede 
municipal de ensino.

A marca mostra que 
a administração não 
perdeu o foco durante a 
crise. Implementada em 
abril do ano passado, 
a iniciativa atualmente 
funciona em 15 unida-
des polo (ver lista com-
pleta em nosso site). 

A retirada da alimen-
tação pode ser feita em 
dois horários: das 11 às 
12 horas, aos alunos da 
manhã e intermediário, 
e das 14 às 15 horas, 
para os estudantes dos 
períodos da tarde e no-
turno. No ato é exigida 
ao responsável, a apre-
sentação de documen-
to do aluno matriculado.
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Durante o período, 
foram atendidas mais de 
duas mil famílias. Doações 
têm sido entregues de 
forma individualizada aos 
munícipes que compõem 
o cadastro oficial de ex-
trema vulnerabilidade em 
segurança alimentar do 
Município

Desde o mês passa-
do, o Fundo Social de 
Solidariedade (FSS) de 
Guarujá otimizou o flu-
xo de atendimento para 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social. 
Com isso, mais de duas 
mil famílias foram atendi-
das, superando a marca 
de 20 toneladas de ali-
mentos doados durante 
o período. 

Todas as doações de 
alimentos recebidas têm 
sido entregues de forma 
individualizada aos mu-
nícipes que compõem 

O plenário da Câmara 
Municipal de Guarujá 
derrubou, nesta terça-
feira (04), o veto do 
prefeito Válter Suman 
(PSB) ao Projeto de Lei 
028/2021, de autoria 
do Vereador Antonio 
Fidalgo Salgado Neto 
(PSD), que institui como 
serviço essencial os es-
tabelecimentos públicos 
e privados que exer-
cem atividades relacio-
nadas à Educação Física.

Na Sessão Ordinária 

da última terça-feira (04), 
o plenário sendo sobera-
no, decidiu por não acatar 
o veto do Prefeito, desta 
forma o texto retorna ao 
Executivo, que terá 48 
horas para promulgá-lo. 
Caso contrário, o próprio 
presidente do legislativo 
pode validá-lo como lei 
municipal, mesmo que 
à revelia do prefeito.

ARGUMENTO 
Aprovado em mar-

ço/2021, pela Câmara 

Municipal, o PL 028/2021 
visa prevenir doenças 
físicas e mentais que po-
dem surgir ou se agravar 
em decorrência da falta 
de atividades físicas no 
cotidiano das pessoas 
e usa de argumento a 
comprovação científica 
de que a atividade física 
melhora a resposta imu-
nológica do organismo e 
contribui para o controle 
do IMC (Índice de Massa 
Corporal), fator de risco 
para o COVID – 19.

No últ imo mês de 
abril, ele foi vetado pelo 
chefe do Executivo, sob 
argumento de que o dis-
tanciamento social deve 
ser obedecido por cada 
um dos municípios, e 
que o enfrentamento da 
pandemia só será bem 
sucedido quando hou-
ver justa cooperação no 
âmbito de todos os entes 
federativos.

“A Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) 
defende o fato de que a 

atividade, física orientada 
por profissional de Edu-
cação Física tem papel 
fundamental na promo-
ção da saúde física, men-
tal e na recuperação dos 
pacientes com COVID- 
19”, explica o vereador 
autor do projeto.

A Lei dispõe que são 
essenciais as academias 
de musculação, ginastica, 
natação, hidroginástica, 
artes marciais e demais 
modalidades espor ti-
vas, mesmo em período 

de calamidade pública. 

PANDEMIA
Devido às recomen-

dações impostas pela 
OMS na prevenção do 
COVID-19, os estabeleci-
mentos poderão realizar 
a limitação do número 
de pessoas, além de 
adotar todas as medidas 
de contenção sanitárias 
objetivando impedir a 
propagação de doen-
ças de acordo com a 
gravidade da situação.

Só em abril

Fundo Social de Guarujá entregou
mais de 20 toneladas de alimentos 

Câmara torna serviços de atividades físicas essenciais

CONFIRA AS UNIDADES DE CADASTRO
� CRAS Enseada – Rua Dr. Fernando Nascimento, 
640 – Cidade Atlântica. Telefone: 3392-1148.

� CRAS Morrinhos – Rua Manoel Vicente Brito, s/nº 
– Morrinhos III. Telefone: 3386-1018. 

� CRAS Santa Rosa – Rua Azuil Loureiro, n° 1020, 
Santa Rosa. Telefone: 3358-2011.

� CRAS Vicente de Carvalho – Rua Oswaldo Aranha, 
n° 800 – Jardim Maravilha. Telefone: 3342-7603.

o cadastro oficial de ex-
trema vulnerabilidade em 
segurança alimentar do 
Município, que é feito 
nos quatro Centros de 
Referência em Assistência 
Social (CRAS).

“Para manter esse tra-
balho contamos com a 
colaboração de todos. 
Pedimos que as pessoas 
que tiverem condições de 
contribuir com qualquer 

quantidade de alimento 
que façam a sua doação. 
Assim, continuaremos le-
vando esperança aos que 
mais precisam”, declarou 
a primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social.

COMO DOAR?
Para ajudar basta levar 

a doação de alimentos na 
sede do FSS, que fica na 
Rua Cavalheiro Nami Jafet, 

549 – Centro, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 12h 
e das 13 às 17 horas.  

Os alimentos também 
podem ser entregues no 
Drive-thru Solidário, no 
Ginásio Guaibê (Av. San-
tos Dumont, 420 – Vila 
Santo Antônio).  Quem 
chega para ser imunizado 
contra covid-19, pode 
deixar a sua doação em 
um dos guichês. Outra 

opção é a rede de su-
permercados Jóia, que 
também está recebendo 
os donativos.

O Fundo Social man-
tém todos os protoco-
los sanitários de com-
bate à covid-19, tais 
como uso de máscara 
de proteção, álcool em 
gel e distanciamento. 
Outras informações po-
dem ser obtidas pelo 
telefone (13) 3386-8820.

COMO
RECEBER?

Aqueles que necessi-
tam desta ajuda precisam 
fazer o cadastro junto 
a um dos quatro CRAS 
da Cidade, mais próxi-
mo da sua residência. 

A entrega das doa-
ções ocorrerá com hora 
marcada, na sede do 
Fundo Social, mediante 
apresentação de enca-
minhamento do CRAS.Em abril, o FSS otimizou o atendimento às

famílias em situação de vulnerabilidade social
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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

Rua Montenegro, 291 - Vila Maia, Guarujá 

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

A vacinação em ido-
sos entre 60 e 62 anos 
acontece nesta semana 
com cronograma diário 
por idade. Na terça-feira, 
foi iniciada a vacinação a 
pessoas com 62 anos e 
na quinta-feira será a vez 
daqueles com 61 anos. 
Nest sexta-feira (7) os 

munícipes com 60 anos 
completos também en-
tram no público-alvo.

A ideia do escalo-
namento de idades é 
evitar aglomerações ou 
correria aos postos de 
vacinação. São espe-
radas cerca de 3.000 
pessoas em cada faixa 

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) deve julgar, 
dia 13 de maio, uma ação 
para alterar a forma de 
correção do Fundo de 
Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), hoje corri-
gido pela Taxa Referencial 
(TR), que está zerada, mais 
juros de 3% ao ano. Esse 
indicador não atinge o pa-
tamar da inflação, que nos 
últimos 12 meses ficou em 
6,10% pelo Índice Na-
cional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA).

Se o STF mudar a 
forma de correção, mi-
lhões de trabalhadores, 
mesmo que já tenham 
sacado o fundo, terão 
direito à correção e o 
impacto nos cofres pú-
blicos será significativo. 
“Essa diferença causou 
um enorme preju ízo 
nos saldos que estavam 
depositados nas contas 
dos trabalhadores e os 
sindicatos entraram com 
várias ações. Muitas foram 
julgadas improceden-
tes, outras, procedentes. 

Por isso o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
suspendeu o andamento 
de todas as ações no 
Brasil inteiro. Se o Supre-
mo disser que a TR não é 
adequada, todas as ações 

Guarujá vacina idosos entre 60 e 62 anos 
etária, totalizando quase 
9.000 pessoas aptas 
a serem vacinadas. O 
Município recebeu do-
ses para atender esse 
quantitativo. Para garantir 
a dose, basta que o 
munícipe compareça 
a um dos dois postos 
de vacinação munido 
de um documento com 
foto, CPF e compro-
vante de residência. 

É recomendado, mas 
não obrigatório, o cadas-
tro no site do VacinaJá, 
do Governo do Estado 
(https://www.vacinaja.
sp.gov.br/). O cadas-
tro pode ser realizado 
pelo próprio candidato 

à imunização ou por 
algum familiar. Imprimir a 
ficha que o site dispo-
nibiliza ao final contribui 
ainda mais para agilizar o 
atendimento no posto.

SEGUNDAS DOSES
O Município segue 

aplicando as segundas 
doses normalmente, de 
acordo com a data agen-
dada no comprovante 
de vacinação de cada 
munícipe. Na última se-
gunda-feira (3), além das 
doses para o atendi-
mento da nova popu-
lação, foram enviadas 
unidades exclusivamente 
para segundas doses.

STF julga ação que pode corrigir 
contas do Fundo de Garantia

Especialista orienta a não entrar na 
Justiça antes do resultado da corte

serão consideradas pro-
cedentes”, explica a ad-
vogada Thaís Cremasco, 
especialista em Direito do 
Trabalho e Previdenciário.

A notícia do julga-
mento, no entanto, tem 
dado margem a muitos 
equívocos e fez vários 
trabalhadores procurarem 
advogados para entrar 
com ações na esperan-
ça de que o STF mude 
a forma de correção.

Thaís explica que é 
inócuo fazer isso agora. 
“As ações estão suspen-
sas, tem que esperar a 
decisão do Supremo. Só 
então será possível recor-
rer a um processo”, diz.

A advogada diz que 
estudos demonstram que 
as perdas custariam R$ 
538 bilhões aos cofres 

públicos e que existam 
mais de 200 mil pro-
cessos discutindo essa 
questão. “O procedente 
é que o Supremo não 
reconheça a TR como 
fator de correção, a pró-
pria Justiça do Trabalho 
em decisões recentes 
acabou afastando a TR 
como índice de corre-
ção de débito trabalhista, 
mas não é possível pre-
ver o resultado”, afirma.

Segundo Thaís, toda 
pessoa que teve um saldo 
na conta do fundo de 
janeiro de 1999 até os 
dias atuais pode pleitear 
a correção, se o STF de-
cidir que a TR não é váli-
da. “Aí sim o trabalhador 
pode ingressar com essa 
ação na Justiça pedindo 
a cor reção monetária 

dos valores. É importante 
dizer que os herdeiros 
também poderão solicitar 
a correção caso o traba-
lhador já não esteja vivo. 
O fato gerador do direito 
é ter o dinheiro deposi-
tado na conta vinculada. 
Esse é o ponto que vai 
ser analisado”, observa.

A advogada orienta 
o trabalhador primeiro a 
verificar se o sindicato da 
sua categoria já promoveu 
uma ação. Se a entidade 
não tiver agido, a pessoa 
pode ingressar na Justiça 
já com base naquilo que 
o STF decidiu. “Assim fica 
muito mais fácil. Não pro-
cede a informação de 
que o trabalhador tem 
que ingressar antes do 
julgamento sob pena de 
perder o direito”, orienta.

Para os apressados, 
Thaís faz um alerta. “Se 
você entrar com uma 
ação agora e depois des-
cobrir que o seu sindicato 
já fez isso, vai pagar dois 
advogados. Então, pri-
meiro tenha certeza se 
você tem ação ou não. 
Espere o resultado do 
julgamento para, então, 
procurar seu sindicato ou 
advogado. Desse jeito, 
você vai reivindicar um di-
reito já pleiteado”, finaliza.

ATIVO

ATIVO 575.801,66

ATIVO CIRCULANTE 305.562,68

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 305.562,68

NUMERÁRIOS 5.492,69

Numerarios 5.492,69

Caixa Geral 5.492,69

BANCOS 48,76

Bancos 48,76

Banco Santander S/A C/C 13-003371-0 48,76

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 279.358,12

Aplicações Financeiras 279.358,12

Aplic.Fin.-Banco Brasil 597-5 14.036,51

Aplic.Fin.-Banco Brasil 599-1 42.425,58

Aplic.Fin.-Santander-C/Poupnça 600211909 40.198,88

Aplic.Fin.-Banco Brasil 200597-2 94.992,87

Aplic.Fin.-Banco Brasil-Cta Poupança 597 32,68

Aplic.Fin.-Banco Brasil-Cta Poupança 599 117,50

Aplic.Fin.-Banco Brasil 200598-0 81.999,93

Aplic.Fin.-Santander Contamax-45649 Rest 102,99

Aplic.Fin.-Santander Contamax-003375 Lar 0,04

Aplic.Fin.Santander Contamax-003371 Ass 5.451,14

REALIZÁVEL 20.663,11

ESTOQUE DE MERCADORIAS 20.663,11

MERCADORIAS EM NOSSO PODER 20.663,11

ATIVO PERMANENTE 270.238,98

IMOBILIZADO 270.238,98

IMÓVEIS 178.513,92

Imóveis 178.513,92

Edif icações 178.513,92

VEÍCULOS/MÁQUINAS/FERRAMENTAS 433.082,26

Veículos/Máquinas/Ferramentas 433.082,26

Veículos - Automóveis 212.886,61

Veículos - Caminhões/Utilitários 64.000,00

Ferramentas 3.988,00

Máquinas e Equipamentos 149.709,65

Aparelhos de Comunicação 2.498,00

MOVEIS UTENS/ INSTALAÇÕES E PRATELEIRAS 116.758,64

Moveis Utens/ Instalações e Prateleiras 116.758,64

Móveis e Utensílios 104.884,06

Instalações 11.874,58

IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 115.608,12

Imobilizações em Andamento 115.608,12

Veículos atraves de Consorcio 41.608,12

Construções em Andamento 74.000,00

INFORMÁTICA 58.436,41

Informática 58.436,41

Informática-Programas-Softw are 627,95

Informática-Equipamentos-Hardw are 57.808,46

BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS 10.000,00

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 10.000,00

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 10.000,00

(-) DEPRECIAÇÕES - ACUMULADAS (642.160,37)
(-) Depreciações - Acumuladas (642.160,37)

Depreciações - Edif icios (75.785,86)

Depreciações - Veículos - Automóveis (212.886,61)

Depreciações - Veículos - Caminhões/Util (64.000,00)

Depreciações - Máquinas - Equipamentos (125.395,92)

Depreciações - Ferramentas (3.988,00)

Depreciações - Móveis e Utensílios (92.140,92)

Depreciações - Instalações (11.874,58)

Amortização - Informática-Progr.Softw are (162,23)

Depreciação - Inform.Equip.Hardw are (53.637,68)

Amortização - Benfeitorias em Im.Tercs. (549,99)

Depreciações - Aparelhos de Comunicação (1.738,58)

PASSIVO

PASSIVO 575.801,66

PASSIVO CIRCULANTE 179.216,41

EXIGÍVEL A CURTO PRAZO 179.216,41

FORNECEDORES 44.287,43

Fornecedores 44.287,43

Fornecedores 44.287,43

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA 102.573,37

Obrigações Trabalhistas 102.573,37

Salários e Ordenados a Pagar 99.681,77

Benefícios a Pagar 2.403,13

Outros Valores/Pensões a Pagar a Colab. 488,47

CONTAS A PAGAR 4.819,00

Contas a Pagar 4.819,00

Serviços de Terceiros a Pagar 4.819,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.041,09

Obrigações Fiscais 1.041,09

I.R.R.F. s/Folha de Pagto a Recolher 1.041,09

TAXAS DIVERSAS 119,32

Taxas Diversas 119,32

Outras Taxas a Recolher 19,07

ISS a Recolher 100,25

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 26.376,20

Obrigações Sociais 26.376,20

F.G.T.S. a Recolher 15.768,20

I.N.S.S. a Recolher 8.500,56

Contribuições a Pagar 30,94

Pis s/Fl.Pagto. a Recolher 2.002,86

Cofins a Recolher 73,64

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 69.590,37

EXIGIVEL A LONGO PRAZO 69.590,37

PARCELAMENTOS 69.590,37

Parcelamentos 69.590,37

Parcel-P.M.Guaruja-Div.Ativa 69.590,37

PATRIMONIO LÍQUIDO 326.994,88

PATRIMONIO 61.773,45

PATRIMONIO 61.773,45

Patrimonio 61.773,45

Patrimonio 61.773,45

SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 265.221,43

SUPERAVIT OU DÉFICIT- EXERC. ANTERIORES 265.221,43

Superavit ou Deficit - Exerc. Anteriores 265.221,43

SUPERAVIT OU DEFICIT -ACUMULADO 88.898,36

SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 16.551,28

APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 159.771,79

Balanço Patrimonial
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CRISTAO ELIZABETH

CNPJ: 49.185.325/0001-85 - Período : 01/01/2020 a 31/12/2020
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SÓ PARA

Sérgio Trombelli 

PENSAR

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

Os 400 mil
E eles se foram. 

O que poderíamos ter feito para 
que ficassem?

O que faltou, o que foi feito de 
mais, ou de menos?

Eles se foram. 
Eles tinham sonhos, perspectivas 

de um amanhã melhor, 
que nunca chegou.

Eles tinham amigos, que sorriam 
juntos, time de futebol, 

dançavam sambas, cantavam por 
pura alegria de viver.

Vozes que se calaram para 
sempre. 

Eles estavam construindo um 
caminho nesta terra de Deus, 

tinham lembranças de vitórias das 
quais se orgulhavam.
Eles tinham família.

Muitos eram filhos que fizeram 
chorar seus pais.

Muitos eram pais que fizeram 
chorar seus filhos.

Muitos eram maridos que deixa-
ram viúvas e órfãos.

Muitas eram esposas que deixa-
ram maridos e filhos, 

sem mães.
Eles se foram.

Amores se interromperam, planos 
ficaram só no papel.

Os que restaram olham para o 
infinito e se perguntam:

Por quê? E agora?
Eles eram brasileiros que amavam 

esta Pátria
Muitos se foram sem o direito 

sequer de se despedir 
e ver seus entes queridos.

Eles tinham um futuro,
eles tinham uma vida

eles tinham esperanças.

A gente sabia que esse número ia 
chegar, mas no fundo ninguém que-
ria. E agora que os 400 mil partiram, 
todos nós ficamos pensando como 
isto foi acontecer, quem deixou de 
fazer alguma coisa no caminho que 
originou esta marca nada feliz que 
envergonha o país das maravilhas, 
do futebol, do carnaval, da miséria e 
da desigualdade social - uma marca 
triste que será lembrada até o final 
de seus dias. A História dirá de 
quem foi a culpa. Quem sabe a CPI 
comece a apontar alguns nomes, 
vamos esperar ... ansiosamente. 

Nosso país vive da contradição, 
não só de ricos e pobres, mas dos 
que sorriem e dos que choram. 
Temos a feiura crônica das ruas e 
belezas eternas das paisagens da 
terra, temos barracos em favelas 
e casarões em bairros nobres. O 
mesmo Cristo que nos recebe no 
Corcovado, se despede dos que se 
vão com os mesmos braços aber-
tos. Somos um país de contrastes.

Os 400 mil se foram e não sabe-
mos quem deixou de fazer a lição de 
casa para que ficassem, não todos, 
é claro, mas a maioria poderia ainda 
estar aqui se o correto tivesse sido 
feito. Na ânsia de viver, partiram. 
Sem medir cuidados, acreditando 
que estavam vivendo entre baladas 
e alegrias, mas caminhavam para 
morte e, tristemente, por contágio, 
acabaram levando muitos com eles.

Os recursos não vieram a tem-
po. Foi uma colheita triste que cei-
fou muitos que poderiam ter dado 
mais frutos e flores à Pátria, além de 
alegria como Paulo Gustavo. O que 
resta agora é regar a terra e plantar 
novas sementes de vida neste solo, 
em que “se plantando tudo dá”.

Precisamos plantar homens 
públicos mais comprometidos. 
Governantes mais responsáveis, 
uma educação e uma saúde mais 
eficientes, mais trabalho, enfim, 
precisamos plantar uma nova so-
ciedade, mais interessada na vida e 
com o destino de nossa gente. 

Porque, me desculpem, mas 
do mesmo que vemos todo dia , 
basta, “tô de saco cheio” de um 
discurso que ouço desde criança: 
“O Brasil é o país do futuro”, mas 
este futuro nunca chega. Não che-
gou para os 400. E nunca chegará, 
enquanto o povo não exigir dos 
seus comandantes que construam 
um amanhã melhor e mais justo 
para todos. Tem muita gente po-
derosa por aí que luta contra o 
amanhã que queremos, porque 
para eles está bom como está.  

E agora, estamos começando a 
contar em direção aos 500 mil, em 
uma semana a contagem chegou 
a quase 420 mil. Deste jeito, em 
5 semana chegaremos aos 500, e 
depois? Vamos caminhar talvez aos 
600, ou até quantos? 

Fotos estão sendo estampadas 
de autoridades recebendo um 
milhão de vacinas da Pfizer, e 
sorrindo se ufanam como se fosse 
o máximo, quando a possibilidade, 
tempos atrás, era de receber 70 
milhões e não negociamos. 

Falta uma voz forte, uma lide-
rança eficaz com autoridade que 
possa estancar o desperdício de 
vidas, e em quem todos acreditem. 
Autoritarismo e autoridade são 
coisas diferentes. O autoritarismo 
é imposto, como cabresto; a autori-
dade se obedece, e simplesmente é 
obedecida porque tem credibilidade 
naquilo que sabe o que faz.  Não 
temos no comandando esta voz e 
já desacreditamos do autoritarismo 
inconsequente.

Somos um país grande e de 
riquezas imensas, podemos ser 
mais e teimamos ser menos. Na 
pandemia, o jeitinho brasileiro não 
funcionou. Ironicamente o “vírus 
está vacinado” contra nossa ma-
landragem crônica e a dor nacional 
bateu à porta neste “patropi aben-
çoado por Deus”. Eles eram 400 mil 
e se foram, deixando para trás a dor 
e as lágrimas de milhões. É muito 
choro, é muito desperdício humano 
que não dá para suportar. 

Eu sei que uma voz apenas 
não resolve nada, por isso não 
adianta eu berrar aqui, mas vale 
insistir: ATÉ QUANDO ISTO VAI 
CONTINUAR ASSIM !!!?

P.S. Domingo é dia das mães. 
Nossa saudade às que se foram; 
nossa alegria, saúde e pedidos de 
bênção às que ficaram. Que Deus 
esteja com todas elas.

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

Após denúncias, a 
Diretoria de Força Tarefa 
de Guarujá deflagrou na 
última quinta-feira (29), 
uma operação para im-
pedir a invasão em área 
de mata de aproxima-
damente 40 mil metros 
quadrados, atrás do 
Conjunto Habitacional 
Parque da Montanha, lo-
calizado na Vila Edna.

Chegando ao local, a 
equipe constatou que o 
terreno estava sendo de-
marcado para construção 
de moradias irregulares. 
Foram apreendidos ma-
teriais para demarcação, 
além de serem retiradas 
aproximadamente 250 
cercamentos com fitas 
zebradas, madeiras e 
arames farpados. Algumas 
pessoas foram abordadas, 
mas ninguém foi detido.

A Força Tarefa vai 
manter fiscalização pe-

Moradores de Guarujá 
poderão contribuir nesta 
sexta (7) e sábado (8), da 
Campanha “Ação Contra 
a Fome”, uma ação rea-
lizada em parceria com 
os Fundos Sociais de 
Solidariedade (FSS)de 
Santos, São Vicente, Gua-
rujá e Praia Grande, com 
o objetivo de arrecadar 
alimentos não perecíveis 
aos que passam por difi-
culdades nessa pandemia.

O Fundo Social con-
tará com um drive-thru 
para receber as doações 
de alimentos. A ação 
acontecerá das 9 às 17 
horas, na Rua Cavalheiro 
Nami Jafet, 549 – Centro, 
sede do FSS. Toda a ação 
ocorrerá respeitando os 
protocolos sanitários de 
combate à covid-19, tais 
como uso de máscara de 
proteção, álcool em gel 
e distanciamento social. 

Campanha “Ação Contra a Fome” do FSS 
acontece em Guarujá neste fim de semana

Força tarefa impede invasões
no Parque da Montanha

r iódica no local para 
evitar novas invasões.

PARQUE DA MONTANHA
O Conjunto Parque da 

Montanha, o maior proje-
to habitacional em execu-
ção na Baixada Santista, 
contempla 1.962 uni-
dades e é destinado às 
famílias das comunidades 
Marezinha e Prainha, que 

moram em área invadida 
ao lado da linha férrea, ex-
postas a perigo iminente 
de acidentes e vulnerabi-
lidade social há décadas.

A Prefeitura vai con-
cluir a entrega da 1ª fase 
do projeto, que totaliza 
574 unidades. Já foram 
entregues desde junho 
de 2020, 329 unidades. 
Deverão ser entregues 

mais 245 entre maio e 
dezembro de 2021.

Os apartamentos tri-
plex têm forro leve em 
PVC e piso com placas 
esmaltadas. O entorno 
do empreendimento 
possui toda e estrutura 
de drenagem, esgoto, 
iluminação e pavimen-
tação em todas as ruas 
principais do conjunto.

Área de mata com aproximadamente 40 mil m²
estava sendo demarcada para construção irregular

Interessados devem levar os alimentos na 
Rua Cavalheiro Nami Jafet, 549, no Centro
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POR ONDE ANDA

BASTIDORES
DO ESPORTE

Nelsinho Filho

Apaixonado pelo karatê, Adalberto Pires Affonso ou  Sensei Pires, foi um
dos principais discípulos do saudoso mestre Shinzato, a maior referência da
modalidade no Estado de São Paulo.
Esportista eclético, nosso homenageado, além de Karatê, praticou tiro ao alvo, judô, 

futebol e atletismo.
Sua história esportiva no tatame iniciou aos 11 anos de idade, quando trabalhava na feira 

para ajudar as despesas de casa. Foi no trabalho que Pires conheceu o Sensei Shinzato que 
o convidou para treinar karatê em Praia Grande, local que residia à época.

O estilo de luta era o Gorin ryu, e, treinar em Praia Grande, tornou-se um grande desafio 
ao nosso futuro carateca. Viagem cansativa, mas, prazerosa.

Pires se firmou nos treinamentos e não pensava em outra coisa, respirava e transpirava 
caratê. Aluno determinado e disciplinado, rapidamente alcançou o ápice da importante arte 
marcial milenar, a faixa-preta.

Ainda jovem, porém, com a experiência de veterano, resolveu repassar o aprendizado 
aos moradores de Vicente de Carvalho.

Em 1964, mais precisamente durante a passagem de ano, estimulado pelo “sr. Ataíde”, o 
jovem carateca afastou mesa e cadeiras, chamou alguns vizinhos e ministrou sua primeira 
aula. A partir daí, estava fundada a primeira academia de caratê da Ilha de Santo Amaro.

Em 1966, Shinzato mudou o estilo para Shorin Ryu. Alemão o acompanhou na denominação e 
por muitos anos formou atletas com o nome de Academia Shorin Ryu, de Vicente de Carvalho.

Antes de se firmar no atual endereço, ele rodou vários clubes, tais como: Sede do Bom 
Paladar, Gavião, 11 de Maio, sede de Melhoramentos do Santa Rosa e sede de Melhora-
mentos da Vila Zilda.

Em 1982 mudou-se  em definitivo para a Rua Tambaú, 122, Paecará, em Vicente de 
Carvalho, onde continua ensinando a arte das “mãos vazias”,  desta feita sob o nome de 
Associação Kobukan de Karate, no estilo Shoto Kan.

Em sua magnífica e histórica passagem pelo karatê, Pires não só colecionou títulos como 
atleta, como tornou-se um renomado técnico das equipes Guarujaense nos Jogos Regionais 
e Abertos, período de 1986 a 1993.

Além dos dotes de atleta e técnico, ele também fez parte da Banca Examinadora da 
Federação Paulista de Karate Interestilos (FPKI), da  Direção da Comissão de Arbitragem 
da FPKI, Comissão Brasileira de Karate Interestilos (CBKI) e atuou como Árbitro em pra-
ticamente todas as competições oficiais organizadas pela Secretaria de Esporte e Lazer do 
Estado de São Paulo.

“Uma passagem que me deixou muito honrado foi o convite para supervisionar a mo-
dalidade (caratê) junto ao departamento de esportes da prefeitura de Guarujá, na gestão do 
prefeito Waldir Tamburus”, destaca Sensei Pires.

Ao longo dos 57 anos de atividades ininterruptas, o técnico orgulha-se de ter formado 
cerca de 17 mil caratecas.

Aposentado, Adalberto Pires é casado com Sueli Maria e constituiu uma família
                   formada por três filhos, cinco netos e seis bisnetos.

Nome:
Adalberto

Pires Affonso
Apelido:

Pires ou Sensei Pires
Data de 

Nascimento:
1/01/1946

Naturalidade:
Resende (RJ)

Esporte: Karatê
Estilo: Shoto Kan

Guarujá começou a 
realizar cateterismo e an-
gioplastia em pacientes 
da rede municipal nesta 
terça-feira (5) no Hospital 
Santo Amaro (HSA). An-
tes, todos os munícipes 
que necessitavam dos 
procedimentos eram co-
locados em uma fila do 
Governo do Estado, che-
gando a aguardar pelo 
menos 30 dias para fazer 
o exame em outros hos-
pitais públicos na região.

Serão realizados 54 
procedimentos mensal-
mente a pacientes ambu-

latoriais e de emergência 
da rede municipal. A no-
vidade é fruto de uma 
contratualização entre a 
Prefeitura e o HSA para uti-
lização do complexo de 
radiologia intervencionista.

“É um sonho realiza-
do. São cerca de 170 
pessoas aguardando a 
realização desse exa-
me na Cidade. Cer ta-
mente conseguiremos 
acabar com a fila em 
alguns meses e, o que 
é mais importante, salvar 
muitas vidas”, destaca o 
prefeito Válter Suman.

INVESTIMENTO
DO MUNICÍPIO

A Prefeitura já havia si-
nalizado ao Hospital San-
to Amaro a intenção de 
contar com o serviço de 
hemodinâmica na rede 
pública, ainda em abril 
de 2020. Para isso, reali-
zou repasses que foram 
destinados à construção 
do complexo de radio-
logia intervencionista, 
que além de contar com 
as salas para a operação 
do aparelho, também 
possui banheiros, ves-
tiários e leitos de inter-

nação e repouso para 
os pacientes submeti-
dos ao procedimento.

EXAME QUE
SALVA VIDAS

O cateterismo é um 
exame fundamental para 
detectar anomalias nas 
artérias coronárias e no 
músculo cardíaco. Cos-
tuma ser solicitado para 
pacientes com históri-
co de doenças coro-
narianas ou que já as 
estejam desenvolvendo.

A partir dele é possí-
vel indicar um tratamento 

São Paulo - O nú-
mero de casos de chi-
kungunya, doença trans-
mitida pelo mosquito 
Aedes aegypti, cresceu 
no estado de São Paulo 
neste início de ano. De ja-
neiro até 5 de maio, o es-
tado registra 2,1 mil casos 
confirmados da doença 
e duas mortes. Em todo 
o ano passado foram 

registrados 240 casos 
da doença, sem óbitos.

Segundo a Secretaria 
da Saúde de São Paulo, 
há tendência de aumen-
to da doença devido à 
sazonalidade, pois não 
houve muita intensidade 
nos últimos três anos.

DENGUE E ZIKA
Quanto aos casos de 

dengue, doença também 
transmitida pelo mesmo 
mosquito, o estado de 
São Paulo registrou 60,7 
mil casos da doença e 
12 óbitos, com dados 
computados até o dia 
5 de maio. Em todo o 
ano passado foram con-
firmados 194.381 ca-
sos, com 141 mortes.

Em relação à zika, três 

casos foram confirma-
dos no estado paulista 
até o mês de abril, en-
quanto no ano passa-
do foram confirmados 
13 casos, sem óbitos.

SINTOMAS
Tanto a dengue quan-

to a zika e a chikungunya 
podem vir  acompa-
nhadas de febre, dor 

de cabeça e manchas 
vermelhas pelo corpo, 
mas há alguma diferença 
entre elas. No caso da 
dengue, costuma haver 
uma dor atrás dos olhos. 
A chikungunya pode 
provocar dor e incha-
ço nas articulações. A 
zika, por sua vez, pode 
causar febre baixa e 
vermelhidão nos olhos.

Para combater o mos-
quito transmissor dessas 
três doenças, as pessoas 
devem manter os ambien-
tes e recipientes limpos e 
sem acúmulo de água, 
que favorecem a prolife-
ração do inseto. Segun-
do a secretaria, cerca de 
80% dos criadouros do 
mosquito estão concen-
trados em residências.

Casos de chikungunya crescem no estado no início deste ano

Atendimentos de cateterismo e 
angioplastia já estão disponíveis

Pacientes moradores em Guarujá 
já podem ser encaminhados para 

realização de procedimentos

correto e, conforme o 
problema encontrado 
corrigi-lo ali mesmo, por 
meio da angioplastia com 
o auxílio de stent co-

ronariano, garantindo o 
prolongamento da vida 
do paciente de forma 
consistente, aliado ao 
uso de medicações.

Diego Marchi
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Entre Sons Entre Sons && Tons Tons

Como entender a mãe de cada signo?

LUA EM ÁRIES

Corajosa, ousada, líder, 
energizada, rápida e ativa. 
Às vezes por ser brava, 
impaciente e explosi-
va. Filhos com Lua em 
Áries costumam ver a 
mãe como uma mulher 
que não espera aconte-
cer e vai à luta. Em alguns 
casos da Lua em Áries 
você pode perceber 
a mãe como egoísta e 
focada em si mesma.
 

LUA EM TOURO

Bastante afetiva, que abra-
ça, dá carinho, tem casa 
e mesa fartas. Também 
é prática e com os pés 
no chão, pois este é um 
signo do elemento Terra. 
Filhos com a Lua em Touro 
podem perceber a mãe 
como teimosa e centrali-
zadora, e talvez alguém 

que avalie muito o filho 
pelo sucesso profissional.
 

LUA EM GÊMEOS 

Comunicativa, curiosa, 
versátil, maleável e fa-
lante. É aquela mãe que 
liga, manda mensagens e 
está sempre em contato. 
Filhos com a Lua em Gê-
meos podem ver a mãe 
como juvenil, como se 
ainda fosse um pouco 
adolescente, ou como 
muito tagarela e ansiosa.
 

LUA EM CÂNCER 

Protetora, tradicional, 
apegada à família e dona 
do espaço doméstico. 
Filhos com a Lua em 
Câncer podem sentir 
algo como eterna ca-
rência. A comida é algo 
central para q Lua em 
Câncer, um elemento 

de l igação emocio-
nal com a sua família. 
 

LUA EM LEÃO 

Divertida, animada, calo-
rosa e festeira. Também 
pode ser orgulhosa e 
aquela “mãe diva”, que 
quer ser o centro das 
atenções e vive fazendo 
dramas. Filhos com Lua 
em Leão, pode ver a mãe 
como “leoa”, aquela que 
defende e apoia sempre.
 

LUA EM VIRGEM 

Prática, eficiente e com 
quem dá pra contar. 
Pode ser também aquela 
mãe que acorda cedo 
para fazer o seu café 
da manhã. Filhos com 
a Lua em Virgem po-
dem perceber a mãe por 
seu lado muito crítico e 
inter ferente, como se 

estivesse sempre apon-
tando falhas ou defeitos.
 

LUA EM LIBRA

Sociável, diplomática 
e preocupada com as 
outras pessoas. Filhos 
com a Lua em Libra po-
dem ver a mãe como 
alguém muito hesitante, 
indiferente e distante. 
Relacionamento afetivo 
é crucial para quem tem 
este posicionamento. 
 
LUA EM ESCORPIÃO

 
Filhos com Lua em Escor-
pião costumam ver a mãe 
como alguém leal, envol-
vida e profunda. É alguém 
com quem é possível 
contar na horas de crise. 
Muitas vezes, a relação 
com esta mãe é sentida 
como complicada. Pode 
ser vista como muito in-

terferente, por vezes, 
intensa ou crítica demais. 
 

LUA EM SAGITÁRIO 

Animada, aventureira, 
incentivadora, de gran-
des projetos, alegre e 
otimista. Filhos com a 
Lua em Sagitário podem 
enxergar a mãe como 
exagerada, dona da ver-
dade, gastadora e só 
“aceitando” o melhor. Em 
alguns casos pode ser 
um pouco egocêntrica. 
 
LUA EM CAPRICÓRNIO 

Responsável e inserida 
no mundo real, além de 
muito ligada à carreira e à 
profissão. É uma mãe que 
ensina sobre as realida-
des da vida e preparada 
para o mundo. Filhos 
com Lua em Capricórnio 
podem enxergar a mãe 

como rígida ou ter muitas 
frustações, e nem sempre 
parecer muito carinhosa. 
 

LUA EM AQUÁRIO 

Inteligente, articulada, de 
cabeça aberta e amiga. Fi-
lhos com a mãe em Aquá-
rio podem perceber a 
mãe como desvinculada 
e imprevisível. Algumas 
pessoas costumam ver 
essa mãe como alguém 
que é muito humorista. 
 

LUA EM PEIXES

Sensível, empática, es-
piritualizada, criativa e 
amorosa. São pessoas 
com for tíssima ligação 
com a própria mãe. Fi-
lhos com a Lua em Peixes 
podem ver a mãe como 
alguém confusa, code-
pendente, com dificulda-
des físicas ou psíquicas. 

Em homenagem ao dia 
das mães, que che-
ga neste domingo 

(9), trago para as mamães 
esotéricas um mapa astral 
feito pela astróloga Vanes-
sa Tuleski sobre o jeitinho 
peculiar que a mãe de 
cada signo cuida da gente. 

Vanessa iniciou seus 
estudos de astrologia em 
1989, passando a atuar 
como astróloga profissio-
nal 7 anos depois. Hoje, em 
meio à Pandemia do Novo 
Coronavirus, ela dá con-
sultas on line, através do 
Skype, para todo o Brasil. 

 E você sabe como é 

feito este estudo? Segun-
do Vanessa, essas infor-
mações são descobertas 
através da influência da 
Lua no Mapa Astral de 
cada signo. E não vale 
só para quem tem filhos, 
pois todas nós temos um 
jeitinho especial de cuidar 
de quem a gente ama, seja 
de amigos, sobrinhos, afi-
lhados, filhos de amigos e 
etc. “A Lua é um indicador 
poderoso do feminino e 
mostra a forma como per-
cebemos nossas mães e 
como cada pessoa exerce 
a maternidade”, explica a 
astróloga. Confira abaixo:
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O Governador João 
Doria anunciou nesta 
quarta-feira (5) a vaci-
nação contra COVID-19 
para novos grupos com 
comorbidades e deficiên-
cias a partir da próxima se-
mana, incluindo grávidas, 
puérperas e adultos com 
idade de 55 a 59 anos.

“O Governo do Esta-
do de São Paulo vai iniciar 
a vacinação das pessoas 
com deficiência, grávidas 
e adultos com comorbi-
dades. No total, nestes 
três grupos de vacinação 
que estamos anunciando 
hoje, serão vacinadas mais 
de um milhão de pessoas 
no Estado de São Paulo”, 
afirmou Doria.

No dia 11 de maio 
começa a vacinação das 
gestantes e puérperas 
(até 45 dias após o par-
to) com idade acima de 
18 anos e com comorbi-
dades, totalizando 100 
mil mulheres no Estado. 
A partir dessa data, tam-
bém serão imunizadas as 
pessoas com deficiência 
permanente que têm 

O presidente Jair Bol-
sonaro vetou integral-
mente o projeto de lei 
639/2021, aprovado 
pela Câmara dos Depu-
tados no último dia 13 
de abril, que estendia o 
prazo para entrega da 
declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física 
(IRPF) de 2021 de 31 de 
maio para 31 de julho. 
O veto, publicado na 
edição desta quinta-

feira (6) do Diário Ofi-
cial da União (DOU), 
poderá ser derrubado 
pelo Congresso Nacio-
nal. O presidente aca-
tou recomendação da 
equipe econômica para 
não estender o prazo. 

Segundo o governo, 
apesar de “meritória”, a 
prorrogação do prazo 
contrariava o interesse 
público porque seria 
o terceiro adiamento 

consecutivo da entrega 
da declaração este ano. 
Uma nova postergação, 
de acordo com a equi-
pe econômica, poderia 
afetar o fluxo de caixa 
do governo, prejudi-
cando a arrecadação 
da União, dos estados 
e dos municípios, já que 
impactaria no repasse 
dos recursos destinados 
ao Fundo de Participação 
dos Estados e do Dis-

trito Federal (FPE) e no 
Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM). 

“Desse modo, a pro-
posta foi objeto de veto 
por causar um desequi-
líbrio do fluxo de recur-
sos, o que poderia afetar 
a possibilidade de man-
ter as restituições para 
os contribuintes, além de 
comprometer a arreca-
dação dos entes federati-
vos. Em abril deste ano, a 

Receita Federal publicou 
a Instrução Normativa RFB 
nº 2.020/2021 adiando 
o prazo de entrega da 
Declaração de Imposto 
de Renda do exercício 
de 2021, de abril para 
maio, como forma de 
suavizar as dificuldades 
impostas pela pandemia 
do coronavírus (covid-
19)”, informou, em nota, 
a Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República.

A Câmara aprovou 
na noite desta quarta-
feira (05) um substitu-
tivo do Projeto de Lei 
1.561/20 que autoriza 
o Poder Executivo a 
criar loterias da Saúde 
e do Turismo. O texto 
segue para o Senado.

A Loteria da Saúde 
pretende ar recadar 
recursos para financiar 
ações de combate à 
pandemia de covid-19. 
Já a Loteria do Turismo, 
com validade até dia 
31 de dezembro, tem 
o objetivo de obter 
recursos para o setor.

Loterias da 
Saúde e do 

Turismo

Bolsonaro veta adiar entrega da Declaração do IR

São Paulo anuncia vacinação para novos 
grupos com comorbidades e deficiências

A partir da próxima semana entram 
grávidas, puérperas e pessoas de 55 a 
59 anos com doenças crônicas, além

de deficientes nessa faixa etária

Para receber as doses, 
qualquer pessoa com 
comorbidades e que 
integre os grupos anun-
ciados deve apresentar 
comprovante da condi-
ção de risco por meio 
de exames, receitas, 
relatório ou prescrição 
médica. Os cadastros 
previamente existentes 
em Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) também 
podem ser utilizados.

A orientação vale 
tanto para as pessoas 
na faixa etária de 55 a 
59 anos quanto para 

Orientações e requisitos para 
vacinação dos novos grupos:

as pessoas com Down, 
em hemodiálise e trans-
plantados – para este 
último grupo, é tam-
bém recomendável a 
apresentação de receita 
médica do medicamen-
to imunossupressor em 
utilização pelo paciente.

As grávidas em qual-
quer período gestacio-
nal deverão também 
apresentar comprovante 
de acompanhamento 

e/ou pré-natal ou laudo 
médico. As puérperas, 
ou seja, as mulheres 
que deram à luz nos 
últimos 45 dias, podem 
utilizar a declaração de 
nascimento da criança.

Já as pessoas com 
deficiência permanente 
precisam apresentar o 
comprovante do recebi-
mento do Benefício de 
Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC).

Lista de comorbidades:
www.estanciadeguaruja.com.br

entre 55 e 59 anos e 
recebem benefício de 
prestação continuada da 
assistência social, o BPC. 
Serão contempladas 
outras 30 mil pessoas 
neste grupo.

A partir do dia 12 de 
maio, doses serão ofer-
tadas às pessoas nesta 
mesma faixa etária (55 a 

59) que possuem uma 
ou mais comorbidades 
definidas pelo Ministério 
da Saúde (verifique a lista 
disponível no final do 
texto). A expectativa é 
imunizar 900 mil pessoas 
com este perfil em SP.

“Nós estamos cami-
nhando e gostaríamos de 
ter mais celeridade neste 

processo, mas precisa-
mos de mais vacinas. O 
Estado de São Paulo, em 
números absolutos, é 
aquele que mais vacina. 
Estamos com todas as 
unidades trabalhando, 
tanto a unidade básica 
como o sistema drive-
thru, e continuaremos va-
cinando, mas precisamos 

de mais vacinas”, disse a 
Coordenadora Geral do 
Programa Estadual de Imu-
nização, Regiane de Paula.

As orientações refe-
rentes aos requisitos para 
os que pertencem a estes 
três novos grupos podem 
ser conferidas abaixo.

Nesta quinta-feira (6), 
começa a vacinação dos 

idosos com 60, 61 e 
62 anos. Já na próxima 
segunda-feira (10), será 
a vez dos adultos que 
fazem parte dos seguin-
tes grupos: Síndrome de 
Down, pacientes em tra-
tamento de hemodiálise 
(Terapia Renal Substitutiva) 
e transplantados que utili-
zam imunossupressores.
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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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O empresário Wilson Vicente e o chef Márcio Lopes, 
felizes com a presença dos amigos na noite festiva Ana e Cláudio Ventura Fernando Henrique e Neide Vicente 

Antonio Carlos Menezes Marques e Emília Ventura Denise Ventura e Rogério dos Santos Os empresários Denise e Cleber Bueno 

José Rinaldi de Carvalho e Fátima Preti de Carvalho Cintia Mesquita Moreira e Djalma Moreira André Bueno e Thaís Nogueira 

Neno e Walquíria Matos Cristiane Barbosa e Denilson Santos Aline Mariane e Renan Bueno 

Flashes do Dia dos Namorados, no restaurante do Hotel Guarumar
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Marina Porto do Sol inaugura novo espaço para eventos

 A Marina Porto do Sol é um lugar privilegiado
pela natureza e abre um novo espaço para

você realizar seus eventos. Na inauguração, 
promoveu um casamento simulado com os noivos,

Mariana Chicolet e Renan Cotrim, que ficaram
deslumbrados com a beleza do local ao entardecer.

A empresária e arquiteta Cristiani Faria Fernandes foi a responsável
pela idealização do evento com a participação de empresários que

colaboraram com a bonita festa. A degustação foi do Buffet Flor de Sal,
contato@buffetflordesalgastronomia.com.br, tel. (13) 3223-6080

Regina Pereira e Nestor Fontes, 
responsáveis pela Marina Porto 
do Sol aguardam sua visita para 

conhecer a beleza do local
e as modernas instalações 

A simpática Caroline Farhat e
sua mãe, a empresária Nicia
Farhat adoraram o espaço

O casal de empresários Maria Dias 
e Jairo Nobre, assistiu a cerimônia

Giovana Gasque
e Linda Mar Parada
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