
A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
28 de maio a 3 de junho de 2021 - Nº 5.488 - Ano 72 - R$ 1,00 - Site: www.estanciadeguaruja.com.br

Antônio Baraçal (1953 - 1988) - Antônia Rosa Baraçal (1988 - 2020) - Maria Baraçal (Diretora-Presidente)

CIRCULA EM GUARUJÁ, VICENTE DE CARVALHO, SANTOS, BERTIOGA E CUBATÃO

O MAIS ANTIGO JORNAL 
DA CIDADE TAMBÉM PODE 
SER LIDO NA INTERNET
www.estanciadeguaruja.com.brEdição concluída às 18h00 de 27/05

1.585 DIAS

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

Concessão de travessias litorâneas
terá R$ 240 milhões em investimentos

Página 2

Empresa que assumir a concessão do principal serviço de mobilidade do Litoral Paulista
investirá cerca de R$ 240 milhões, além de R$ 110 milhões em gastos operacionais

Página 6

Kelvin Kelvin 
Hoefler é Hoefler é 

esperança de esperança de 
medalha nas medalha nas 

Olimpíadas Olimpíadas 

Página 3

Guarujá registra 
cerca de mil mortes 

por Covid-19
Página 4

Vacinação a faixa 
de 40 a 44 anos

é antecipada 
Página 8

Setor de eventos 
terá testes

para retomada

BASTIDORESBASTIDORES
DO ESPORTEDO ESPORTE



A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ - Diretora Executiva: Maria Baraçal - Jornalista patrono: José Henrique Schmitz (in memoriam) - Editora e Jornalista Responsável: Karina Mingarelli - MTb 
53.449 - Diagramação, Redação, Edição, Composição e Editoração Eletrônica: Rua Funchal, 714 – Jd. Dos Pássaros, CEP.: 11.430-000 - Tel.: 3355-7474 e 3387-5096 - E-mail 
da Redação: jornal.estancia@terra.com.br - E-mail do departamento comercial: comercial.estancia@terra.com.br - Circulação: Digital online e impresso nas praças Guarujá, 
Vicente de Carvalho, Bertioga e Cubatão - Tiragem: 10.000 exemplares. Impressão: Gráfica Diário do Litoral - Os artigos assinados são de responsabilidade dos seus autores.

28 de maio a 3 de junho de 2021 O P I N I ÃO A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br2

Dia desses ouvi um 
dos filósofos da atualida-
de afirmar que “a fé e a 
esperança são caracte-
rísticas inatas da cultura 
do povo brasileiro”. Con-
cordei, afinal, é essa força 
que impulsiona a nação, 
ou o caro leitor, a superar 
todas as dificuldades da 
vida cotidiana. Fé em dias 
melhores. O Papa pode 
dizer que não temos 
salvação, mas como bom 
argentino, o que ele sabe 
mesmo do brasileiro?

O fato é que o mora-
dor da região da baixada 
santista vem recebendo 
boas notícias nas áreas 
de infraestrutura e desen-
volvimento e a esperança 
de dias melhores vem 

crescendo. Nos resta 
conhecer o que vem a 
seguir para cobrar uma 
execução transparente 
e sem desperdício do 
dinheiro público.

Guarujá, nesse quesito 
é só expectativa: teremos 
aeroporto, modernização 
dos acessos viários e hi-
droviários ao porto, reati-
vação da área de offshore 
do petróleo e gás, novo 
reservatório de água, e 
ampliação do acesso 
na entrada da cidade.

Outro gargalo que está 
em vias de se concretizar 
é a nova concessão das 
travessias entre Santos-
Guarujá, que promete 
investimentos de R$ 240 
milhões para moderni-

zação do sistema e so-
lução dos problemas 
atuais. Nossa popula-
ção será a maior bene-
ficiária desses projetos. 

Enfim, conquistamos 
a atenção do governo 
do Estado e avançamos 
apesar do problemático 
sistema político brasileiro 
e em plena crise econô-
mica, política e institucio-
nal que o país vem en-
frentando nesta segunda 
década dos anos 2000. 

A  re tomada  pós 
pandemia nunca foi tão 
aguardada e até lá, es-
perança, máscara de pro-
teção no rosto e muito 
álcool em gel nas mãos 
pra poder usufruir de 
todos esses projetos.

Um período de 
desenvolvimento nos 
aguarda na retomada

Travessias Litorâneas

A Agência de Trans-
porte do Estado de São 
Paulo e a Secretaria de 
Logística e Transportes, 
por meio do Departa-
mento Hidroviário, reali-
zaram na quarta-feira (26) 
audiência pública para 
apresentar e debater o 
modelo proposto para 
a concessão do Sistema 
de Travessias Litorâneas. 

Com a proposta, a 
empresa que assumir 
a administração deve 
investir cerca de R$ 240 
milhões em melhorias 
e modernização, além 
dos gastos operacionais 
estimados em R$ 110 mi-
lhões. O prazo da con-
cessão será de 30 anos.

Autoridades e repre-
sentantes da sociedade 
civil participaram do en-
contro virtual e apresen-
taram suas contribuições. 
O Projeto de Concessão 
inclui serviços públicos 
de operação, conser-
vação, manutenção e 
realização dos investi-
mentos necessários para 
a adequação e explo-
ração do sistema de 
transporte aquaviário de 

veículos e passageiros, 
por onde diariamente 
passam cerca de 28 
mil automóveis e 22 mil 
pedestres e ciclistas. 

Dos R$ 240 milhões 
em investimentos previs-
tos, R$ 106 milhões se-
rão destinados especifi-
camente à manutenção 
da infraestrutura existen-
te, R$ 123 milhões para 
melhorias e aumento de 
capacidade das embar-
cações e R$ 11 milhões 
para a preservação do 
Meio Ambiente. 

Além disso, R$ 110 
milhões (ano 1) em 
serviços operacionais 
e manutenção. Atual-
mente, há déficit ope-
racional, sendo que o 
serviço gera ônus de 
R$ 76 milhões/ano ao 
tesouro do Estado.

MELHORIAS
Já no primeiro ano 

serão aportados R$ 1,1 
milhão. Os investimentos 
devem promover aper-
feiçoamento no quesito 
segurança, por meio da 
implantação de um cir-
cuito fechado de televi-

são; mais acessibilidade, 
com rampas e pontes 
de acesso; confor to, 
com ampliação da ca-
pacidade de carros e 
pedestres; e eficiência, 
aumentando o número 
de embarcações dis-
poníveis. Além desta 
modernização, o novo 
modelo prevê maior 
justiça tarifária com um 
quadro unificado para 
todo o sistema, o que 
até então não existia.

PRÓXIMA ETAPA 
Com a realização da 

audiência, o próximo 
passo será a etapa de 
Consulta Pública que 
acontecerá no mês que 
vem, em seguida, a apro-
vação da modelagem 
final até a publicação do 
edital, prevista para agos-
to. O projeto terá como 
critério de julgamento a 
menor tarifa aplicada aos 
pedestres e ciclistas, o 
que implicará a redução 
do custo de trajetos 
atualmente cobrados, 
podendo inclusive zerar 
essas tarifas a depender 
da proposta ganhadora.Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

O “MEI” paga impostos? 

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI

De acordo com pes-
quisa recente do IBGE 
– Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, 
no quarto trimestre do 
ano de 2020, o Brasil 
foi acometido com uma 
taxa de desemprego de 
13,9%, a maior para o 
período desde 2002. 

Esse foi um dos re-
flexos causados pela 
pandemia da COVID-19, 
mas felizmente, alguns 
brasileiros tiveram con-
dições em driblar as 
dificuldades e iniciar o 
próprio negócio com 
as ferramentas que de-
tinham, quando então 
surge a figura do Micro-
empreendedor Individu-
al (MEI). 

Trata-se de um valor 
fixo que o empresário 

paga para estar forma-
lizado no exercício de 
suas atividades, certa-
mente é uma opção 
menos burocrática, o 
que justifica inclusive o 
limite do faturamento 
anual, o qual não pode 
ultrapassar R$81 mil. 

Através dessa mo-
dalidade empresarial, o 
empreendedor conse-
gue fazer o recolhimento 
de seus impostos de 
maneira mais simples, 
por meio de uma guia 
única, reduzindo o im-
pacto nos seus ganhos. 
Mas quais são os tributos 
recolhidos pelo MEI? 

O valor fixo mensal é 
destinado à Previdência 
Social e ao ICMS (circula-
ção de mercadorias) ou 
ISS (prestação de servi-

ços), sendo dispensado 
os tributos federais, tais 
como Imposto sobre a 
Renda Pessoa Jurídica, 
PIS, Cofins, IPI e CSLL.  

Tudo isso tornando 
mais simples ao pe-
queno comerc iante 
formalizar seu negócio 
e, consequentemente, 
obter benefícios como 
a concessão de créditos 
bancários especiais com 
redução de tarifas, con-
tratação de funcionários 
e maior simplificação no 
cumprimento de obriga-
ções legais. 

Para mais informa-
ções, acesse www.gov.
br/ ou procure um pro-
fissional de sua confian-
ça. Fique atento(a) ao 
seu Direito, mas também 
aos seus deveres!

Sistema de Concessão tem 
audiência pública virtual

Empresa que assumir a concessão do principal serviço de 
mobilidade do Litoral Paulista investirá cerca de R$ 240 
milhões, além de R$ 110 milhões em gastos operacionais

Projeto terá como critério de julgamento a 
menor tarifa aplicada aos pedestres e ciclistas,
o que implicará a redução do custo de trajetos
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Guarujá planeja vacinar 6 mil 
trabalhadores portuários 

Guarujá planeja vaci-
nar seis mil trabalhadores 
portuários contra a co-
vid-19 a partir da próxima 
terça-feira (1). O Municí-
pio aguarda o envio dos 
imunizantes da Astra-
Zeneca/Oxford/Fiocruz 
por parte do Governo 
do Estado para iniciar o 
atendimento aos profis-
sionais. Em ato simbólico 
nesta quinta-feira (27), 
o prefeito de Guarujá, 
Válter Suman, participou, 
ao lado dos ministros da 
Saúde, Marcelo Queiro-
ga, e da Infraestrutura, Tar-
císio Gomes de Freitas, da 
vacinação dos primeiros 
26 trabalhadores, na sede 
da Autoridade Portuária 
de Santos (SPA).

Para melhor controle 
e assertividade na distri-
buição das vacinas, os 
funcionários só serão 
atendidos se constarem 
em listas nominais elabo-
radas pelas empresas. 

As doses serão en-
viadas de acordo com 

o município de trabalho 
de cada portuário. Por 
isso, além da exigência de 
constarem em lista, o pro-
fissional precisará com-
provar que atua em um 
dos nove terminais que 
ficam em Guarujá, com 
apresentação de crachá e 
holerite, além de compro-
vante de residência, CPF e 
documento com foto.

VACINAÇÃO
SIMBÓLICA

Os trabalhadores por-
tuários estavam incluídos 
no Plano Nacional de 
Imunização (PNI) como 
prioritários desde o co-
meço da campanha de 
vacinação contra a co-
vid-19, mas tiveram sua 
vacinação antecipada 
pelo Ministério da Saú-
de, especialmente pela 
detecção da variante 
indiana em tripulantes de 
um navio que atracaria em 
São Luís, no Maranhão. 
Em todo o Estado de 
São Paulo, está prevista 

a imunização de 21 mil 
trabalhadores portuários.

No ato simbólico que 
marcou o início da va-
cinação dos portuários, 
o prefeito de Guarujá 
destacou que é funda-
mental que cada vez 
mais trabalhadores sejam 
imunizados, em espe-
cial aqueles que nunca 
pararam durante a pan-
demia. “Portos e aero-
portos são fronteiras e 
os trabalhadores estão 
diretamente expostos a 
riscos”, afirmou Suman.

Seguindo o PNI, Gua-
rujá já vacinou trabalha-
dores da área da saúde, 
forças de segurança e 
agora estão sendo imu-
nizados os motoristas do 
transporte público coleti-
vo, além de idosos e pes-
soas a partir dos 40 anos 
com comorbidades ou 
deficiência permanente. 

O ministro da Infraes-
trutura também lembrou 
que a classe portuária 
nunca paralisou suas ati-

vidades. “Esses profissio-
nais estavam precisando 
de amparo porque estão 
em contato com a popu-
lação de todo o mundo. 
São imprescindíveis para 
o País”, declarou Freitas.

POSTOS DE
VACINAÇÃO

A vacinação continua 
no Ginásio Guaibê (Ave-
nida Santos Dumont, 420 
– Santo Antônio) com 
esquema de imunização 
separado por primeiras 
e segundas doses na 
quadra do ginásio, das 8 
às 16 horas, de segunda 
a sexta-feira. No estacio-
namento, segue em fun-
cionamento o drive-thru 
– apenas para as primeiras 
doses – das 9 às 15 horas.

Em Vicente de Carva-
lho, acontece no salão 
paroquial da Igreja Nossa 
Senhora das Graças (Rua 
Padre Anchieta, 107 – Vila 
Alice). O funcionamento 
é de segunda a sexta-
feira, das 8 às 14 horas.

��Confirmados: 19.910
    (8.256 em isolamento
    domiciliar e 65 internados)
��Curados: 10.604
��Óbitos: 985
    (52 em investigação)
��Descartados: 26.135
��Suspeitos internados: 54
��Ocupação de leitos Covid - SUS: 42%

Da Redação – O 
município de Guarujá 
registra 19.910 casos 
positivos de Covid-19 
desde o início da pan-
demia e se aproxima 
das 1000 mortes em 
decorrência da doença. 
Até quinta-feira (27), 
eram 985 óbitos e 52 
em investigação.

O levantamento diá-
rio baseado nos boletins 
epidemiológicos divul-
gados pelas prefeituras 
destaca que até a quar-
ta-feira (26/05), a região 
da Baixada Santista, já 
havia registrado mais de 
136 mil casos de Covid-
19. Ao todo, os nove 
municípios que com-
põem a região somam 
136.043 confirmações 
e 5.209 mortes causa-
das pela doença. 

Nas ruas da cidade, 
apesar de parte signi-
ficativa da população 
usar máscara, o mau 
uso e a insistência em 
circular sem a prote-
ção facial contribuem 

para que o vírus conti-
nue a circular pela ilha.

Prova disso é que 
nesta semana, 138 no-
vas notificações positi-
vas do vírus foram regis-
tradas em um único dia. 
A Secretaria de Saúde 
(Sesau) de Guarujá ain-
da informou que 8.256 
estão em isolamento 
domici l ia r.  E les são 
acompanhados pela Vi-
gilância Epidemiológica 
e orientados a informar 
quaisquer mudanças 
em seus estados de 
saúde imediatamente. 
10.604 munícipes estão 
curados da covid-19.

OCUPAÇÃO
LEITOS – SUS

Neste momento, os 
leitos públicos exclusi-
vos para tratamento de 
pacientes com sintomas 
compatíveis com a co-
vid-19 estão com ocu-
pação de 42%. Sendo 
38% em enfermaria e 
54% em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI).

“Estou muito feliz de 
conquistar o meu novo 
lar. Agradeço a todos 
que tornaram esse so-
nho realidade”. Este é o 
depoimento de Vanes-
sa dos Santos Lima, 45 
anos, uma das contem-
pladas com a entrega 
de 56 novas unidades 

do Conjunto Parque da 
Montanha, maior empre-
endimento habitacional 
em execução na Região 
Metropolitana da Baixada 
Santista. A Prefeitura de 
Guarujá iniciou na quar-
ta-feira (26), a entrega 
de 54 apartamentos e 
duas residências com 

comércio de subsistência 
previsto no projeto. Com 
estas unidades, terão sido 
entregues, no total, 384 
moradias, desde 30 de 
junho do ano passado.

Com as chaves na 
mão, Vanessa relembra 
os momentos difíceis 
que viveu até a chegada 

a casa nova. “Morei na 
Prainha durante 17 anos, 
a maré entrava dentro 
de casa e eu sempre 
perdia minhas coisas. Já 
enfrentei um incêndio, 
recebi ajuda de ami-
gos. Não foi fácil chegar 
até aqui, muito obriga-
da por tudo” afirmou.

Covid-19 já matou
cerca de 1000

pessoas em Guarujá

Parque da Montanha 

Município entrega as chaves 
de 56 novas unidades

Pandemia

Boletim Coronavírus
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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

Guarujá antecipa para 
esta quinta-feira (27) a 
vacinação contra a co-
vid-19 de pessoas com 
comorbidades ou defici-
ência permanente na faixa 
entre 40 a 44 anos. Para 
o atendimento do novo 
público, o Município re-
cebeu ao todo 6.765 
doses, sendo 5.065 da 
CoviShield, da AstraZene-
ca/Oxford/Fiocruz,e ou-
tras 1.700 da CoronaVac, 
da Sinovac/Butantan.

A imunização do novo 
grupo estava prevista 
para começar na próxi-
ma sexta-feira (28), de 
acordo com o calendá-
rio do Plano Estadual de 
Imunização (PEI). Só que 
em razão da chegada das 
doses, a Cidade deci-
diu iniciar o atendimento 
antecipadamente. São 
esperadas 5.065 pessoas 
neste público-alvo.

Para garantir a dose, 
os que têm doenças 
preexistentes precisam 
apresentar laudo ou de-
claração médica – a co-
morbidade deve constar 
na relação definida pelo 

O futebol de várzea 
ainda prevalece nos bair-
ros de Guarujá e Vicente 
de Carvalho, como uma 
impor tante fer ramen-
ta de sociabilidade e 
esperança para jovens 
que sonham com o pro-
fissionalismo. É um meio 
eficaz para realização 
de atividade física que 
colabora com a melhora 
da qualidade de vida, da 
saúde, e, se praticado 
regularmente, colabora 
com as funções físicas e 
psíquicas das pessoas.

Por outro lado, um 
campo de futebol de 
várzea também serve 
de palco para grandes 
partidas, evidenciando 
assim, momentos de ale-

A Unaerp está com 
inscrições abertas para 
o Processo Seletivo 
2021/2, para cursos 
presenciais de gradu-
ação e superiores de 
tecnologia oferecidos 
nos campi de Ribei-
rão Preto e Guarujá, e 
para cursos na moda-
lidade de Educação 
a Distância (EAD). A 
inscrição pode ser feita 
pela internet, no ende-
reço https://conteudo.
unaerp.br/vestibular.

No Processo Sele-
tivo para cursos pre-
senciais, a classificação 
será pela análise da nota 
do ENEM. O candidato 
poderá utilizar a nota 
de exames entre 2009 
a 2020. As inscrições 
devem ser feitas pelo 
Portal Unaerp, e no en-
dereço https://conteu-
do.unaerp.br/vestibular 
até o dia 20 de junho.

Os interessados em 

Medicina podem fazer 
duas inscrições e se 
candidatar para o curso 
no campus Ribeirão e 
para o campus Guarujá. 
A classificação será por 
campus e, assim, o can-
didato terá duas chan-
ces de classificação. No 
campus Guarujá, além 
de Medicina, a Univer-
sidade oferece os cur-
sos de Administração, 
Direito, Educação Física 
(Bacharelado), Educa-
ção Física (Licenciatura), 
Enfermagem, Engenha-
ria Civil e Fisioterapia. 

Quem optar pelos 
cursos da Unaerp Digital 
- EAD pode se classifi-
car pela nota do ENEM 
ou pela Análise do his-
tórico do Ensino Médio. 
As inscrições podem 
ser feitas também pela 
internet, no endere-
ço https://conteudo.
unaerp.br/vestibular, 
até o dia 05 de julho.

Campos de várzea voltam a receber jogos

Guarujá antecipa vacinação contra
a Covid-19 da faixa 40-44 anos

Comorbidades ou deficiência

Ministério da Saúde. Já as 
pessoas com deficiência 
permanente precisam 
comprovar que recebem 
o Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC). 

ACESSO 
Pessoas que realizam 

acompanhamento nas 
Unidades de Saúde da Fa-
mília (Usafas) e Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) e 
estão dentro do público-
alvo têm mais agilidade 

para garantir a declaração 
médica que compro-
ve a comorbidade que 
possuem – documento 
exigido no momento da 
vacinação. Não há neces-
sidade marcar consulta.

Basta que o pacien-
te se dirija até a Usafa 
ou UBS em que realiza 
o acompanhamento e 
solicite a declaração. To-
das as unidades agora 
contam com um formu-
lário contendo todas as 

doenças preexistentes 
definidas como alvos da 
vacinação pelo Ministério 
da Saúde. A partir do 
prontuário do paciente, 
a enfermeira identifica as 
comorbidades que ele 
possui, as seleciona na 
ficha e encaminha para 
assinatura do médico.

POSTOS
A vacinação continua 

no Ginásio Guaibê (Ave-
nida Santos Dumont, 420 
– Santo Antônio) com 
esquema de imunização 
separado por primeiras 
e segundas doses na 
quadra do ginásio, das 
8 às 16 horas, de se-
gunda a sexta-feira. No 
estacionamento, segue 
em funcionamento o dri-
ve-thru – apenas para as 
primeiras doses – das 9 
às 15 horas.

Em Vicente de Carva-
lho, acontece no salão 
paroquial da Igreja Nossa 
Senhora das Graças (Rua 
Padre Anchieta, 107 – Vila 
Alice). O funcionamento 
é de segunda a sexta-
feira, das 8 às 14 horas.

Modalidade funciona como uma 
importante ferramenta social

para os jovens e idosos

Guarujá antecipa para esta quinta-feira
(27) a vacinação contra a covid-19 de

pessoas com comorbidades ou deficiência
permanente na faixa entre 40 a 44 anos

gria, confraternização 
e lazer entre amigos, 
conhecidos e familiares. 
Fonte de renda é outro 
fator que deve ser des-
tacado, pois, nos dias 
de jogos, o comércio 

formal e informal são 
aquecidos com as ven-
das de seus produtos!

Paralelo ao número 
de campos de futebol, 
a cidade possui mais de 
200 times, cada um deles 

contém entre cinco e seis 
categorias, perfazendo 
um total de mais de 10 
mil atletas envolvidos.

Por essa razão, foi 
muito comemorada a 
notícia de que a Prefeitura 
de Guarujá autorizou o 
funcionamento dos cam-
pos de futebol de várzea 
na Cidade. Assim, ficam 
permitidos apenas os jo-
gos amistosos e regulares, 
sem a realização de finais, 
grandes disputas e cam-
peonatos. Como o ob-
jetivo é o de evitar aglo-
merações, a autorização 
ocorre de maneira gra-
dativa, e por isso devem 
ser seguidos todos os 
regramentos de combate 
ao novo coronavírus.

Unaerp abre inscrições 
para Processo Seletivo 

Candidato poderá utilizar a nota
de exames entre 2009 a 2020
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ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

SÓ PARA

Sérgio Trombelli 

PENSAR

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

De repente
De repente, veio a público, 

semana passada, uma foto dos ex-
Presidentes Lula e Fernando Hen-
rique, abalando o “stablishment” 
político nacional. Se disto sair uma 
única ordenação partidária, o tabu-
leiro eleitoral vai exigir mudanças 
de jogadores e muita inventiva 
para a criação de novas jogadas.

Com isso, todo pretenso can-
didato começou a pensar como 
fazer seu plano de voo, tendo em 
vista as eleições de 22. Não só a 
nível majoritário da presidência, 
mas proporcional, com vistas às 
cadeiras do parlamento. Algumas 
pretensões caíram por terra, outras 
ressurgiram das cinzas como 
fênix, sem contar que partidos ga-
nharam fôlego extra e novas alian-
ças começaram a ser pensadas.  

As pesquisas mostram que, 
com um simples aparecimento, 
Lula assumiu a cena e deixou 
Bolsonaro de cabeça quente, 
rodando pelo Nordeste, um tra-
dicional reduto do mesmo Lula.

Tudo muito novo, “de repen-
te, não mais que de repente”, 
diria Vinicius de Moraes. Ali-
ás, em política, as mudanças 
são assim mesmo, às vezes de-
moradas, às vezes de repente.

Os marketeiros começaram a 
fazer apresentações em seus “Fa-
ces”, lembrando a necessidade de 
se começar cedo a trabalhar para 
garantir um mínimo de sucesso 
nas campanhas que virão. Livros 
de marketing e de campanhas elei-
torais ganharam mais espaços nas 
estantes das poucas redes de livra-
rias que ainda subsistem e “lives” 
de estrategistas políticos come-
çaram a aparecer aqui, ali e acolá. 

Será realmente cedo, ou não? 
De fato, estamos na fase da pré-
campanha. Aliás, “pré” apenas 
para candidatos novos, porque 
quem já está eleito vem fazendo 
campanha com seu mandato desde 
o primeiro dia após a sua última 
eleição. Uma vantagem enorme, 
uma vez que além de terem palan-
que eleitoral gratuito nas casas de 
lei, e com isso serem notícias na 
imprensa em geral, possuem ver-
bas governamentais polpudas: as 
fabulosas emendas parlamentares.

Assim, para ser sincero, nunca 
é cedo demais. A Baixada Santista 
possui hoje 1,272 milhão de 
eleitores e tem cinco deputados 
estaduais e dois federais. Seria 
possível ter mais? Indubitavel-
mente sim.  O número de eleitores 
é significativo e por conta disso 
se poderia obter mais cadeiras 
tanto a nível estadual como fe-
deral. Há cidades com potencial 
eleitoral significativo que não 
possuem representante algum. 
É o caso específico de Guarujá. 

Contudo, isto dependeria das 
lideranças locais. Eleições para 
Assembleia Legislativa, Câmara 
Federal e Senado não deveriam 
ser utilizadas para trampolim 
das eleições municipais, isto é, 
deveriam ser pensadas em termos 
de união entre partidos e escolha 
dos melhores candidatos que o 

município, ou região, pode apre-
sentar. Seria saudável para todo 
mundo e para a economia local. 

Contudo, muitos se lançam no 
pleito que se avizinha em 2022 , 
com vistas a marcar “presença 
individual” para a eleição de 
prefeito e /ou vereador e com isso, 
perde-se a chance de se fazer uma 
sinergia eficaz para o sucesso do 
todo, o que inviabiliza cidades 
de conquistar cadeiras para de-
putados estadual e federal. Uma 
pena, pois estes representantes 
políticos são fundamentais para 
o desenvolvimento do município.

As prefeituras brasileiras vivem 
com dificuldades financeiras, 
todas elas. As que possuem de-
putados têm pelo menos quem as 
representem junto aos governos 
do seu estado e da federação em 
Brasília. E isto é certeza de mais 
verbas para benefício dos muníci-
pes por eles representados.   Por 
isso, estas candidaturas de 2022 
deveriam ser de consenso entre 
os políticos locais, de modo a 
não possibilitar a dispersão dos 
votos que cada cidade possui. 

Não temos, lamentavelmente 
ainda, o voto distrital por direito, 
mas poderíamos tê-lo de fato, se 
houvesse uma vontade consciente 
dos “players” políticos, no sen-
tido de afunilar as candidaturas 
para concentração dos votos em 
postulantes de Guarujá e Vicente 
de Carvalho, por exemplo.  Mas, 
para isso seria imperativo se 
levar em conta os interesses da 
população e não os interesses 
pessoais antecipados de pretensos 
candidatos à eleição municipal. 

Neste sentido, o momento não 
é cedo demais. Costuras políticas 
demandam tempo porque, muitas 
vezes exigem desprendimento de 
candidatos, e a política é também 
uma questão de vontade pes-
soal, portanto, de foro íntimo, 
difícil de ser abandonada quanto 
se “teima” em ser candidato. 

De outra parte,  é também uma 
questão de bom senso e paciência. 
Eleição é fila, e a fila anda. Candi-
datos que entendem isso, sabem 
ficar na fila porque quando ela 
começa a andar, ficam cada vez 
mais perto da vitória futura. Abrir 
mão momentaneamente pode ser 
uma estratégia pessoal inteligente 
para a vida política individual no 
futuro. Principalmente porque, 
os que abrem mão serão sempre 
credores, a quem o amanhã de-
verá pagar com a mesma moeda. 

Esta ação estratégica de união, 
passa pela maior expressão políti-
ca local: o prefeito, cuja liderança 
em nossa cidade é incontestável. 
E mais, por estar vivendo um 
momento de comando municipal, 
ele sabe pela experiência que o 
caminho é de união sempre, pois 
unidos teremos mais força e, se ob-
tivermos sucesso, conquistaremos 
mais investimentos municipais. 
Que ao prefeito seja dada, então, a 
confiança de liderar este processo. 

Mas este é um outro assunto, 
que ficará para uma outra vez.

Nesta sexta-feira (28), 
acontece a audiência 
pública virtual sobre a im-
plantação de uma escola 
cívico-militar em Guarujá. 
A transmissão inicia às 18 
horas e poderá ser acom-
panhada por meio dos 
canais do Governo do 
Estado de São Paulo: cen-
trodemidiasp.educacao.
sp.gov.br ou youtube.
com/educacaosp.

Em Guarujá, a escola 
cívico-militar será insta-
lada na Escola Estadual 
Marechal do Ar Eduar-
do Gomes, na Avenida 
Castelo Branco, s/n, no 
Jardim Cunhambebe, em 
Vicente de Carvalho, ao 
lado da Base Aérea. 

No mês passado, a 
unidade escolar rece-
beu a visita do secre-
tário de Educação do 
Estado, Rossieli Soares. 
Também acompanharam 
a vistoria, o prefeito de 
Guarujá, Válter Suman; 
o secretário municipal 
de Educação, Marcelo 
Nicolau; e o deputado 
estadual, Tenente Coim-

A Prefeitura de Guaru-
já atingiu, nesta semana, 
a marca de mais de 800 
mil refeições forneci-
das aos estudantes da 
rede municipal de ensino, 
durante o período de 
pandemia do novo coro-
navírus. O levantamento 
é da Secretaria Municipal 
de Educação (Seduc).  
A entrega da alimenta-
ção aos cerca de 34 mil 
alunos funciona desde 
abril do ano passado 
e atualmente acontece 
em 15 unidades polo.

A retirada da refei-
ção ocorre das 11 às 
12 horas, aos alunos da 
manhã e intermediário; 
e das 14 às 15 horas, 

Guarujá chega a um total de 800 mil 
refeições fornecidas durante a pandemia

A refeição balanceada é preparada por 
uma equipe multiprofissional altamente 

capacitada, em 15 unidades polo

para os estudantes dos 
períodos vespertino e 
noturno. No ato é exigida 
ao responsável, a apre-
sentação de documento 

do aluno matriculado.
O fornecimento da 

alimentação escolar aos 
estudantes foi uma ini-
ciativa adotada pela Se-

duc, no enfrentamento 
à pandemia por conta 
da suspensão das aulas 
presenciais. O objetivo 
principal é manter o aten-
dimento àqueles alunos 
que, muitas vezes, têm 
na merenda escolar, a 
sua única refeição do dia.

De acordo com o se-
cretário de Educação de 
Guarujá, Marcelo Nicolau, 
a refeição é preparada 
por uma equipe qualifica-
da. “Com todos os pro-
tocolos necessários que 
a pandemia exige, nossos 
profissionais são altamen-
te capacitados e prepa-
ram uma refeição balan-
ceada e saudável, com 
muito amor e carinho”.  

Audiência sobre escola cívico-militar 
acontece nesta sexta-feira (28)

bra, principal articulador 
da iniciativa no Município.

Sobre o programa - O 
modelo de escola cívico-
militar apresenta um con-
ceito de gestão nas áreas 
educacional, didático-
pedagógico e administra-
tiva, com a participação 
do corpo docente da 
escola e apoio dos mili-
tares. A iniciativa integra o 
Programa Nacional de Es-

Implantação
será na Escola 

Estadual Marechal 
do Ar Eduardo 
Gomes, ao lado
da Base Aérea

Transmissão ocorrerá por meio das plataformas on-line: 
centrodemidiasp.gov.br ou youtube.com/educacaosp

colas Cívico-Militares, do 
Ministério da Educação 
(MEC), em parceria com 
o Ministério da Defesa.

Um dos critérios para 
a instalação do progra-
ma é de que a escola 
precisa atender de 500 

a mil alunos do ensino 
fundamental II e médio, 
em vulnerabilidade so-
cial. Após as audiências 
públicas, serão realizadas 
as consultas públicas, e 
posteriormente, o trei-
namento dos militares.

Helder Lima 
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PRINCIPAIS TÍTULOS DA CARREIRA

2019 – Vice-campeão da World Championship SLS – Rio de Janeiro
2018 – Medalha de Ouro nos X Games da Noruega
2018 – Terceiro colocado no SLS Pro London
2018 – Terceiro colocado no Dew Tour Los Angeles
2018 – Terceiro colocado no SLS Los Angeles
2018 – Medalha de Bronze nos X Games Minneapolis
2018 – Medalha de Prata nos X Games Sydney
2018 – Terceiro colocado no SLS Huntington Beach
2017 – Terceiro colocado no no Super Crown SLS Los Angeles
2017 – Medalha de Ouro nos X Games Minneapolis
2017 – Vencedor do Dew Tour Long Beach
2015 – Vencedor do Super Crown SLS Champion em Chicago
2015 – Vencedor do Dew Tour Streetpark Chicago e Los Angeles
2015 – Terceiro colocado no Tampa Pro
2014 – Vencedor do Dew Tour Street Best Trick Contest em Portland
2014 – 2º colocado no Dew Tour Street Contest em Portland City
2014 – Vencedor do Dew Tour Street Session Contest em Ocean City
2014 – Vencedor do Dew Tour Best Trick Contest em Ocean City
2014 – Vencedor da Fortaleza World Cup em Fortaleza
2013 – Segundo colocado no Dew Tour em San Francisco
2013 – Vencedor da Pro World Cup em Fortaleza
2013 – Vencedor da Adrenalin World Cup em Moscou
2012 – Vencedor da Rome World Cup em Ostia
2012 – Vencedor da Fortaleza World Cup em Fortaleza
2011 – Vencedor da Rome World Cup em Ostia

Nelsinho Filho
POR ONDE ANDA - KELVIN HOEFLER

BASTIDORES DO ESPORTEBASTIDORES DO ESPORTE

Nascido no Guarujá 
em 10 de fevereiro de 
1994, Kelvin Hoefler é 
skatista profissional, espe-
cialista em street. 

Podemos dizer com 
toda propriedade que 
este “prata da casa” é um 
dos melhores atletas do 
mundo na modalidade. 

Kelvin já conquistou 6 
títulos mundiais de street 
pela WCS (World Cup 
Skateboarding) e foi cam-
peão da Street League 
Skateboarding, principal 
competição da modali-
dade em todo o mundo.

Nas disputas de skate 
dos X Games, princi-
pal evento de espor-
tes radicais do planeta, 
ele tem, até aqui, duas 
medalhas de ouro, uma 
prata e dois bronzes. 

Com muitas conquistas 
expressivas, Kelvin Hoefler 
é uma das principais espe-
ranças de medalhas para 
o Brasil nos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio. A edição 
de 2020 será a primeira 
com a disputa do skate.

A história do nosso 
homenageado do skate 
começou dentro de casa.

Incentivado pelo seu 
pai Enéas, Kelvin come-
çou a andar de skate 

quando tinha apenas 8 
anos. As primeiras pis-
tas foram improvisadas 
dentro da própria casa.

Como eles moravam 
em uma rua de terra, em 
Vicente de Carvalho, o 
nosso super atleta do 
street andava dentro de 
casa, indo da cozinha até 
a garagem, onde foi im-
provisada uma mini ram-
pa e alguns obstáculos.

Segundo o próprio 
skatista, a disciplina para 
se tornar um atleta pro-
fissional foi fruto das 
orientações e rigidez im-

Neymar
tietando Kelvin...

dedicatória em
seu skate para o 
ídolo do futebol

postas pelo pai, que é 
policial militar da reserva.

Aos 9 anos de idade, 
conquistou o seu pri-
meiro campeonato de 
skate no Brasil. Destaques, 
vitórias ano a ano, deter-
minação, treino e foco, 
fizeram com que Kelvin 
Hoefler se tornasse ska-
tista profissional em 2011.

Naquele mesmo ano, 
venceu pela primeira vez a 
WCS (World Cup Skatebo-
arding), em Roma, na Itália.

Mais dois títulos da 
WCS vieram em 2012, 
em For taleza e nova-
mente na capital italiana. 

Nesse período, e, du-
rante três anos consecu-
tivos, Kelvin recebeu uma 
ajuda de custo da secre-
taria de Esporte e Lazer 
da Prefeitura de Guarujá, 
por meio do programa 
“Bolsa Atleta’, categoria 
Internacional.

Em 2014, Kelvin mu-
dou-se para Los Angeles, 
a fim de se aperfeiçoar no 
skate e ficar mais próxi-

mo dos melhores atletas 
de street do mundo.

A estratégia deu certo 
e o brasileiro se firmou en-
tre os principais skatistas 
da modalidade, com mais 
conquistas expressivas.

Na Liga Mundial de 
Street, não demorou para 
que Kelvin se firmasse 

entre os melhores do 
mundo e conquistas-
se os primeiros troféus.

Atualmente, Kelvin Ho-
efler está nos EUA, per-
manece em ritmo intenso 
de treinamento e corre 
atrás de sua vaga para as 
Olimpíadas de Tókio, que 
será decidida entre os 

dias 29 de maio e 06 de 
junho, em Roma, na Itália.

É o 1° no Ranking Bra-
sileiro e 5° no Mundo.

Casado com Ana, Kel-
vin tem em seus pais Enéas 
e Roberta e sua irmã Jés-
sica (também skatista), os 
principais incentivadores 
de sua trajetória vitoriosa.
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Entre Sons Entre Sons && Tons Tons

Você imagina o ódio como um produto?
Tem gente que é viciado nele!

Você sabia que existe 
um exército invisível 

de pessoas que gastam 
seu tempo com coisas 
que odeiam? Pessoas 
que são viciadas em 
odiar? Pois é! Milhares 
de pessoas passam ho-
ras em frente a tv ou nas 
redes sociais apenas pra-
ticando esse vício. Uma 
recente pesquisa aponta 
para que é possível que 
canais e estúdios cinema-
tográficos tenham perce-
bido essa tendência: a 
predisposição de que o 
ódio gera conversa (muita 
conversa). Então, em uma 
economia em que a ‘aten-
ção’ vale ouro, produtos 

feitos para serem odiados 
seriam mais lucrativos?

Em um recente docu-
mentário produzido para 
plataforma de streaming, 
‘Na mente de um Hater’, 
o pesquisador de com-
portamento de consumo, 
Thiago Faria, tem uma hi-
pótese. Ele trabalha para 
um monte de empresas 
gigantes e concorda que 
o ódio passou a pautar as 
nossas escolhas culturais. 
E cita alguns motivos: 
“Nunca consumimos tan-
to conteúdo.  E é natural 
que tenham mais conte-
údos disponíveis que a 
gente desgosta”, reflete. 

“Nós, a partir da pan-

demia passamos a viver 
um certo ostracionismo 
e, tanto o amor, quanto 
o ódio, de alguma forma 
contribuem para sairmos 
desse cenário flat em 
que estamos. A passio-
nalidade neste momento 
é até bem vinda”, afirma. 
“Nosso cansaço mental 
por conta de todos os 
dramas que estamos vi-
vendo nos faz sermos 
mais passivos”, diz ele. 
“Ver um filme ruim as 
vezes até traz confor-
to e tira a carga pesa-
da você saber que está 
consumindo algo ruim, 
pois já sabe que é ruim 
mesmo”, provoca Thiago. 

O termo Hatewatch 
já está até incluso no di-
cionário americano Mer-
riam Webster. É um verbo 
transitivo direto, e sua 
definição é: “assistir a algo 
para sentir prazer rindo 
desse produto ou criti-
cando”, como por exem-
plo um programa de tv, 
um filme, ou até a conta 
de alguém no Instagram.

O ódio recreativo, 
inclusive, já chegou até 
ao dicionário Derby, e é 
analisado há muitos anos 
em diversos países. A 
crítica de tv mais famosa 
do mundo, a america-
na Emily Nussbaum, é a 
provável criadora deste 
termo. Ela, que já ga-
nhou um prêmio Pulitzer, 
escreveu, em 2012, que 
estava assistindo uma sé-
rie motivada pelo ódio e, 
ali, foi primeira vez que o 
termo Hatewatch apare-
ceu na grande imprensa. 

Mas, o conceito de 
consumir pelo ódio já 
existe faz tempo! Na In-
glaterra há um prêmio 
para a pior cena de sexo 
na literatura de língua in-
glesa. O troféu se chama 
The Bad Sex In Fiction, 
criado em 1993 pela 
revista Literary Review. Só 
que o prêmio acabou 
engolindo a revista. Hoje, 
a revista é mais conhecida 

pela premiação para o 
texto ruim de sexo, do 
que pelas críticas que faz. 
Esse é o poder do ódio. 
Ele viaja, engaja, comove.

 Outro exemplo do 
poder do ódio é o prê-
mio Framboesa de ouro, 
uma espécie de Oscar ao 
contrário, que elege a pior 
atuação, a pior direção e 
o pior roteiro do mundo. 
Esse prêmio existe há 40 
anos, mas ganhou uma 
nova importância com o 
surgimento da internet.

O que passou a acon-
tecer? O filme que ganha 
o prêmio de pior do ano, 
acaba ganhando de brin-
de milhares de expecta-
dores. Os organizadores 
do prêmio Framboesa 
de Ouro relatam que há 
quem comemore o prê-
mio, porque é melhor 
ser o melhor pior filme 
do mundo, do que ser 
somente mais um filme 
ruim. Ou seja, dá dinheiro!

FEITOS PARA ODIAR
Recentemente, uma 

pesquisa levantou indí-
cios de que grandes pla-
taformas de streaming 
estavam criando filmes 
e séries feitos justamen-
te para serem odiados. 
Ainda faltam evidências, 
e nenhum desses grandes 
serviços admite que pen-

sam nestes produtos, que 
serão tão - mas tão ruins 
- que irão viralizar através 
de xingamentos nas re-
des sociais. A pesquisa 
não crava que isto esteja 
acontecendo, mas levan-
ta essa possibilidade. 

CONSUMO NÃO PARA
É só olhar para as últi-

mas eleições no mundo 
todo, e parar para pensar 
no papel que a internet 
teve, e no tipo de con-
teúdo que as pessoas 
compartilham até viralizar. 
São mensagens de amor, 
de esperança e de cons-
trução de uma sociedade 
melhor? Ou são só men-
sagens de ódio? 

Sabe por quê? O al-
goritmo é um bichinho 
carente. Ele gosta de 
qualquer coisa que con-
quiste a atenção, que 
as pessoas realmente 
compartilhem, comen-
tem e curtam. E muitas 
vezes eles não avaliam 
se essas ações são po-
sitivas ou negativas. E as 
plataformas de streaming 
baseiam boa parte do 
seu negócio nestes algo-
ritmos. O ditado “falem 
bem ou falem mal, mas 
falem de mim” está mais 
atual do que nunca, e 
ganhou uma nova força.

Hatewatch já está até no dicionário

E você, o que mais 
consome? É o que te 
causa vergonha alheia, crí-
ticas, que você não admi-
tiria em público? Ou não? 
Fica esse exercício: Some 
todas as horas que você 
consome informações 
que você gosta de verda-
de, e depois as horas que 
você passou vendo aquilo 
que você odeia, a pessoa 
que você despreza e veja 
quem vence! Qual alter-
nativa você dedica mais 
o seu tempo? Será que 

você também está sendo 
consumido pelo ódio?

Voltando à opinião de 
Thiago, aquele pesquisa-
dor de comportamento 
de consumo que inicia-
mos a matéria, ele diz 
que não duvida que haja 
realmente uma intenção 
de fazer esse conteúdo 
para o ódio pelas pla-
taformas de streaming 
e estúdios, mas, ele diz 
que tem dúvidas se essa 
é mesmo uma fórmula 
mágica: “Não sei se essa 

fórmula é tão fechada 
assim. Tantos conteúdos 
todos os dias aparecem 
por aí... mas é improvável 
que se saiba exatamente 
o que o interlocutor ama 
ou odeia. Podem até ter a 
intenção, mas uma fórmula 
acredito ser improvável”, 
afirma Thiago. “Se sou-
béssemos como fazer um 
produto que todo mundo 
odeia, também sabería-
mos fazer um produto 
que todo mundo ama”, 
acredita o estudioso.

Gostou dessa matéria? Ou odiou? Não tem 
problema, dizem que o ódio é vizinho do 
Amor. Só me faça um favor: curta, siga e 
compartilhe o jornal Estância. E você terá 
muitas outras colunas para amar ou odiar.

Essa conversa que es-
tamos tendo sobre as 
plataformas de streaming 
estarem deliberadamente 
a criarem produtos ruins 
para ganharem espaço 
pode, até, ser uma propa-
ganda para estes canais. 
Porque estamos falando 
deles, e em um mundo 
onde a ‘atenção’ vale mui-
to dinheiro é exatamente 
isso que todo mundo 
quer. A gente pode até 
achar que está revelando 
um lado feio do sistema, 
e olha o sistema podendo 
estar nos usando como 
marionetes, de novo (rs).

E pode até 
nem ser 

nada disso

Será que você também está
sendo consumido pelo ódio?
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O Governador João 
Doria projetou para agos-
to o início da vacinação 
contra a COVID-19 das 
pessoas de 45 a 54 anos 
e anunciou a imunização 
dos trabalhadores de 
transporte aéreo para 
esta sexta-feira (28).

Os portuários serão 
vacinados a par tir da 
próxima terça-feira (1º). 
Para isso, o Estado de 
São Paulo dependerá da 
efetividade do envio de 
quantitativos de vacina 
pelo Ministério da Saúde.

“No período de 2 a 
16 de agosto, serão va-
cinadas as pessoas entre 
50 e 54 anos. E, a partir 
do dia 17 de agosto, co-
meçaremos a vacinação 
das pessoas entre 45 
e 49 anos, um público 
total de 3,6 milhões de 
pessoas”, disse Doria.

A vacinação de tra-
balhadores de transpor-
te aéreo começa nesta 
sexta-feira (28), com a 
imunização nos aero-
portos de Congonhas, 
Cumbica e Viracopos. 

Os portuários do Porto 
de Santos começarão a 
ser imunizados a partir 
da próxima terça-fei-
ra (1º). Neste primeiro 
momento serão imuni-
zadas 40 mil pessoas.

A Coordenadora Ge-
ral do Plano Estadual 
de Imunização, Regiane 
de Paula, ressaltou que 
a Secretaria de Estado 
da Saúde já solicitou ao 
Ministério da Saúde mais 
doses de vacinas para 
completar a imunização 
deste novo público-alvo.

O Governador João 
Doria anunciou nesta 
quarta-feira (26) que o 
Estado de São Paulo irá 
realizar, de 15 de junho 
a 30 de julho, 10 even-
tos-teste para testagem 
e acompanhamento das 
pessoas por duas sema-
nas. O objetivo é criar 
um planejamento seguro, 
responsável e baseado 
na ciência de retomada 
das atividades do setor 
no segundo semestre.

“Os eventos serão re-
alizados com limitação 
de público, ambiente de 
público e testagem rápi-
da dos participantes. Isso 
já foi realizado em outros 
países, em iniciativa seme-
lhante, e aqui vamos fazer 
de forma segura, con-
trolada e com testagem 
rápida”, disse Doria.

Os eventos previa-
mente definidos ocorre-
rão em ambiente contro-
lado, com testagem de 
participantes e equipe, 
assim como acompanha-
mento pós-evento do 
Governo do Estado. O 
objetivo deste estudo é 
ajustar, a partir de situa-
ções reais, as regras que 
possibilitarão a retomada 
de um dos setores mais 
afetados na pandemia do 
coronavírus e que empre-
ga milhões de brasileiros.

A iniciativa será feita 
em duas feiras de eco-

Governo de São Paulo inicia 
em agosto vacinação de 
pessoas de 45 a 54 anos

Serão imunizados trabalhadores de transporte aéreo e portuários

Estado anuncia 10 eventos-teste 
para definir protocolos de retomada 

De 15 de junho a 30 de julho, monitoramento ajudará a refinar regras
para o setor de eventos, que foi o mais afetado na pandemia da COVID-19

nomia criativa – incluindo 
uma que reunirá artesãos 
de diversas feiras da capi-
tal paulistana –, uma feira 
corporativa – seguindo 
o modelo da Expo-re-
tomada –, quatro festas 
sociais, sendo pelo me-
nos um casamento e um 
jantar corporativo, e três 
eventos noturnos.

Os testes utilizados 
serão de antígeno, com 
resultado imediato, apro-
vados pela Anvisa e com 
sensibilidade parecida 
com o teste RT-PCR, diag-
nosticando pessoas que 

estão contaminadas e 
transmitindo a COVID-
19. Haverá limitação de 
público e serão progres-
sivamente testados even-
tos mais complexos, de 
acordo com avaliações 
e acompanhamentos dos 
participantes pós-evento.

“Não é uma retoma-
da, não é uma abertu-
ra, são 10 eventos-teste 
para que possamos ter 
um planejamento seguro 
no segundo semestre, 
com responsabilidade, 
baseado na ciência e 
baseado em dados”, 

reforçou a Secretária de 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Patrícia Ellen.

Para favorecer a reto-
mada segura deste setor, 
a Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico irá 
disponibilizar um curso 
de biossegurança de 
protocolos sanitários para 
capacitar profissionais 
de festas e eventos, ba-
res e restaurantes, com 
destaque para as equi-
pes de cozinha, aten-
dimento de salão e bar.

A iniciativa visa a exe-
cução dos protocolos 

sanitários relacionados à 
prevenção da COVID-19. 
Serão 3 mil vagas ao longo 
do ano com aulas remotas 
de 84 horas, divididas em 
três módulos, que estão 
sendo construídos com os 
setores econômicos. As 
inscrições serão abertas no 
site www.viarapida.sp.gov.
br a par tir de agosto.

O treinamento de-
senvolvido pela Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico é feito em 
parceria com o Centro 
Paula Souza, a Abrasel 
(Associação Brasileira de 

Bares e Restaurantes), 
ANR (Associação Nacio-
nal dos Restaurantes) e 
Abrafesta (Associação 
Brasileira de Eventos).

TESTAGEM SP
O Governo de São 

Paulo também anun-
ciou nesta quarta-feira 
o Testagem SP, platafor-
ma online que tem por 
objetivo estimular em-
presas e organizações a 
contribuir com triagem, 
testagem e informações 
da COVID-19 em seus 
ambientes de trabalho.

Secretaria destaca que “não é uma retomada, não é uma abertura, são 10 eventos-teste para que possamos
ter um planejamento seguro no segundo semestre, com responsabilidade, baseado na ciência e em dados”

Romeo Campos
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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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2º Yakissoba Solidário do Rotary Club de Bertioga

O presidente humanitário 2016/2017 
do Rotary Club de Bertioga, Antonio 
Duarte de Sá e sua esposa, a colunista 
social Olga Tamashiro, ficaram felizes 
com a presença de colaboradores que 
compareceram na agradável noite 

Danielle Tamashiro Duarte e
Flávia Christine Tamashiro Duarte

Michele Gil, Ribas Zaidan e Sinara AlencarRafael de Moraes, Orlandini, Maria Cecília e Gabriel de Moraes Orlandini 

O presidente do Rotary Club
Santos, Sérgio André Carvalho e

sua esposa Maria Oliveira Carvalho

Oswaldo Boarin
e Lúcia Boarin

O empresário Jorge Xodó
e Cilene Santos 

O médico cirurgião José Luiz
Camargo Barbosa e sua esposa, 

advogada Lucília Goulart

O Grupo Sakura Fubuki (tempestade de pétalas da flor de cerejeira),
fundado em 2006 é um grupo que se apresenta tocando tambores japoneses 

(taiko). Já se apresentou em diversos festivais, veio de São Paulo e deu
um verdadeiro show, animando a noite solidária do Rotary Club Bertioga

Marluce Cabral Rios Costa
e Carlos  Augusto Costa 

Paulo Rios e o presidente
do Rotary Club Jardim

Casqueiro, Celso Fernandes

Aparecida Pereira Francisco
e Robinson Costa 

O presidente do Rotary Club
Cubatão, Hermes Balula e sua

esposa Aparecida Balula 
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 �Raul Audi Junior é o novo potentado do Amal Shriners Temple

O potentado Alexandre Barros foi homenageado com 
o certificado, ‘Comenda Amal Shriners’, pelo valoroso 
trabalho realizado durante sua administração. 
O novo potentado Raul Audi Junior ao entregar 
a comenda, agradeceu o irmão Alexandre pela 
incansável caminhada em prol de crianças enfermas. 
Raul tomou posse do Amal Shriners Temple, 
no último dia 19, na Grande Loja Maçônica do 

Estado de São Paulo (GLESP). Ele já desenvolve 
um grande trabalho social na maçonaria e com 
o apoio da nova diretoria vai alcançar propósitos 
que são voltados à assistência médica para as 
crianças até 18 anos. Atendimentos ortopédicos, 
lesões na coluna, lábio leporino, queimaduras 
e fissura palatina são os atendimentos que 
a instituição Amal Shriners Temple assiste   

O primeiro paciente assistido pelo Shriners, João Pe-
dro de Oliveira Gonçalves com osteogênese imperfei-
ta (ossos de vidro), com mais de 15 fraturas. Depois 
de várias cirurgias, hoje, para alegria de todos, está 
caminhando. O pequeno João Pedro foi operado 
nos Estados Unidos, no sistema de saúde Shriners, 
com 22 hospitais pediátricos dedicados a fornecer 
gratuitamente atendimentos médicos às crianças Raul Audi Junior com sua esposa Viviane Audi e suas filhas Bruna e Beatriz, no momento de grande relevância

O tesoureiro do Amal 
Shriners Temple, 

Idelfeson Neves Publio 

O mestre de cerimônia, 
irmão Rizkallah Elia 

Ayde foi elogiado
por seu trabalho 

O diretor de 
desenvolvimento da 
instituição, Manoel 

Barros Neto

O presidente do
Amal Shriners Clube

do Litoral, Silvio
Carlos Ferreira  

Os irmãos fraternos José Flávio e Francisco Assis Rocha de Oliveira  Carlos Jair Coletto e Hercules Mosteiro Rozo 

O médico José Octávio 
Gonçalves de Freitas 
presta um exemplar 

trabalho social dentro 
da instituição 

Fotos: Manoel Barros


