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O isolamento social é 
a arma mais eficaz no 
combate ao Covid-19. 

Se puder, fique em 
casa e proteja a

nossa comunidade. 

“Homem do
Tempo” avisa:

Guarujá será a principal cidade 
beneficiada pelo novo reservatório
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Guarujá será a principal cidade beneficiada com a construção do reservatório da Cava da Pedreira. O edital de licitação dela foi lançado 
pelo Governo do Estado nesta quinta-feira (20). A cerimônia ocorreu de forma virtual e contou com a participação do prefeito Válter 

Suman; do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia; diretor-presidente da Sabesp, Benedito Braga, entre outras autoridades
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Projeto de futebol society 
está com inscrições abertas 

Turismo solidário arrecada
duas toneladas de alimentos

Cava da Pedreira

Helder Lima
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Será que agora vai? 
Nesta semana, a licitação 
das obras de adequa-
ção da Cava da Pedreira, 
em Cubatão, para um 
mega reservatório de 
captação de água, en-
fim se tornou realidade. 
Vencidas as etapas de 
liberação de licenças am-
bientais, a Sabesp lançou 
nessa semana o edital 
para selecionar a em-
presa que ficará a cargo 
do projeto executivo.

Com isso, a promessa 
de um sistema de abaste-

cimento de água mais efi-
ciente para a cidade de 
Guarujá da mais um passo 
em sua concretização. 

A informação é come-
morada pela população 
e também pelos especia-
listas em meio ambiente, 
uma vez que estamos em 
um período de seca e até 
o momento, as águas de 
março não caíram em vo-
lume suficiente para rea-
bastecer os reservatórios.

De acordo com a Se-
cretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Esta-

do de São Paulo, a previ-
são dos próximos meses 
é de que, até setembro, a 
estiagem seja prolongada 
devido a esse tempo mais 
seco no início da estação.

Com cava ou não, a 
temporada de verão da 
retomada econômica 
promete ser com a já 
conhecida falta de água 
nas torneiras nos perí-
odos de fluxo intenso 
de turistas, mas, desta 
vez, com a esperança 
de que em breve essa 
realidade será passado.

A falta de água
em Guarujá...

Micros
Kondzilla 
O prefeito de Guarujá, 
Válter Suman recebeu 
na última segunda-feira 
(17), Konrad Dantas, 
mais conhecido como 
Kondzilla, para conhe-
cer o projeto de recu-
peração do Farol do 
Itapema. Ainda em fase 
preliminar, trata-se de um 
estudo arquitetônico e 
urbanístico que visa revi-
talizar toda aquela região 
com forte apelo cultu-
ral, histórico, ambiental 
e potencial ar tístico.  
 
Em ação
Diretor de cr iação, 
produtor e empresá-
rio, Kondzilla também 
é fundador das produ-
toras Kondzilla Filmes 
e Kondzilla Records, 
além de ser um dos 
principais responsáveis 
pelo sucesso do funk 
brasileiro. O objetivo do 
encontro foi apresentar 
a proposta de intenção 
ao Konrad, que já visitou 
o local e que também 
deseja implementar pro-
jetos na Cidade, com 
foco nos jovens em 
vulnerabilidade social. 
“Estamos conhecendo, 
estudando alternativas, 
mas nosso intuito é aju-
dar a juventude a se de-
senvolver e se qualificar 
para o mercado”.

Só no post
A nova estratégia de co-
municação da Câmara 
de Vereadores de Gua-
rujá é postar as notícias 
referentes às ações do 
legislativo apenas nas re-
des sociais. Nada contra 
a escolha do meio, que 
é bastante eficaz.

Comunicação
Mas a prática adotada 
denota a falta de um 
planejamento de comu-
nicação qualificado, uma 
vez que site e redes so-
ciais governamentais se 
complementam e tem 
linguagem distintas, sen-
do ambos essenciais. 

POUCAS VACINAS PARA MOTORISTAS 
DE ÔNIBUS DA BAIXADA...

Então a empresa White Martins, que é a grande 
fornecedora, somada à produção da Carbox,

que é uma empresa menor, já vinha consumindo
sua reserva estratégica e não fez essa posição
de uma forma clara desde o início. Começa aí

a primeira posição de responsabilidade.
Ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello à CPI da Covid 

FRASE DA SEMANA

Charge da semana

Transparência
Sem esse trabalho, cor-
re-se o risco de preju-
ízos na transparência 
e na credibilidade. Por 
exemplo, a última no-
tícia no site é da data 
do “lockdown”. Desde 
então, só as ordens do 
dia são atualizadas. Nem 
consta da listagem dos 
vereadores em exercício 
a vereadora Ariani Paz.

Profissional
Vale destacar que o site 
da Câmara de Guarujá já 
foi um excelente veículo 
de informação oficial à 
população, trazendo 
conteúdo informativo 
não apenas dos traba-
lhos legislativos e das 
leis, mas de ações que 
ocorrem no espaço pú-
blico cultural e prestação 
de serviços em formatos 
e meios que dialogam 
corretamente com o 
cidadão. Fica a dica.

Fundo Social
“Um pouquinho de cada 
um, fica leve pra todo 
mundo”. Foi com esse 
espírito que os morado-
res de Guarujá compare-
ceram ao drive-thru do 
Fundo Social de Solida-
riedade (FSS) de Guaru-
já, na segunda edição da 
Campanha “Ação Con-
tra a Fome”. Ao todo, 
fo ram a r recadados 
2.056 kg de alimentos.

Comemoração
O prefeito de Guarujá, 
Válter Suman comemo-
rou em suas redes so-
ciais a publicação de 
licitação de uso da Cava 
da Pedreira para o abas-
tecimento de água po-

tável na cidade. Em sua 
postagem sobre o tema, 
Suman destacou que foi 
dado “um grande passo 
para a segurança hídrica 
de Guarujá e o distrito 
de Vicente de Carvalho”.

Desabastecimento
Ao lado da secretária 
de Planejamento, Polliana 
Iamonti, e do deputado 
estadual Professor Kenny 
Mendes, o prefeito de 
Guarujá destacou que 
a obra garantira até 3 
bilhões de litros de água 
para o município, “o que 
diminuirá as chances de 
desabastecimento em 
períodos de estiagem”, 
ressaltou Suman.

Centro integrado 
As obras de adequação 
da Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do 
Jardim Boa Esperança, 
em Vicente de Carvalho, 
para um Centro Integrado 
de Vigilância em Saúde e 
Samu (Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-
cia) estão em fase final.

Centro integrado 2
O anúncio foi feito pelo 
prefeito Suman nesta 
semana em sua rede 
social. Além de abrigar a 
nova sede do Samu 192, 
o equipamento da rede 
municipal reunirá diver-
sos serviços da Diretoria 
de Vigilância em Saú-
de, como por exemplo, 
controle e combate à 
dengue, vacinação, vigi-
lâncias sanitária e de ca-
ráter epidemiológico. O 
terreno está localizado 
na Rua Álvaro Leão de 
Carmelo, esquina com 
a Avenida Mário Daige.

Hygor Abreu
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Guarujá será a princi-
pal cidade beneficiada 
com a construção do 
reservatório da Cava da 
Pedreira. O edital de li-
citação dela foi lançado 
pelo Governo do Estado 
nesta quinta-feira (20). 
A cerimônia ocorreu de 
forma vir tual e contou 
com a participação do 
prefeito Válter Suman; do 
vice-governador de São 
Paulo, Rodrigo Garcia; 
diretor-presidente da Sa-
besp, Benedito Braga, en-
tre outras autoridades.

A viabi l ização do 
mega reservatório foi 
alvo de constantes co-
branças do Município 
à Sabesp, como forma 
de mitigar os episódios 
de desabastecimento 
de água nos períodos 
de estiagem ou de alto 
consumo, como na 
temporada de verão.

De acordo com a 
empresa, os períodos 
de estiagem afetam dire-

Vereadores de Gua-
rujá aprovaram na Sessão 
Legislativa da última terça-
feira (18), o Projeto de Lei 
n° 073/2021 de autoria 
do Vereador Nego Walter 
(PSB), que dispõe sobre 
o prazo de validade de 
laudo médico pericial 
que atesta transtorno do 
espectro Autista (TEA). 

Se sancionada, a lei 
permitirá que as institui-
ções passem a aceitar 
laudos de Transtorno de 

Espectro Autista, sem 
prazo determinado, ou 
seja, sem a necessidade 
de que se emita novos 
laudos apenas por conta 
da passagem do tempo, 
visto que nunca haverá 
alterações no estado de 
quem é portador do TEA.

“Uma das caracterís-
ticas do Transtorno de 
Espectro Autista é o fato 
de ser uma condição 
inalterável, ou seja, não 
existe alteração no diag-

nóstico de quem apre-
senta o TEA. No entanto, 
sempre que o portador 
do Transtorno de Es-
pectro Autista necessita 
de algum benefício ou 
atendimento voltado à 
sua condição, há a ne-
cessidade de se atuali-
zar os laudos médicos, 
atestando que possui o 
TEA”, explica Nego Walter.

O Projeto de Lei na ín-
tegra pode ser acessado 
em: https://bit.ly/3udyYYh

O plenário da Câma-
ra Municipal de Guarujá 
aprovou nesta terça-feira 
(18), em primeiro turno, 
e na quinta-feira (20) em 
votação definitiva, o Pro-
jeto de Lei Complemen-
tar 009/2021, de auto-
ria do Executivo, que 
institui novo Programa 
de Recuperação Fiscal 
(Refis) em âmbito local. 

O novo Refis, con-
forme informado pela 

Administração Munici-
pal, abrangerá débitos 
de IPTU, ISSQN, taxas, 
contribuições de me-
lhoria e multas (exce-
to de trânsito) que te-
nham sido gerados até 
31 de dezembro de 
2020, ajuizados ou a 
ajuizar, com exigibilida-
de suspensa ou não.

A adesão ao pro-
grama de recuperação 
fiscal ficará disponível no 

site oficial da Prefeitura 
(www.guaruja.sp.gov.
br) com as instruções, 
requisitos e relação dos 
formulários pertinentes, 
bem como os documen-
tos necessários. Também 
poderá ser efetuado 
pessoalmente, nas uni-
dades de atendimento 
presencial, independen-
temente do pagamento 
de taxa, onde será indivi-
dualmente processado.

Guarujá comemora lançamento de 
licitação para construção de reservatório

Construção de reservatório promete pôr fim ao desabastecimento
de água em períodos de estiagem ou temporada; Município cobrou 

constantemente maior agilidade da Sabesp para resolução do problema

tamente a vazão dos rios 
Jurubatuba e Jurubatuba 
Mirim, que fornecem 
água à Cidade. O volume 
de captação deles chega 
a cair dos normais dois 
mil litros por segundo 
para menos da metade.

Depois de pronto, o 

mega reservatório será 
capaz de armazenar 
3 bilhões de litros de 
água bruta, o que, por 
si só, garantiria o abas-
tecimento de Guarujá 
por dois meses. “É a 
emancipação de Gua-
rujá do ponto de vista 

do abastecimento de 
água. E uma obra que vai 
beneficiar toda a Baixada 
Santista, diminuindo a 
sobrecarga nos demais 
sistemas que servem a 
região, que são interliga-
dos”, destaca o vice-go-
vernador Rodrigo Garcia.

DEMAIS MELHORIAS
E INVESTIMENTO
O empreendimen-

to também prevê obras 
para ampliar a captação 
de água do Sistema Ju-
rubatuba, aumentando 
para 2,5 mil litros por 
segundo. Também haverá 

Novo Programa de Recuperação
Fiscal (Refis) é aprovado em Guarujá

Projeto de lei aprovado na Câmara
beneficia portadores de TEA

a interligação de adutoras 
e a implantação de um 
sistema de bombeamen-
to, para que a vazão e o 
armazenamento ocorram 
de forma equalizada.

As obras têm previsão 
de durar cerca de 60 me-
ses após a assinatura do 
contrato com a empresa 
vencedora, que deve 
ser conhecida ainda no 
segundo semestre deste 
ano. A expectativa de 
início da obra é em 2022.  
O investimento previsto é 
de R$ 133,6 milhões.

“É uma notícia que 
Guarujá esperava com 
avidez há muito tempo, 
lutamos muito para isso. 
Só com a Cava da Pedrei-
ra será possível exorcizar 
para sempre o fantasma 
do desabastecimento 
de água. Vamos ajudar 
no que for preciso para 
tentar abreviar ao máxi-
mo o prazo da obra”, 
ressalta o prefeito da 
Cidade, Válter Suman.

Roberto Sander Jr.
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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

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

Mais novo atrativo tu-
rístico de Guarujá, o Mi-
rante das Galhetas esbanja 
beleza natural e aguça o 
espírito de solidariedade. 
Em apenas cinco dias de 
funcionamento, o novo 
equipamento foi muito 
procurado por moradores 
e turistas e protagonizou a 
campanha ‘Turismo Solidá-
rio’, que arrecadou duas 
toneladas de alimento 
não perecível no período.

O resultado só foi 
possível porque cada 
visitante doou 1 kg de 
alimento para acessar o 
Mirante, que tem como 
um dos principais atra-
tivos um piso de vidro 
suspenso a 45 metros 
do mar, além de uma 
exuberante vista da Praia 
do Tombo, uma das mais 
procuradas da Cidade.

A campanha ‘Turis-

De acordo com os 
novos dados do Infosiga 
SP, a região da Baixada 
Santista registrou queda 
de 24% no número de 
fatalidades de trânsito 
nos quatro primeiros me-
ses de 2021 em compa-
ração com o mesmo pe-
ríodo do ano passado.

No primeiro quadri-
mestre de 2021 foram 
contabilizados 60 óbi-
tos por acidentes de 
trânsito, contra 79 entre 
janeiro e abril do ano 
passado. Com relação 
aos acidentes com víti-
mas, houve um aumento 
de 9%, passando de 
2.153 casos em 2020 
para 2.355 em 2021.

No período, na região 
da baixada santista, os 
condutores de auto-
móveis foram o grupo 
com maior queda nas 

A Secretaria do Meio 
Ambiente do Guarujá 
(Semam) criou um curso 
de arborização urbana 
denominado “Jardinei-
ros da Cidade”, onde 
será ensinado como cui-
dar de árvores e plantas. 

A capacitação está pro-
gramada para ocorrer 
nos dias 01 e 02 de ju-
nho e será ministrado em 
uma plataforma online.

Para participar se ins-
creva através do link: 
https://url.gratis/DFGdHp

Turismo Solidário

Em apenas cinco dias, campanha 
arrecada duas toneladas de alimentos

Região registra queda número de óbitos 
nos quatro primeiros meses de 2021

Curso online de 
arborização urbana 

mo Solidário’ é fruto 
de uma parceria entre 
a Secretaria de Turismo 
(Setur) e o Fundo So-
cial de Solidariedade do 
Município (FSS), que, em 
função do cenário pan-
dêmico, uniram esforços 

para o combate à fome. 
Todos os alimentos 

captados no complexo 
estão sendo destinados 
às famílias em vulnera-
bilidade social. A Setur 
realizou na segunda-feira 
(17) a entrega da primeira 

remessa de mantimentos 
à sede do FSS, que fará 
a distribuição aos mu-
nícipes em situação de 
vulnerabilidade.

“O desejo da retoma-
da é grande, principal-
mente no setor turístico, 

mas é preciso entender as 
limitações do momento e 
a necessidade de exerci-
tar a empatia e o amor ao 
próximo”, destaca o se-
cretário de Turismo, Fábio 
Santos. “Deus abençoe 
quem puder doar e tam-
bém quem for receber 
os alimentos. Doar é um 
ato de amor”, reforça a 
presidente do FSS de 
Guarujá, Edna Suman.

SOBRE O MIRANTE 
DAS GALHETAS

Localizado no Morro 
da Caixa D’água, entre as 
praias Astúrias e Tombo 
– recordista de certifica-
ções da Bandeira Azul na 
América do Sul, o Mirante 
das Galhetas teve seu 
acesso liberado ao pú-
blico na última quarta-feira 
(12). Foram investidos 
aproximadamente R$ 2 

milhões, captados no 
Ministério do Turismo, em 
atendimento a projeto de-
senvolvido pela Prefeitura. 

Com acesso controla-
do, o equipamento fun-
ciona das 8 às 20 horas 
e para entrar é preciso 
doar 1 kg de alimento não 
perecível, dentro da cam-
panha ‘Turismo Solidário’. 
O atrativo conta com es-
tacionamento para 14 ve-
ículos e um espaço para 
a prática de voo livre.

Não há tempo limite 
de permanência esta-
belecido no local, mas 
só poderão usufruir do 
espaço os visitantes que 
observarem os cuida-
dos fundamentais para 
a não-disseminação da 
covid-19, em especial 
o distanciamento so-
cial e a obrigatória uti-
l ização de máscaras.

Todos os alimentos captados no complexo estão sendo 
destinados às famílias em vulnerabilidade social

No acumulado do ano, em comparação com mesmo
período de 2020, número de óbitos caiu 24% na região

fatalidades de trânsito, 
17 vítimas em abril desse 
ano, contra 29 em 2020, 
redução de 41%. Em se-
guida estão os ciclistas, 
com 10 vítimas (contra 
16 em 2020, diminuição 

de 38%). Já entre os 
ocupantes de automó-
veis a queda representa 
36%, em abril desse ano 
foram 9 óbitos frente 14 
registrado no mesmo pe-
ríodo do ano passado.

Entre os pedestres, o 
número de fatalidades 
no trânsito foi superior: 
5 fatalidades em abril de 
2021, contra nenhuma 
ocorrência registrada em 
2020, aumento de 6%.
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ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

SÓ PARA

Sérgio Trombelli 

PENSAR

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

Estados “Unidos”
Estados Unidos do Bra-

sil foi o primeiro nome ofi-
cial do nosso país durante 
o regime republicano, da 
Proclamação da Repúbli-
ca, em 1889, até 1968.

Em 1969, a Emenda 
Constitucional n.º 1, que 
trouxe na íntegra o texto 
da Constituição de 1967, 
com todas as alterações 
realizadas nos dois anos 
anteriores, passou a con-
ter expressamente em seu 
título e artigo 1.º a inscri-
ção “República Federativa 
do Brasil”, nome oficial 
deste país varonil que 
perdura até a atualidade.

Há uma diferença sig-
nificativa nestas duas 
formas de se entender a 
união que existe dentro de 
um país. Uma República 
Federativa é profunda-
mente centralizadora, e o 
regime militar de 64, op-
tou como sendo está a sua 
forma de governo para a 
administração do Brasil.

Contudo, nos países 
em que este aspecto fe-
derativo não existe por 
completo, como no caso 
dos Estados Unidos da 
América – EUA, tal como 
fora nos Estados Unidos 
do Brasil no passado, em-
bora haja uma constituição 
federal, com legislação 
abrangente que discipline 
em quase todos os aspec-
tos o país em questão, os 
estados possuem maior 
autonomia, afinal são es-
tados que estão “unidos”.

É por esta razão que 
nos EUA existem legis-
lações diferentes sobre 
temas capitais como a 
pena de morte, por exem-
plo, que alguns estados 
aplicam e outros não. Há 
estados que admitem mi-
lícias organizadas, assim 
como a eleição para a 
presidência dos estados 
unidos não é centraliza-
da. Nem muito menos o 
resultado é dado oficial-
mente por uma fonte só. 
Os estados americanos 
individualmente apresen-
tam o que foi apurado 
em suas jurisdições e so-
mam-se estas apurações 
para um resultado final.

Cada estado usa de 
um critério à sua escolha, 
podendo ter prazo maior 
de votação, receber vo-
tos por correspondência 
e terem uma apuração 
diferenciada dos demais.

Foi o que vimos na 
última eleição, quando 
Trump queria interfe-
rir na apuração de al-
guns estados, porque 
seria possível fazer isso 
frente à legislação nes-
tes estados respectivos.

Pois bem, embora 
sejamos uma República 
Federativa por direito, 
o que temos visto com 
a pandemia não é isto 
que tem acontecido na 
prática. A começar com 
a união de estados para 
a compra de vacinas, por 
exemplo, e que parece se 
complicar devido aos atra-
so dos insumos da China. 

Mais ainda, a ordem 
de preferência de grupos 
para vacinação nos esta-
dos não é única, inclusive 
com categorias sendo en-
caixadas por um estado e 
não por outro, relegando, 
às vezes, grupos de risco.

Na verdade, quando a 
centralização federativa 
de um governo federati-
vo não participa, os es-
tados, individualmente, 
precisam buscar seus 
interesses, de modo a 
atender a sua popula-
ção. E eles estão certos.

Este fato nunca havia 
ocorrido antes no nosso 
país pós 1969. A união 
não conseguiu manter 
unidos os estados no 
enfrentamento da pan-
demia e isto pode ser 
a abertura da porteira, 
parafraseando o Ministro 
do Meio Ambiente. Toda 
vez que o governo cen-
tral deixar de atender às 
necessidades prementes 
que os estados possuem, 
estes poderão, conforme 
dispuser a constituição, se 
organizarem para ações 
“ independentes”  em 
casos especialíssimos, 
pontuais, e buscarem so-
luções por si próprios.

Seria uma mudança 
complicada se assim 
ocorresse. Por isso, é bom 
que o governo de Brasília 
comece a usar uma lin-
guagem e uma ação que 
possa atender a todos, 
ou mesmo liderar a todos, 
mas sem as demonstra-
ções de força, decretos e 
ameaças, porque o Brasil 
é um país de paz, e a be-
licosidade, embora esteja 
dicionarizada, não é um 
verbete que costumeira-
mente usamos na prática. 

A partir desta segun-
da-feira (24), a Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico e Portuário 
(Sedep) realiza a Opera-
ção Declara MEI, que visa 
auxiliar os microempreen-
dedores individuais (MEI) 
a fazerem a declaração 
anual de faturamento, 
documento obrigatório 
para manter o CNPJ ativo 
junto à Receita Federal. 
A ação acontece no Se-
brae Aqui Guarujá (Aveni-
da Leomil, 630 – Centro) 
e vai até dia 31 de maio 
– prazo limite para enca-
minhar a declaração ao 
órgão Federal. 

Para participar, o mi-
croempreendedor deve 
fazer o agendamento 
pelo Whatsapp da Sedep 
(13) 3040-7432. O aten-
dimento é de segunda a 
sexta-feira, das 10 às 16 
horas. Após esta etapa, 
o munícipe deverá com-
parecer à unidade, mu-
nido de RG, CPF e CNPJ. 
Também será necessário 
informar o total da receita 
bruta do ano anterior, ou 
seja, tudo que foi apura-
do com a venda de mer-
cadorias ou na prestação 
de serviços, com emissão 
de nota fiscal ou não.

A Declaração Anual é 

O Governador João 
Doria anunciou, nesta 
quarta-feira (19), a va-
cinação contra a Covid-
19, para profissionais da 
Educação, de 18 a 46 
anos, em todo o Esta-
do de SP. A imunização 
vai abranger todos os 
profissionais que atuam 
nas escolas que ainda 
não foram vacinados, 
possibilitando, assim, a 
volta às aulas no segun-
do semestre de 2021.

“O Governo de São 
Paulo foi o primeiro Es-

tado do Brasil a iniciar 
a vacinação dos pro-
fissionais da Educação. 
Agora, vamos imunizar 
100% dos professores e 
demais profissionais que 
atuam nas escolas, das 
redes estadual, municipal 
e particular do Estado 
de São Paulo”, destacou 
o Secretário Estadual da 
Educação, Rossieli Soares.

Esta segunda fase 
deve ocorrer entre o dia 
21 e 31 de julho e está 
atrelado a projeção de 
entregas do Ministério 

da Educação. A primeira 
fase teve início em 10 de 
abril, com a imunização 
de 350 mil profissionais 
da Educação e conti-
nuou dentro do calen-
dário geral do Estado 
neste mês de maio, com 
a vacinação de pesso-
as com comorbidades.

OUTROS GRUPOS
Ainda foi anunciado 

que o Estado de São 
Paulo concluirá em junho 
a vacinação das pessoas 
com deficiências e co-

morbidades. Para isso o 
Governo de São Paulo vai 
ampliar a vacinação para 
pessoas com comorbi-
dades e pessoas com 
deficiência permanente 
(BPC) de 40 a 44 anos 
de idade. Este grupo 
começa a ser imunizado a 
partir do dia 28 de maio, 
com público estimado 
de 760 mil pessoas.

Para o público ge-
ral, está projetada, en-
tre os dias 1 e 20 julho, 
a imunização das pes-
soas de 55 a 59 anos.

Pandemia de Covid-19
Vacinação no Estado de São Paulo atenderá 
a profissionais da Educação de 18 a 46 anos  

Guarujá realiza Operação Declara 
MEI a partir de segunda-feira (24)

A ação visa ajudar os microempreendedores
individuais a fazerem a declaração anual de faturamento,

cujo prazo de entrega termina dia 31 de maio

uma das obrigações do 
MEI, que precisa informar 
o faturamento de to-
das as vendas e serviços 
com ou sem nota fiscal, 
referentes ao ano fiscal 
anterior. Aqueles que 
não efetuarem a pres-
tação de conta serão 
multados pela Receita e 
podem ter seus regis-
tros e CNPJ cancelados. 

“Desde 2017, a Pre-
feitura realiza essa ação 
para ajudar os empreen-
dedores da Cidade. O 
Município já ultrapassou 

a marca de 25 mil empre-
endedores formalizados, 
sendo que muitos deles 
não contam com o auxí-
lio de uma contabilida-
de ou têm dificuldades 
com essa par te buro-
crática. Por esta razão, 
oferecemos esse supor-
te gratuito ao peque-
no empresário que, em 
tempos de crise, ajuda 
bastante”, diz o diretor 
de Desenvolvimento da 
Micro e Pequena Empre-
sa e do Empreendedor 
Individual, Diego Abreu.

TUTORIAL 
Quem optar por fazer 

a declaração de fatu-
ramento à distância, a 
Sedep disponibilizou em 
sua página no Facebook 
(www.facebook.com/
DesenvolveGuaruja), um 
tutorial ensinando passo 
a passo como fazer o 
documento por meio 
do portal: www.gov.br/
empresas-e-negocios. 
Aqueles que desejarem 
receber o link podem 
entrar em contato através 
do Whatsapp da Sedep.
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POR ONDE ANDA

BASTIDORES
DO ESPORTE

Nelsinho Filho

         O homenageado da semana é um ex-pugilista
renomado da Baixada Santista e do País. Trata-se de
Carlos Antunes, uma das maiores notoriedades do
Boxe guarujaense e do Brasil nas décadas de 70 e 80.
Antunes é natural de Olinda, mas, veio para o Guarujá ainda 

pequeno. Desde cedo já mostrava sua paixão pelo ringue. Fã de 
Cassius Clay e Eder Jofre, tratou logo de procurar alguém para 
treiná-lo. Foi quando apareceu o seo Mesquita, popularmente 
conhecido por “Índio da Armada”, o mais importante formador de 
pugilistas da Ilha de Santo Amaro.

Após o falecimento do seu técnico, Carlos Antunes passou a ser 
treinado por Aélio Mesquita, outro renomado pugilista e treinador, 
filho do Indio da Armada.

Evoluindo nos treinamentos e nas competições, nosso home-
nageado praticamente morava no Centro Esportivo Duque de 
Caxias, o Tejereba, local de treinamentos e de lutas da modali-
dade. Segundo ele, o Templo Sagrado do boxe.

Em sua trajetória pugilística, amadora e profissional,  Antunes, 
além de inúmeros títulos conquistados em campeonatos Paulista 
e Brasileiro, representou o Brasil na 8a edição dos Jogos Pan 
Americanos em San Juan, Porto Rico, em 1979, sagrando-se 
vice campeão da categoria peso médio (75kg) e conquistando a 
medalha de prata para o País; bicampeão Latino-americano nos 
anos de 70 e 80, títulos que lhe rendeu uma casa em Vicente 
de Carvalho, doada pelo então presidente da República, João 
Batista de Figueiredo.

Em 1980 ele foi convocado para disputar as Olimpíadas de 
Moscou. Mas, em função do pouco período de treinamento, não 
teve sucesso e perdeu a primeira luta.

Vale destacar que o nosso querido pugilista ainda participou de 
três eliminatórias para a disputa de títulos mundiais. Os três adver-
sários dele, posteriormente sagraram-se campeões mundiais.

Carlos Antunes é casado, tem filhos e netos, trabalha na Estiva 
e ainda permanece com o imóvel que lhe fora doado no

     Conjunto Habitacional Santos Dumont (BNH), no bairro
              Monteiro da Cruz.

Nome: Carlos 
Antunes da 

Fonseca
Apelido: Antunes
Naturalidade: 

Olinda (PE)
Nascimento: 

28/10/1955
Esporte: Boxe

Antunes 
treinando

no Tejereba

Carlos Antunes enfrentando  Fernando 
Martins, na categoria peso médio

Aélio 
Mesquita, 

empresário 
e Carlos 
Antunes 

Em Guarujá, o Projeto 
de futebol society Gol de 
Letra está com inscrições 
abertas para crianças e 
adolescentes (masculi-
no e feminino), na faixa 
etária entre 8 a 15 anos. 
As vagas são limitadas.  

O formulário de ins-
crição está disponível no 
link da bio do Projeto no 
Instagram @gooldeletra 
e deve ser preenchido 
pelos pais ou responsável 

do aluno. O documen-
to também pode ser 
retirado, pessoalmente, 
na sede do Projeto. O 
Gol de Letra – Socie-
ty para Todos funciona 
na Avenida Vicente de 
Carvalho, 591, no Jardim 
Esplanada do Castelo, 
em Vicente de Carva-
lho. Mais informações: 
(13) 98157 1932, falar 
com Brenda Cavalcante.

O prazo de inscrição 

prossegue até o pre-
enchimento das vagas, 
podendo ainda haver 
lista de espera. Para se 
inscrever, os candida-
tos devem apresentar a 
declaração de matrícula 
escolar, comprovante de 
residência e certidão de 
nascimento ou RG. O Pro-
jeto atende um total de 
60 crianças no período 
diurno, das 8 às 11 horas, 
em contraturno escolar.

A Escola Municipal 
Guilherme Furlani (Traves-
sa 253, s/nº - Morrinhos 
II) está de cara nova, 
graças ao Projeto “A Es-
cola é sua”. A iniciativa 
conta com a ação de 
voluntários que dedica-
ram parte do seu tempo 
para ajudar na reforma 
das unidades de ensino.

A entrega aconteceu 
no último sábado (15). 
Em dois meses, foram 
realizados vários servi-

ços, como reforma da 
cozinha e substituição 
dos pisos das salas de 
aula e do pátio, que 
antes estavam avaria-
dos. Também foi feita 
capinação, cimentado, 
paisagismo e pintura ge-
ral. Boa parte do mate-
rial utilizado foi fruto de 
doações e “vaquinhas” 
entre os envolvidos.

O técnico em enfer-
magem Emerson Cássio 
da Conceição dos San-

tos, de 27 anos, foi um 
dos voluntários e falou 
sobre a importância da 
ação. “Estamos felizes 
em saber que as crianças 
estarão bem acomo-
dadas na volta às aulas 
presenciais. Em cada 
canto dessa escola tem 
o nosso amor e carinho. 
Quem pensa no próxi-
mo pensa como Deus”

A diretora Paula Cés-
pede agradeceu a dedi-
cação dos voluntários e 

Gol de Letra está com 
inscrições abertas

Projeto “A Escola é sua”

O formulário de inscrição está disponível no Instagram do 
Projeto e deve ser preenchido pelos pais ou responsável

Divulgação

as parcerias recebidas. 
“Dá orgulho de ver pes-
soas tão pré-dispostas a 

ajudar. Serei sempre grata 
a todos voluntários, fun-
cionários e aos integran-

tes do Poder Legislativo, 
enfim a todos que acre-
ditaram nesse projeto”.

Entrega da reforma 
aconteceu no último 

sábado (15) 
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Há tempos, os admi-
radores da artista Roberta 
Campos pediam que ela 
fizesse um curso sobre 
composição e música. 
Com toda a razão! Ro-
berta possui 20 músicas 
em trilhas de novelas 
e tem, ao menos, 23 
músicas tocando simul-
taneamente nas rádios. 
É dona de sucessos, 
como: De janeiro a ja-
neiro e Minha Felicidade. 

Atendendo aos pe-
didos, Roberta Campos 
lança, em breve, um for-
mato inédito que inclui 
aulas, show e encontro 
intimista com fãs. “As pes-
soas sempre me dizem 

que minha música traz 
calma, conforto e ale-
gria. Acredito que esta 
vai ser uma opor tuni-
dade de elas terem um 
contato mais profundo 
com a minha arte. Meu 
desejo é inspirar ainda 
mais”, comenta a cantora. 

O Projeto é voltado 
para qualquer pessoa 
que goste de música e 
que queira aproveitar 
tudo de melhor que esse 
cenário pode oferecer. 
“A música me salvou e eu 
tenho certeza que pode 
ajudar qualquer pessoa. 
Não importa se é uma 
dona de casa ou um exe-
cutivo, se é jovem ou ido-

so. Nós nunca estivemos 
tão ansiosos como agora, 
e acredito que todos 
podem ter uma rotina 
mais feliz ao colocarem 
mais música no seu dia 
a dia”, explica Roberta. 

Roberta Campos Ex-
periência Musical tem 
aulas gravadas em uma 
plataforma, onde a canto-
ra compartilha, de manei-
ra confessional, algumas 
histórias nunca contadas 
antes sobre o seu pro-
cesso de criação, de suas 
composições, parcerias 
de sucesso e trajetória. 

Faz parte também um 
Show Ao Vivo, intimista 
e interativo, com plateia 

A recém-lançada “Hip-
notiza”, ganha as platafor-
mas de streaming com a 
promessa de impressio-
nar quem acompanha a 
carreira de Luis Fortes. 
A música apresenta seu 
estilo R&B super moder-
no com melodia e letra 
que ficam na cabeça.

A letra é inteligente 
e apaixonada. Conta a 
história de uma mulher 
que “hipnotiza” a to-
dos por onde passa. O 
último lançamento de 
Luis For tes aconteceu 
em julho de 2020, por 
isso, o novo trabalho 
tem um gostinho de re-
tomada às atividades.

Luis Fortes, 19 anos, 
nasceu e cresceu na ci-
dade do Rio de Janeiro. 
Sua ligação com a mú-
sica vem desde cedo, 
já que seu pai traba-
lha como DJ e sempre 
trouxe esse lado da arte 
para dentro de sua casa.

Luis começou a cantar 
aos 15 anos de idade 
fazendo alguns covers de 
músicas virais na internet, 
porém, logo postou sua 
primeira música autoral 
em seu canal, iniciando, 
assim, sua carreira como 
cantor  of ic ia lmente.

Seu gênero de des-
taque é o R&B, onde, 
desde seu primeiro lan-
çamento, trouxe carac-
terísticas bem marcantes 
do estilo musical. Além 

A ansiedade anda 
batendo forte por aí?

Promessa do R&B, Luis Fortes lança a faixa “Hipnotiza”

SERVIÇO
Roberta Campos Experiência Musical

Inscrições abrem em 26 de maio às 19h
Vagas limitadas - Mais informações no Instagram 

@robertacampos e no link https://bit.ly/3eYYuvQ

Roberta Campos Experiência Musical aposta nas 
mudanças que o contato mais próximo com a 

música pode fazer contra o estresse do dia a dia

composta apenas por 
quem aderir ao Projeto, 
e um formato de en-
contro estilo Meet and 
Greet online, onde vai 
ser possível ter muita in-
teração com a ar tista. 

Roberta Campos lança projeto inédito que
une aulas, shows e encontro interativos

de cantor, Luis tam-
bém vem aprenden-
do a produzir suas 
próprias músicas e 
adquirindo bastan-
te experiência 
na área ao 
longo dos 
anos em 
que está 
no meio 
ar t ís t ico. 

Confira o clipe e mais infos sobre o artista:
� www.youtube.com/watch?v=0Wm2RoGKXSk

� www.open.spotify.com/album/78VwZTQlrrIBEruikZrNRJ?si=ADXgyYu-QseSPYcflKtBkg
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O governo de São 
Paulo prorrogará a fase 
de transição do Plano São 
Paulo para todo o Estado 
até o próximo dia 31. A 
partir de 1º de junho, será 
iniciada uma nova fase 
de gestão da pandemia, 
com ampliação do ho-
rário de funcionamento 
dos estabelecimentos 
comerciais até as 22h e a 
testagem rápida de pes-
soas sintomáticas.

Até o dia 31, estabele-
cimentos comerciais, ga-
lerias e shoppings podem 
funcionar das 6h às 21h. 
O mesmo expediente 
é seguido por serviços 
como restaurantes e si-
milares, salões de beleza, 
barbearias, academias, 
clubes e espaços culturais 
como cinemas, teatros e 
museus. A partir do dia 
1º, o horário permitido 
será das 6h às 22h.

Para evitar aglome-
rações, a capacidade 
máxima de ocupação 
nos estabelecimentos 
liberados será limitada 
em 40% a partir do dia 
24. Já no dia 1º de ju-
nho, a capacidade máxi-
ma passa a ser de 60%. 
Continuam liberadas as 
celebrações individuais e 
coletivas em igrejas, tem-
plos e espaços religiosos, 

O diretor do Instituto 
Butantan, Dimas Covas, 
confirmou na quarta-feira 
(19) que o volume de 
insumos para a vacina Co-
ronaVac que chegará ao 
Brasil na próxima semana 
será menor do que foi 
inicialmente previsto. A 
quantidade confirmada 
pelo governo chinês é 
de apenas 3 mil litros de 
insumo farmacêutico ati-
vo (IFA), mil a menos do 
que havia sido anunciado 
pelo Instituto Butantan na 
última segunda-feira (17).

Os 3 mil litros de insu-
mos para a vacina devem 
chegar ao Brasil entre os 
dias 25 e 26 de maio 
e são suficientes para 
fabricar cerca de 5 mi-
lhões de doses de vacina.

A CoronaVac é uma 
vacina contra a covid-
19 desenvolvida pelo 
Instituto Butantan e pela 
farmacêutica chinesa Si-
novac, que tem enviado 
os insumos para que a 
vacina seja produzida 
no Brasil. Segundo o Bu-
tantan, a Sinovac já tem 
10 mil litros de insumos 
prontos para enviar ao 
Brasi l , mas aguarda a 
autorização de embar-
que do governo chinês.

Com o atraso na che-
gada dos insumos, Dimas 
Covas prevê que haverá 
atraso também na entre-
ga das doses da vacina 
ao Ministério da Saúde. 
“O Butantan tinha uma 
previsão de entrega de 
12 milhões de doses 

[da vacina CoronaVac] 
em maio e 6 milhões em 
junho [para o Ministério 
da Saúde]. Para totalizar 
esse volume, precisaría-
mos de 10 mil litros [de 
insumos], que deveriam 
estar disponíveis no co-
meço de maio. Na pri-
meira previsão, no início 
desta semana, chegou a 
informação da Sinovac 
de que teria solicitado 
autorização para 4 mil 
litros [de insumos], e on-
tem foram autorizados 
efetivamente 3 mil litros 
de insumos. Com isso, o 
cronograma [de entrega 
de vacina para o Minis-
tério da Saúde] não se 
cumprirá, e aguardamos a 
próxima remessa de ma-
téria-prima”, disse Covas.

Os deputados e 
deputadas da Assem-
bleia Legislativa de São 
Paulo decidiram, nesta 
quarta-feira (19/5), pela 
proibição da queima, 
comercialização, arma-
zenamento e transpor-
te de fogos de artifício 
e demais artefatos piro-
técnicos com estampi-
do dentro do Estado. 

O armazenamento 
e transpor te desses 
artefatos também con-
tinuam permitidos, des-
de que façam parte do 
processo de logística e 
comercialização reser-
vados a outras locali-
dades. Já os fogos que 
produzem apenas efei-
tos visuais, sem ruído, 
permanecem legais. 

Se o projeto for 
sancionado pelo Exe-
cutivo, indivíduos que 
descumprirem a regra 
poderão ser multados 
em mais de R$ 4.300. O 
valor é ainda maior ao 
considerar as empre-
sas. Pessoas jurídicas 
ficam sujeitas a um pa-
gamento superior a R$ 
11,6 mil pela infração. 
Essas quantias podem 
ser dobradas quando 
houver reincidência em 
menos de seis meses. 

A redação final do 
projeto será elaborada 
e, em seguida, será 
encaminhada para san-
ção ou veto, total ou 
parcial, do governador 
João Doria. O chefe 
do Executivo tem 15 
dias úteis para tomar a 
decisão. Do contrário, 
o Parlamento faz a pro-
mulgação da medida. 

Se sancionado pelo 
Executivo, a proposta 
entra em vigor na data 
em que for publica-
do no Diário Oficial 
do Estado. A par tir 
da publicação, o go-
verno terá três meses 
para regulamentar a lei 
e apontar os órgãos 
que serão responsá-
veis pela fiscalização.

Alesp impõe 
restrições 
para fogos
de artifício

com barulho

Covid-19: Butantan receberá lote
de insumos menor que o esperado

Estado de SP mantém fase
de transição até 31 de maio 

A partir do dia 1º, Governo de SP vai ampliar horário de
funcionamento dos estabelecimentos comerciais e testagem rápida

desde que seguidos ri-
gorosamente todos os 
protocolos de higiene 
e distanciamento social.

O toque de reco-
lher continua nas 645 
cidades do Estado, das 
21h às 5h, assim como a 
recomendação de tele-
trabalho para atividades 
administrativas não es-
senciais e escalonamento 
de horários para entrada 
e saída de trabalhadores 
do comércio, serviços 
e indústrias. A partir do 
dia 1º, o toque de reco-

lher será das 22h às 5h.
Segundo a Secretá-

ria de Desenvolvimento 
Econômico, Patricia El-
len, o modelo da testa-
gem rápida para sinto-
máticos nos municípios 
foi recomendado pelo 
Centro de Contingência 
do coronavírus. “Hoje 
já temos disponível um 
novo modelo de teste 
antígeno, que permite 
um trabalho de controle 
maior da pandemia e 
que é fundamental, já 
que houve tantos atrasos 

no cronograma nacional 
de vacinação”, disse ela.

“Toda a frente de tes-
tagem e monitoramento 
da transmissão vai incluir 
essa estratégia de distri-
buição de testes rápidos 
para prefeituras e metas 
de testagem. E os municí-
pios deverão ter a estra-
tégia de monitoramento 
de contatos atualizada e 
a testagem em ambien-
tes privados. Teremos 
reunião com o Gover-
nador no início da se-
mana que vem para que 

possamos lançar oficial-
mente essa nova etapa”, 
completou a Secretária.

OCUPAÇÃO
DE LEITOS

Nesta quarta-feira, a 
taxa de ocupação de UTIs 
por pacientes graves com 
COVID-19 está em 79% 
no Estado e em 76,9% 
na Grande São Paulo. 
O total de internados 
em UTIs era de 10.129 
em todo o Estado, com 
outros 11.983 pacientes 
em vagas de enfermaria. 
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Remessa que chega na próxima
semana terá mil litros a menos
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Rosângela BozziRosângela BozziRosângela BozziRosângela Bozzi

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 Jairo Nobre (Restaurante Tahiti), a diretora do 
Fundo Social, Érica Ribeiro e o empresário Rogério Sachs

p p

Aristóteles Melo (Ari) veio de Araraquara para representar
a empresa Foneja.com durante o café empresarial

da ACEG. Na foto, com Cláudio Santiago

Tony Menezes (RTT Engenharia), Wanda (Guarujá Extintores) 
e o conselheiro da ACEG, advogado Daniel Sachs

Representantes da Unimed Santos,
Priscila, Waldyr Aguilar e Renata

O vice-presidente da ACEG, empresário Alex Oliveira (Wizard Guarujá), a secretária de Turismo de Guarujá Thaís Margarido,
a diretora do Fundo Social de Guarujá, Érica Ribeiro, o presidente da ACEG, Rogério Sachs, a representante da ETEC,

Marília Canabate e o secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico e Portuário de Guarujá, Alexandre Trombelli

Fotos: Fábio Bueno

O presidente do SEBRAE da 
Baixada, Marco Aurélio Rosas 

parabenizou a ACEG pelos trabalhos 
desenvolvidos em Guarujá. Na foto, 
com Patrícia Ovalle de Oliveira Silva 

A empresária Alcedina 
Fonseca sempre 
colabora com os 

eventos da ACEG 

O empresário
Thiago Castro 

participou do evento 
Karine, Geyza, Carolina e Camila Garcia,
representantes da CNA Inglês definitivo Jacqueline, Yasmin, Wanda e David Santos (Guarujá Extintores)

ACEG realiza palestras para associados e convidados
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 �Luciano Moraes Rocha (Tody), brinda a vida
com familiares e amigos em grande estilo

Amigos comemoraram com  satisfação o grande momento de Luciano Moraes Rocha (Tody), desejando muitas FELICIDADES. Parabéns!

Luciano Moraes Rocha (Tody),e sua esposa Rose 
Meire Rocha recepcionaram os convidados com 
muita atenção, para comemorar a grande data 

Luciano Moraes Rocha (Tody), sua esposa Rose Meire e os filhos Juliana
e Luciano Junior, felizes em estar juntos nesse momento de muita alegria

Carlos Alberto Rodrigues
prestigiou o amigo  

Os empresários Marcos Dias
e sua esposa Magda Santos

O mestre de Karatê, Luiz Kuribara
e sua esposa Isabel Kuribara

Marcone dos Santos e Guilherme Marconi dos 
Santos foram cumprimentar o aniversariante 

Milson Brito de Almeida, Gisa Dias Araújo, Josefa Araújo e Marta Felix
João Elias, a bióloga e professora Cláudia

Isobata e seu pai Fernando Isobata


