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

“Homem do
Tempo” avisa:

Guarujá quer ouvir comunidade
escolar sobre ensino integral
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O caminhar nosso de cada dia

Charge da semana

Micros
Protestos
O presidente do sindi-
cato de Guarujá, Zoel 
Garcia Siqueira, decla-
rou-se “orgulhoso” de 
participar do protesto 
ostentando uma faixa de 
dez metros com os di-
zeres “Bolsonaro, inimi-
go do servidor público.”

Batalha perdida
“Eu e os diretores do 
Sindserv que lá estive-
ram, participamos da 
manifestação conscien-
tes de que perdemos 
uma batalha, na comis-
são de Justiça da Câma-
ra, mas não a guerra”. 
Zoel lembrou que des-
de o segundo semestre 
de 2020, quando a PEC 
foi enviada ao congres-
so nacional, os sindica-
tos dos servidores da 
região têm se mobili-
zado para derrotá-la.

Câmaras
Ele citou as visitas que 
os sindicalistas fizeram 
às câmaras munic i-
pais de Guarujá, Praia 
Grande, Santos e São 

Vicente, alertando os 
vereadores sobre os 
malefícios da reforma. 
“Apesar de estarmos 
felizes com o suces-
so das manifestações 
iniciadas no sábado, 
temos, por outro lado, 
algumas preocupações 
com a renovação de 
vereadores eleitos em 
novembro de 2020.”

Retrocessos
Sem citar o nome do 
novo presidente da câ-
mara de Guarujá, José 
Nilton de Oliveira “Doi-
dão” (PSB), Zoel disse 
que ele sequer recebe o 
sindicato. “E isso, infeliz-
mente, é um retrocesso”.

Impeachment
José Manoel Fer reira 
Gonçalves, novo pre-
sidente do Partido De-
mocrático Trabalhista 
em Guarujá, protocolou 
nesta segunda-feira, dia 
31, um pedido de impe-
achment do presidente 
Jair Bolsonaro (sem par-
tido). Gonçalves aponta 
a forma irresponsável 

e criminosa na condu-
ção política, adminis-
trativa e social da crise 
sanitária causada pela 
pandemia da COVID-
19, que já vitimou mais 
de 462 mil brasileiros.

Responsabilizado
Gonçalves afirmou no 
pedido que: “Por suas 
condutas comissivas e 
omissivas, o presidente 
deve ser responsabili-
zado pelo agravamento 
do quadro sanitário, 
com consequências ca-
tastróficas comparáveis 
com os mais sangrentos 
e atrozes genocídios da 
história mundial”.

Motivos
Ele citou ainda no docu-
mento que o presidente 
afrontou governadores 
e prefeitos que tentavam 
combater os efeitos da 
doença. Destacou ainda 
que Bolsonaro mandou 
produzir e comprou 
medicamentos sem uso 
recomendado pela ci-
ência, sem protocolo 
médico estabelecido. 

A pandemia trouxe 
para Guarujá novos mo-
radores e já se tornou 
comum a movimentação 
de pessoas se exerci-
tando no calçadão a 
beira mar. A iluminação 
e a conservação do pas-
seio também atraem as 
pessoas ao espaço, no 
entanto, nada é mais 
sedutor do que se sentir 
seguro para fazer a ca-
minhada no início ou fim 

do dia. E a segurança, da 
guarda municipal e PM 
estão presente por lá.

Com as restrições de 
circulação menos se-
veras, nossa orla agora 
é ponto de encontro e 
prática esportiva. Tem 
corrida, ginástica, fute-
bol, roda de amigos, 
enfim, o espaço é de-
mocrático e aceita de 
bom grado a todos.

Para ficar melhor, ain-

da estão faltando ban-
cos com encosto, bi-
cicletários e banheiros 
públicos. Mas estamos 
chegando lá! 

Guarujá está de fato 
cada vez melhor e faz 
bem reconhecer as coi-
sas boas para que pos-
samos  desfrutar de tudo 
de bom que a cidade 
oferece. É tudo nosso. 
Já fez sua caminhada 
hoje? Aceita o convite? 

Todos nós somos favoráveis a uma terapia precoce 
que exista. Quando ela não existe, não pode ser uma 

política de saúde pública. Essa é uma discussão 
delirante, esdrúxula, anacrônica e antiproducente.

Luana Araújo - Médica infectologista
em depoimento à CPI da Covid

FRASE DA SEMANA

Destaque da semana

Com mais de 8 me-
tros de altura, a escul-
tura Caravela, do artista 
plástico de Guarujá, 
Aldo Ribeiro, poderá 
se tornar um patrimô-
nio oficial da Cidade. 
A obra, que já existe 
há oito anos e está lo-
calizada na Avenida 
Marjory da Silva Prado, 
no Pernambuco, deve 
ser oficialmente doada 
ao Município. 

Para isso, o ar tista 
e a Prefeitura forma-
lizarão um termo de 
doação repassando a 
obra à Administração 
Municipal. “A Caravela 
é uma das esculturas 
que mais me marcou”. 
Aldo conta que, na 
construção desta obra 
feita há oito anos, ele 
gastou muito sangue e 
suor. “Nela utilizei quase 
três toneladas de ferro. 
Foi necessário também, 
graxa e óleo, para evitar 
corrosão”. A Caravela 
tem ainda iluminação a 
partir de energia solar. 

Além disso, a ideia 
é que Aldo também 
realize oficinas sobre 

Obra Caravela pode se tornar 
patrimônio da Cidade

Obra do artista plástico Aldo
Ribeiro existe há oito anos e está 

localizada na Avenida Marjory Prado

esculturas na rede muni-
cipal de ensino, em par-
ceria com a Secretaria 
de Educação (Seduc). 
“Já fiz atividades em es-
colas, atuando também 
com crianças especiais, 
e foi muito bonito ver 
esses alunos fazendo 
esculturas. Agora esta-
mos avaliando essa nova 
possibilidade de, jun-
tamente com a Seduc, 
voltar a desenvolver ati-

vidades com os alunos”. 
Aldo Ribeiro tem 

48 anos e há 20 anos 
confecciona esculturas, 
que já passam de mil 
produzidas até hoje. 
Para suas obras, ele uti-
liza ferro, inox, alumínio, 
entre outras sucatas, que 
nas mãos dele são rea-
proveitadas e viram arte. 
“Gosto de fazer obras 
mais abstratas, daque-
las que impressionam”. 

Divulgação



ACOMPANHE-NOS
PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/ EstanciaDeGuaruja

SINDICATO DOS SINDICATO DOS 
SERVIDORESSERVIDORES

PÚBLICOSPÚBLICOS
DE GUARUJÁDE GUARUJÁ

SINDSERV GUARUJÁSINDSERV GUARUJÁ

Rua Manoel Hipolito do Rego, 84,
Jardim Boa Esperança - Guarujá

Tel.: (13) 3383-1014 / 3383-1122

4 a 10 de junho de 2021GUARUJÁ EM FOCOA ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br 3

Tel.: (13) 3224-3434 - www.infectos.com.br

Dr. Marco
Antonio Barbosa

dos Reis
CRM 67.780

Dra. Gelvana 
Flávio

Barreto Reis
CRM 75.050

A Prefeitura de Guaru-
já, por meio da Secretaria 
de Educação (Seduc), 
lançou nesta semana, 
uma pesquisa para saber 
a opinião dos pais ou 
responsáveis por alunos 
matriculados no Ensino 
Fundamental I e II, sobre 
a intenção de matrícula 
na modalidade Educação 
Integral, na rede munici-
pal de ensino. A Escola 
Estadual Lamia Del Cistia, 
na Vila Áurea, se for ce-
dida à Prefeitura, pode 
se tornar a primeira escola 
municipal neste modelo.

Por isso, até a próxi-
ma segunda-feira (7), um 
formulário on-line ficará 
disponível por meio do 
link: https://bit.ly/3fDcfk3. 
O questionário vem sen-
do divulgado nas redes 
sociais da Prefeitura e nos 
grupos de whatsapp dos 
professores, utilizados no 
Projeto de Ensino Remoto. 

A pesquisa solicita da-
dos pessoais, escola de 

Nesta quinta-feira (3), 
as igrejas católicas de 
Guarujá celebram a So-
lenidade do Santíssimo 
Corpo e Sangue de Nos-
so Senhor Jesus Cristo! 
A programação inclui 
missas às 8h e às 19h 
na Igreja Matriz (Centro 
de Guarujá) e às 15hs 
a Santa Missa e em se-
guida a carreata com o 
Santíssimo Sacramento 
pelas ruas da cidade en-
tre o Centro e a Enseada 
e retornando para a igreja 
Matriz. Das 9 às 13 horas 
haverá a confecção de 
um único tapete na frente 
da Igreja Matriz, simbo-

lizando todas as comu-
nidades da paróquia.

Celebração conta com 
missas, carreata e os tra-
dicionais tapetes. Todas 
as atividades seguem os 
protocolos sanitários de 
combate à covid-19, tais 
como uso de máscara de 
proteção, álcool em gel e 
distanciamento.

Na Capela Nossa Se-
nhora Aparecida no Pe-
requê II, a missa será às 
19h30. Já na Paróquia 
Nossa Senhora das Gra-
ças (Rua Padre Anchieta, 
107 – Vila Alice), a partir 
das 9 horas, haverá missa 
e confecção de tape-

tes com alimentos para 
a cesta básica. Após 
a missa haverá carrea-
ta pelo bairro. Os fiéis 
poderão participar de 
outras duas celebra-
ções às 17 e às 19h30.

Na Capela Bom Jesus 
dos Passos (Av. Guarujá, 
757 - Pae Cará) a missa 
acontece às 8 horas, já 
na Capela Santo Antônio 
(Rua Octacílio Rodrigues 
dos Santos, 08, no Jardim 
Progresso) a celebração 
acontece às 10 horas e 
na Capela Nossa Senhora 
Aparecida (Av. Osval-
do Cruz, 50 – Pae Cará) 
a missa será às 19h30.

Programação Corpus Christi

Pais opinam sobre Educação Integral em pesquisa on-line 

origem do aluno, ano em 
que ele está matriculado, 
o interesse em matriculá-
lo em uma unidade de 
Educação Integral, bem 
como o melhor período 
para isso, além de levan-
tar as principais ativida-
des esportivas e culturais 
de interesse do aluno 
e as razões que justifi-

cam o interesse na ma-
trícula nesta modalidade.

A coordenadora de 
Projetos da Seduc, He-
loísa Lopes, explica que 
a iniciativa visa levantar a 
demanda para implanta-
ção da Escola de Tempo 
Integral, por meio do Pro-
jeto Novas Linguagens na 
Educação Integral (PLEI). 

“Com o retorno do 
questionário vamos poder 
estruturar o projeto, para 
que os alunos sejam me-
lhor atendidos, de acordo 
com suas necessidades e 
as necessidades dos pais. 
Também descobriremos 
a demanda de vagas na 
região da EE Lamia, aten-
dendo às especificidades 

da comunidade e da 
nossa rede de ensino”.

De acordo com o se-
cretário de Educação, 
Marcelo Nicolau, a Escola 
de Tempo Integral be-
neficiará toda a Cidade. 
“Ganha o aluno, que tem 
uma jornada escolar am-
pliada com acesso ao 
reforço, e ganham os pais, 

que poderão trabalhar 
tranquilos sabendo que o 
filho está em uma unidade 
segura, sendo muito bem 
cuidado e educado. Isso 
permitirá que a Seduc 
desenhe novos modelos 
de atendimento, tornan-
do a educação integral, 
uma política pública pro-
gressiva do Município”. 

Na última semana, 
a Seduc realizou uma 
vistoria na unidade do 
Estado, que pode se 
tornar a primeira escola 
municipal de Educa-
ção Integral. Para que 
isso ocorra, o Governo 
Estadual precisa forma-
lizar um termo de ces-
são repassando o pré-
dio à Municipalidade. 

 A ideia da cessão 
surgiu em 2018, ainda 
com a possível trans-
ferência dos alunos da 

Escola Municipal Benedi-
to Cláudio, na Vila Alice. 
Ano passado, o Gover-
no do Estado voltou 
a procurar a Prefeitura 
para saber se ainda havia 
interesse na cessão da 
Escola Lamia Del Cistia, já 
que apenas três turmas 
de alunos frequentam o 
espaço, podendo então 
ser melhor aproveitado 
pelo Munícipio. 

Atualmente, a uni-
dade escolar possui 
apenas 78 alunos ma-

triculados no ensino 
fundamental II. Na ava-
liação da Prefeitura, é 
interessante ao Estado 
realizar a cessão, pois 
o Município assumiria o 
ensino fundamental I, já 
que o foco da secretaria 
estadual é o fundamen-
tal II. A Escola Lamia tem 
18 salas de aula, com 
capacidade para 30 
alunos, além de diver-
sos espaços aber tos 
como quadra esportiva, 
pátio e até auditório.

Vistoria na Escola Estadual Lamia 
Equipe da Secretaria Municipal de 

Educação vistoriou a Escola Estadual 
Lamia Del Cistia, que poderá abrigar a 
1ª escola municipal de ensino integral

Divulgação

Vereadores aprova-
ram nesta terça-feira (01), 
em Sessão Ordinária o 
Projeto de Lei Comple-
mentar n° 011/2021 de 
autoria do Executivo que 
disciplina o uso do Siste-
ma Viário Urbano Muni-
cipal para a exploração 
de serviço de transporte 
individual privado remu-
nerado de passageiros e 
de serviço de compar-
tilhamento de veículos 
sem condutor vinculado, 
intermediado por pla-
taformas digitais geren-

ciadas por aplicativos 
de compartilhamentos 
de transportes (ACTs).

O Projeto de Lei tem 
como objetivo a norma-
tização sobre o serviço 
de transpor te indivi-
dual privado por meio 
de aplicativos que já é 
realidade há um bom 
tempo. Recentemente 
ocorreu grande expan-
são da alocação desses 
serviços, visto o aumen-
to de frota, variação 
dos serviços e a apari-
ção de diversas empre-

sas do ramo, fomen-
tando a concorrência. 

Com a aprovação 
da Câmara Municipal de 
Guarujá, o projeto agora 
segue para sanção do 
prefeito Válter Suman 
e passa ter efeito de 
lei a partir da data de 
publicação no Diário 
Oficial do Município.

Para entender melhor 
a proposta e obter mais 
informações acesse o 
Projeto de Lei Comple-
mentar através do link: 
https://bit.ly/2STWBru

Aprovada Lei que regulamenta 
transporte por aplicativo
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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

O debate sobre a 
ligação seca entre San-
tos e Guarujá chegou ao 
Congresso Nacional com 
realização de audiência 
pública, na segunda-feira 
(31), na Comissão de 
Viação e Transportes da 
Câmara dos Deputados. 
O Diretor de Novas Ou-
torgas do Ministério da 
Infraestrutura, Fábio Lavor, 
garantiu que a defini-
ção sobre a obra, ponte 
ou túnel, às margens do 
Porto de Santos, deve 
acontecer entre agosto 
e setembro. 

A maioria dos par-
ticipantes da audiência 
defendeu o túnel imerso 
como a melhor alterna-
tiva para a solução do 
antigo gargalo da região, 
pois não cria obstácu-
los físicos no canal de 
navegação do Porto de 
Santos e não impede o 
desenvolvimento dos 
negócios no maior porto 
da América Latina. 

O tema da ligação 
seca voltou à ordem do 
dia após o avanço do 
projeto do túnel imer-
so, com a publicação 

pela Santos Port Authority 
(SPA) de chamamento 
público para o encami-
nhamento de estudos 
sobre a obra entre os 
dois municípios. 

Demanda antiga da 
população das duas ci-
dades, o projeto se tor-
nou mote da Campanha 
Vou de Túnel, iniciativa 
popular assinada por mais 
de 50 empresas privadas, 
associações de classe e 
entidades.

Segundo Lavor, a li-
gação seca está prevista 
no Plano de Desenvol-
vimento e Zoneamento 
do Porto (PDZ). “A pasta 
pretende viabilizar rapi-
damente essa solução 
e incluir a ligação imersa 
como investimento obri-
gatório para o futuro con-
cessionário no processo 
de desestatização. O 
túnel é a melhor solução 
para o recebimento de 
grandes navios. O Minfra 
defende a solução por 
túnel, pleito urgente, den-
tro da responsabilidade 
com o maior porto do 
Hemisfério Sul”, disse. 

Casemiro Tércio de 

Para abrir a Semana 
do Meio Ambiente com 
chave de ouro, Guarujá 
comemorou a formatura 
de 27 munícipes como 
agentes ambientais. A 
assinatura dos termos de 
compromisso do ‘Progra-
ma Cidades Sustentáveis’ 
e do ‘Pacto Global de 
Prefeitos pelo Clima e 
a Energia’ – marcou as 
iniciativas que estimula-
rão um desenvolvimento 
cada vez mais sustentável 
da Pérola do Atlântico.

Os novos agentes am-
bientais são moradores 
dos bairros Perequê e 
Sítio Conceiçãozinha e 
integram o projeto deno-
minado ‘Cidadania Viva: 
Formação de agentes 
ambientais nas comu-
nidades de Guarujá’, 
criado pela Secretaria 
de Meio Ambiente (Se-
mam), em parceria com 
a Secretaria de Habitação 
(Sehab) desde 2018.

A capacitação é con-
cluída dentro de três 
meses e envolve tanto 
aulas teóricas de cidada-
nia e legislação ambien-
tal como também saída 
em campo. Na prática, 

Semana do Meio Ambiente

são realizadas visitas téc-
nicas em cooperativas 
de reciclagem e cen-
tros de compostagem, 
além de mutirões para 
a limpeza de mangues, 
r ios, palafitas e ruas.

Ao todo, cinco co-
munidades guarujaenses 
já participaram do proje-
to cuja meta é motivar a 
população a reproduzir 
ações menos agressivas 
ao meio em que vivem, 
de modo a multiplicar 
em suas comunidades 
os aprendizados adqui-
ridos durante a formação.

“Estimular a consci-
ência ambiental e a ge-
ração de renda a partir 

deste contexto tem sido 
nosso maior desafio. O 
manuseio de materiais re-
cicláveis é transformador, 
pois impacta diretamente 
o desenvolvimento hu-
mano”, analisa o secre-
tário municipal de Meio 
Ambiente, Sidnei Aranha.

“Entendemos que 
o conhecimento desta 
cadeia ainda é muito 
limitado, por isso, im-
plantar essa dinâmica 
em nossas comunidades 
nos dará um resultado 
mais que satisfatório a 
longo prazo”, conclui.

Cinco
co munidades 
guarujaenses
já participaram
do proje to 

Diego Marchi

Túnel imerso ganha força após audiência pública

Especialistas e autoridades defendem que
projeto do túnel é a alternativa viável
para a ligação seca entre os municípios

Carvalho, engenheiro na-
val e porta voz da Cam-
panha Vou de Túnel, lem-
brou que o projeto da 
ponte não segue as boas 
práticas internacionais 
e orientações da PIANC 
(Associação Mundial de 
Infraestrutura de Transpor-
te Marítimo) de que qual-
quer intervenção em canal 
estreito de área portuária 
deva ser imersa. Além dis-
so, segundo ele, o túnel 
promove a mobilidade 
urbana e é mais inclusivo 

e acessível para a popu-
lação dos municípios. 

“O túnel é um ativo 
que respeita a operação 
portuária e a mobilidade 
pública, pois contempla 
o trânsito de pedestres, 
ciclistas, ônibus e VLT, 
em comparação com a 
ponte, que só beneficia 
o transporte via Anchieta 
Imigrantes e não respon-
de às demandas de muni-
cípios sobre o transporte 
metropolitano. O túnel 
inclui reversão de faixas e 

tarifas que levam em con-
ta os horários de pico, 
possibilitando descontos 
em outros períodos do 
dia”, explica. 

O presidente da San-
tos Port Authority (SPA), 
Fernando Biral defendeu 
tecnicamente o projeto 
do túnel por evitar pro-
blemas com a navegação 
do canal e a interrupção 
da navegação por conta 
das balsas. Biral lembrou 
que a ponte também 
pode afetar os planos 
de implantação do Ae-
ropor to Civil de Gua-
rujá, já em andamento. 
“A Autoridade Portuária 
deve dar uma resposta a 
respeito da ligação seca 
e tecnicamente defende 
o túnel. Só faz sentido 
encaminhar apenas um 
projeto e a melhor so-
lução é incluir o túnel na 
concessão, o que viabi-
liza economicamente a 
obra”, ressaltou. 

O requerimento da au-
diência pública foi proto-
colado pela deputada fe-
deral Rosana Valle (PSB/SP) 
que também defendeu o 
túnel imerso como melhor 

opção para a ligação seca 
entre Santos e Guarujá. 

“O túnel é a melhor 
opção técnica por não 
dificultar as manobras 
dos navios maiores e a 
própria expansão do 
Porto de Santos, além 
das operações do futuro 
Aeroporto Metropolitano 
de Guarujá. Avançamos 
ouvindo especialistas e 
representantes dos go-
vernos. Quero que a 
ligação seca traga desen-
volvimento para a região”, 
completou. 

Participaram também 
da audiência pública pro-
movida pela CVT, o diretor 
da SPA, Bruno Stupello; 
Eduardo Lustoza, enge-
nheiro industrial e porta 
voz da Campanha Vou 
de Túnel; o presidente da 
Associação Comercial de 
Santos, Mauro Sammarco; 
Márcio Calves, diretor da 
Associação Comercial de 
Santos; o secretário adjun-
to de Assuntos Portuários 
da Prefeitura de Santos/SP 
e Jairo Lima Neto, dire-
tor de Desenvolvimento 
Portuário e Logístico da 
Prefeitura do Guarujá/SP. 
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SÓ PARA

Sérgio Trombelli 

PENSAR

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

As cadeiras que podemos conquistar
Retomando o assunto da 

matéria anterior.
Partidos políticos, através 

de seus diretórios estaduais 
e federais, sempre querem 
que suas siglas nos muni-
cípios lancem candidatos à 
Assembleia ou Câmara Fede-
ral, mesmo quando as pos-
sibilidades de sucesso são 
mínimas. A justificativa é que 
isto dá visibilidade ao partido.

Conversa fiada. No fun-
do, eles querem diretórios 
municipais ativos porque as 
candidaturas dos caciques 
estaduais e federais precisam 
de “soldados” para a batalha 
de conquistar votos para si. 
Em palavras políticas, precisam 
de cabos eleitorais, geralmen-
te de custos baixos, mesmo 
que sejam “bois de piranha”.  

Principalmente no caso da 
Baixada, já que ela fica perto 
de São Paulo, onde os maiores 
“papadores de voto” estão 
fundeados. Com isso, cidades 
litorâneas ficam sendo cur-
rais eleitorais da “Supercap”.

Gritar independência disso 
é mostrar maioridade política. 
Pode parecer temerário, mas é 
justamente o oposto. Político 
só respeita recursos e votos. Se 
uma cidade, no caso a nossa, 
mesmo sem recursos, con-
quistar votos suficientes para 
eleger candidatos, estes terão 
o respeito dos pares eleitos 
de seus partidos respectivos, 
e até dos adversários. Afinal, 
quem chegou lá, sabe como é 
difícil chegar, então tem valor. 

Com eleitos no parlamento, 
a municipalidade não precisará 
bater à porta do estado ou 
da união com pires na mão, 
na espera de obter algumas 
migalhas. Poderá falar alto, 
porque atrás de si estarão os 
votos que conduziram estes 
“players” políticos às cadei-
ras em que estariam senta-
dos em São Paulo e Brasília. 

Todo político, no fundo, 
se acha dono dos votos que 
possui. Mas não é verdade, não 
são donos, os votos foram em-
prestados por 4 anos. Assim, 
deverão ser devolvidos com 
juros. É como a Parábola dos 
Talentos, que está no Evangelho 
de Mateus, XXV:14 a 30. Deem 
uma lida e vejam que, àquele 
que tem, mais lhe será dado. 
É o que geralmente acontece 
com a cidade de Santos. Nós 
tivemos voz apenas uma vez 
quando conseguimos dois de-
putados estaduais e um federal. 

Daí ser preciso trabalho, e 
quem trabalha politicamente, 
cresce; e quem cresce tem 
respeito local, regional, na-
cional. Política, a despeito 
de alguns gurus adeptos do 

marketing porque lhes rende 
mais, é também coragem para 
luta, e quem é bom de briga 
politicamente vence e é ouvido. 

Nossa cidade só será ouvida 
outra vez, se formos briguentos 
o suficiente para fazer deputa-
dos nossos, com responsabili-
dade para com a nossa gente. Aí 
sim, nossa voz será alta e forte.

Como eu disse em artigo 
anterior, está na mão do prefei-
to a coordenação deste proces-
so. Porque somente ele poderá 
unir o que pode ser unido, 
separar os que devem esperar, 
apoiar aqueles que podem 
chegar lá, comprometer-se fiel-
mente com os que tiveram bom 
senso e paciência e por isso 
abriram mão do momento.  No 
palco da disputa, deverão estar 
os que são bons de briga. Um 
prefeito sabe quem são, porque 
já lutou, venceu e faro polí-
tico não é para qualquer um.

Existe o voto fanático de es-
querda e/ou de direita; existe o 
voto consciente num candidato 
eventual que apresenta uma 
boa história na comunidade 
e/ou uma boa perspectiva de 
futuro; e existe uma massa de 
eleitores, seguramente a maior 
parcela, que deseja acreditar 
que um melhor amanhã é pos-
sível. Mais que isso, precisa 
acreditar, porque muitas vezes 
é a única esperança que resta 
no prato vazio de cada dia. 

Se o nosso povo for estimu-
lado a pensar na importância do 
voto municipal, teremos cadei-
ra no parlamento. E eu falo em 
se fazer mais do que pedidos 
de votos nas ruas na hora da 
eleição. É preciso fazer cam-
panha municipal, planejada, 
emocionalmente colocada aos 
nossos eleitores para mostrar a 
importância disso na vida deles 
e suas famílias. E não é cam-
panha para longe, é para breve, 
quem sabe até para amanhã.  

Com deputados eleitos, 
os pratos não ficarão, pelo 
menos, tão vazios, porque onde 
tem força política, tem mais 
recursos; mais recursos trazem 
mais empresas; mais empresas 
produzem empregos e empre-
gos colocam comida na mesa. 

Urge uma campanha para 
isso, e para esta ação não é 
cedo demais, basta que seja 
conduzida por mãos certas: as 
mãos de quem conduz a cidade, 
porque ter deputados eleitos é 
um poderoso instrumento de 
desenvolvimento municipal.   

Assim, é necessário in-
vestimento e trabalho, pois 
temos que dar um jeito e ir 
buscar as cadeiras que temos 
direito. Nossa gente mere-
ce isso e nosso município 
também merece ... e muito.

A Prefeitura de Guaru-
já recebeu um reforço de 
peso para ações durante 
a pandemia. Na última 
terça-feira (1), em reunião 
no Gabinete do prefeito 
Válter Suman, que reuniu 
secretários municipais e o 
Fundo Social de Solida-
riedade (FSS), o chefe do 
Estado-Maior do Exército, 
Coronel Tarcilo de Arruda 
Proença, se colocou à 
disposição da Prefeitura 
para prestar apoio nas 
áreas da saúde, educa-
ção e em ações junto ao 
Fundo Social de Solida-
riedade (FSS) de Guarujá. 

Os militares já atuam 
na área de desinfecção 
dos próprios municipais 
e agora também vão aju-
dar no apoio logístico 
nos postos de vacinação 
contra a covid-19, prin-
cipalmente nos dias de 
grande fluxo. A previsão 

Moradores da rua To-
rino, na região do Jardim 
Virgínia, estão há mais 
de 10 dias convivendo 
com o retorno de esgo-
to para as residências. 
O motivo é a tubulação 
da rua, que cedeu e 
acabou causando o en-
tupimento. A prefeitura 
de Guarujá é responsável 
pela linha, mas ainda não 
designou uma equipe 
para resolver o problema.

Os moradores entra-
ram em contato com a 
reportagem na semana 
passada, após uma equi-
pe da Sabesp ir ao local e 
explicar que se tratava de 
competência do municí-
pio. Sem conseguir con-
tato com o setor de servi-
ços urbanos da prefeitura, 
os moradores apelaram 
ao Estância, para tentar 
contato com a secretaria 
e passar o problema.

Jardim Virgínia
Moradores cobram reparos em esgoto

Parceria amplia atuação
do Exército em Guarujá

Militares vão atuar na desinfecção dos próprios públicos,
nos postos de vacinação e ações junto ao Fundo Social

é que o reforço comece 
nas próximas semanas.

Outro ponto discuti-
do na reunião foi a con-
tinuidade do apoio aos 
agentes de controle de 
endemias, nas vistorias 
bairro a bairro para o 
combate ao mosquito 
Aedes aegypti, transmis-
sor da dengue e outras 
doenças. E também nas 

ações do Fundo So-
cial de Solidariedade 
que visam a captação 
de donativos para as 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social.

“É uma imensa ale-
gria poder contar com 
a força do nosso valo-
roso exército brasileiro. 
Um apoio impor tante 
junto as nossas secreta-

rias e suas demandas”, 
afirmou o prefeito de 
Guarujá, Válter Suman.

 Para o chefe do Es-
tado-Maior do Exército, 
Coronel Tarcilo de Arruda 
Proença, o momento é 
de unir forças. “Conti-
nuaremos atuando no 
apoio as ações da Pre-
feitura como uma mão 
amiga neste momento 

Por meio da assesso-
ria de comunicação da 
Prefeitura de Guarujá a 
Seurb informou que “os 
técnicos da Secretaria 
de Operações Urbanas 
estiveram no local e ave-
riguaram que o poço 
de visita que fica em 
frente ao número 215 
cedeu, necessitando ser 
refeito. O serviço foi pro-
gramado junto ao setor 
responsável”, diz a nota.

No entanto, não hou-
ve um prazo para re-
solução. Por telefone, a 
assessoria informou que 
a cidade está com diver-
sas obras pelos bairros 
e que não tinha como 
informar quando os ser-
viços serão realizados.

Até o momento, 10 
dias desde o início do 
problema, os morado-
res daquela região estão 
tendo que conviver com 

o retorno das fezes nos 
quintais. “A prefeitura tem 
obrigação de resolver o 
problema o quanto antes. 
Será que o retorno de 
fezes nas casas das pes-
soas que pagam seus im-
postos não é uma preo-
cupação para o governo? 
Saúde pública e sanea-
mento não são priorida-
des para o governo Su-
man?”, questionou o mo-
rador Julio Cesar Santos.

Manutenção da rede é de responsabilidade da Prefeitura

Diego Marchi



POR ONDE ANDA

BASTIDORES
DO ESPORTE

Nelsinho Filho

Segundo parte considerável da rapaziada da
“bola” guarujaense, Luiz Aparecido, conhecido popular-

mente por Buda foi um dos melhores jogadores de meio 
campo de sua época. Nascido em 1962, o nosso ex-craque 
iniciou no infantil da A.A. Ponte Preta, de Guarujá. Dotado 
de extrema habilidade técnica, logo foi parar nos juniores 
da Portuguesa Santista.

Na mesma categoria, a pedido do saudoso Ernesto 
Marques, o meio campista transferiu-se para o Santos FC. 
Após disputar um campeonato pelo peixe, Buda partiu para 
o interior do Estado, onde veio a se profissionalizar no Rio 
Branco de Americana. Depois defendeu os times da Ca-
tanduvense, Portuguesa Santista e Almancil de Portugal. 

Em 1988, encerrou sua carreira no EC Benfica de Guaru-
já, que obteve à época, vaga na 3ª Divisão do Campeonato 
Paulista de futebol profissional. Ao “pendurar as chuteiras”, 
iniciou sua carreira de técnico, chegando a dirigir o time de 
juniores e profissional da ADG no final da década de 90.

No futebol varzeano da Ilha de Santo Amaro, além de 
jogar na AA Ponte Preta e servir à seleção de Guarujá 
em inúmeras oportunidades, Buda vestiu as camisas do 
Itapema FC, Brasil AC, EC Benfica, EC Santa Rosa, Vila 
Souza AC, Caiçara FC, entre outros. Durante anos, nosso 
homenageado também comandou o 1º quadro amador da 
AA Ponte Preta.

Casado com a dna Márcia, pai de um casal de filhos, 
Everton e Gabriela, Buda tem em seus netos Pedro Hen-
rique e Thuany, seus verdadeiros xodós.  

Funcionário da prefeitura Municipal de Guarujá há mais 
de 30 anos, nosso homenageado está lotado na

Secretaria de Esporte e Lazer, onde presta serviço
    no Estádio Municipal de Futebol Antonio Fernandes.

“A BOLA DA VEZ” 
Nome:

Luiz Aparecido dos 
Passos

Apelido:
Buda 

Data de
nascimento: 

05/06/1962
Esporte:
Futebol 

Posição:
Meia direita

a
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O Brasil foi confirma-
do na terça-feira (1º) 
como sede da Copa 
América, em um anúncio 
do ministro-chefe da 
Casa Civil, Luiz Eduardo 
Ramos. No anúncio, Ra-
mos disse que “venceu a 
coerência”, argumentan-
do que o país já recebe 
jogos da Copa Liberta-
dores, da Copa Sul Ame-
ricana, do Campeonato 
Brasileiro e dos campe-
onatos estaduais. O Brasil 
atendeu a um pedido 
da Confederação Sul-
Americana de Futebol 
(Conmebol) para rece-
ber o torneio. A Copa 
América terá início no dia 
13 e vai até 10 de julho.

O Ministério da Saúde 
informou que vai elabo-
rar um protocolo de se-
gurança para a realização 
da Copa América no Bra-
sil. As sedes originais do 
torneio eram Colômbia 
e Argentina. Os colom-
bianos desistiram devido 
à grave crise social que 
tomou conta do país. 

Posteriormente, o go-
verno argentino também 
desistiu do evento por 
causa da piora da pan-

demia na Argentina. Com 
aproximadamente 45 
milhões de habitantes, a 
Argentina registrou mais 
de 3,6 milhões de casos 
da doença e 76 mil mor-
tes causadas pelo vírus.

SP NÃO SERÁ SEDE
O governador de 

São Paulo, João Doria 
(PSDB) anunciou nesta 
terça-feira (1º) que o 
Estado não vai rece-
ber os jogos da Copa 
América de futebol. A 
decisão, segundo Doria, 
foi tomada depois de 
consulta aos integrantes 
do Centro de Contin-
gência do Coronavírus. 

As partidas deverão 
ser realizadas em Mato 
Grosso, Rio de Janeiro, 
Goiás e Distrito Federal.

De acordo com o 
comunicado do gover-
nador de São Paulo, 
os cientistas afirmaram 
que neste momento a 
realização do torneio 
“representaria uma má 
sinalização de arrefeci-
mento no controle da 
transmissão do coronaví-
rus, prioridade absoluta 
do Governo do Estado”. 

Brasil é confirmado como 
sede da Copa América

Jogo comemorativo com o time  Família 1912, com a 
presença de alguns ex-jogadores do Santos. Buda é o 

primeiro, agachado, da direita para a esquerda.

Amador da AA Ponte Preta - Buda é o quarto
jogador, agachado, da esquerda para a direita

É de Guarujá o 5° me-
lhor skatista do mundo. O 
nome dele é Kelvin Hoe-
fler, que também lidera o 
ranking da Confederação 
Brasileira da modalidade 
(CBSK). E neste sábado 
(5), o atleta disputa uma 
das três vagas para as 
Olimpíadas de Tóquio, 
que ocorre de 23 de 
julho a 8 de agosto, pela 
categoria Street.

Nesta edição dos jo-
gos, o skate entra como 
novidade entre as mo-
dalidades, nas categorias 
park e street (masculino 
e feminino). “Estou bem 
ansioso para o evento e 
vou dar o meu melhor, 
podem apostar.Espero 
representar o Brasil nas 
Olimpíadas de Tóquio, o 
que será motivo de muito 
orgulho para mim”, decla-
ra confiante o skatista.

A prova que define a 
classificação dos brasi-
leiros será disputada du-
rante o mundial de Roma, 
na Itália, dividido em três 
etapas: classificatórias, 
semifinal e final. As dis-
putas serão realizadas no 

Skatista Kelvin Hoefler
busca vaga para Olimpíadas

Estádio Nicola Pietangeli, 
no complexo esportivo 
do Foro Italico, e terão 
transmissão ao vivo pelos 
sites www.worldskate.tv 
e www.olympics.com, 
nas fases semifinal e final.

O número de pon-
tos conquistados pelo 
supercampeão nacional 

é o dobro do segun-
do melhor colocado 
no Brasil. Diante disso, 
são grandes as chan-
ces de Kelvin, pois em 
função da sua posição 
no top 5 do ranking 
mundial, ele entra direto 
na disputa da semifinal.

Demais brasi leiros 

que lutam por vaga nas 
Olímpiadas, terão que 
par ticipar das classifi-
catórias que terminam 
nesta quinta-feira (3). Os 
treinos, que iniciaram no 
último dia 30 ocorreram 
até terça (01). Nesta 
quarta-feira (02) come-
çam as classificatórias.

O atleta, que é de Vicente de Carvalho,
já está em Roma de olho nos Jogos de Tóquio
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por Tatiana MacedoE-mail: tatianampg@gmail.com

Entre Sons Entre Sons && Tons Tons

Quando fui discutir a 
pauta da semana com a 
editora do Estância, Karina 
Mingarelli, ela relatou que 
recentemente, ao visitar 

a exposição “Leonardo 
da Vinci – 500 Anos de 
um Gênio”, no MIS Expe-
rience, na capital, o local 
disponibilizava uma expe-

riência instagramável com 
a Monalisa. Não só marcas 
aderiram ao novo concei-
to, mas a divulgação da 
arte, cultura, gastronomia 

Instagramável modo de vida e 
promoção do seu negócio. Conhece?

Nesta semana, re-
cebi um convite, 

para mim, inusitado. 
Uma amiga, conceitu-
ada designer de cílios, 
me chamou para um 
coquetel de inaugura-

ção. Quem não gosta 
de um coquetel? Acei-
tei e questionei: - Está 
inaugurando um novo 
local ou é aniversário 
do estúdio? Para minha 
surpresa, ela respondeu: 

- Não! Vou inaugurar uma 
parede instagramável! Eu 
nunca havia escutado 
aquele termo antes. E 
você? Já conhece o 
mundo instagramável? 
Você pode até achar 

que não, mas, certamen-
te, já até faz parte dele!

Fui buscar referências 
sobre esse conceito, ou 
tendência e, para outra 
surpresa, descobri que 
os novos profissionais 

de marketing já traba-
lham nesse conceito há 
muito tempo. Como é 
o caso de Beatriz Al-
meida, uma jornalista 
especialista em comu-
nicação estratégica da 

Gummy, famosa produ-
tora de conteúdo digital 
na capital paulista, “que 
acredita no poder do 
conteúdo para impactar 
pessoas e melhorar o 
mundo”. Então vamos lá!

Vitrine Instagramável de uma Loja Marisa, em São Paulo

O que é um ambiente instagramável?
Não é de hoje que 

muito se fala sobre a 
criação de experiências 
com uma marca para as 
estratégias de Marketing 
terem sucesso. E o ne-
gócio agora é colocar 
os clientes e leads (os 
contatos que você gera 
através das suas ações 
de marketing) no centro 
do processo comercial, 
criando interações signi-
ficativas entre eles.

“O básico de qualquer 
estratégia é gerar conteú-
do relevante e de quali-
dade para as diferentes 
mídias. Posts para redes 
sociais, blogs, vídeos para 
YouTube, enfim… A lista 

vai longe!”, afirma Beatriz. 
“Essa estratégia é limitada 
apenas pela sua criativida-
de e capacidade técnica 
de executar as ideias mais 
mirabolantes”, garante.

Nesse sentido, pen-
sando em causar impacto 
em um mundo cada vez 
mais apegado à imagem 
e conteúdos visuais, che-
gou essa tendência do 
ambiente instagramável. 
O objetivo dessa téc-
nica é criar ambientes, 
produtos e experiências 
que valham o clique. 
“Ela apela para o hábito 
contemporâneo de re-
gistrar tudo em imagens 
e oferece conteúdo vi-

sual impactante. Tudo 
– é claro – sempre muito 
bem alinhado com os 
interesses das pessoas e 
com próprio branding da 
empresa”, explicou.

O ambiente instagra-
mável deve ser visual-
mente tão instigante a 
ponto de agregar valor às 
fotos das pessoas. Logo, 
ela irá voluntariamente 
compartilhar essa imagem 
em suas redes sociais, 
geralmente marcando 
os perfis oficiais da loja. 
Utilizar o ambiente ins-
tagramável junto de uma 
campanha com alguma 
hashtag específica é o 
ideal para aumentar o al-

cance da estratégia de 
Marketing, por exemplo.

Além disso, o ambien-
te instagramável é uma 
forma única e criativa de 
explorar o branding da 
marca. Afinal, trata-se de 

uma verdadeira instalação 
artística de sua marca. 
“Nela, você tem muito 
espaço para expressar de 
forma criativa seus valores 
e toda a identidade que 
deseja comunicar aos 

clientes”, ensina a pro-
fissional. Ou seja, você 
cria um ambiente legal 
e, então, seus próprios 
clientes e visitantes pas-
sam a gerar conteúdo 
para você. Não é demais?

Parque Little Island, em Nova York, tem
estruturas que parecem flutuar no rio Hudson

E se você tiver um 
olhar um pouco mais 
crítico para o que se-
gue ou acompanha na 
internet vai poder ver 
até um ativismo instagra-
mável, com uma grande 
relevância de debates 

com temas diversos vem 
despontando por aí. 
Mas esse é um assunto 
para outra coluna. A 
gente pode até falar 
dele mais para frente 
se você, leitor, quiser. 
Sobre a parede insta-

gramável que citei lá no 
início, da minha amiga 
designer, trago fotos 
na semana que vem. O 
coquetel é no fim de 
semana, após o fecha-
mento desta edição. Eu 
estou curiosa. E você?

Mais a fundo no instagramável

Por que o Instagram?
Segundo estatísticas 

do site Hootsuite, um 
gerenciador de controle 
de contas nas diferentes 
redes sociais, o impacto 
do Instagram no Marke-
ting Digital é avassalador: 

1 bilhão de pessoas usam 
o Instagram a cada mês, 
com uma taxa de intera-
ção de 2,2%! Para você 
ter uma ideia, o Facebook 
tem somente 0,22%; 25 
milhões das contas ativas 

são perfis de empresas; 
80% dos usuários segue, 
no mínimo, um perfil co-
mercial; 60% usam o 
Instagram para conhecer 
produtos; 75% tomam 
ações de compra a partir 

da interação com a rede.
Neste contexto, na-

turalmente, o interesse 
nessa rede social não 
poderia ser diferente. 
Para você ter uma ideia, 
grandes marcas já se ren-

deram para o ambien-
te instagramável, como 
Lojas Marisa (FOTO); as 
galerias Melissa, presen-
tes em diversas cida-
des do mundo, como 
Nova York, Londres e 

São Paulo; Lojas Hering 
e até mesmo a marca 
Doritos, que aproveitou 
o último Lollapalooza 
para divulgar sua cam-
panha “Play for the bold” 
e lançar um novo sabor.

Muito além das marcas
e até destinos turísticos, 
abusam deste novo modo 
de colocar o próprio 
visitante como principal 
divulgador do produto.

 Você pode achar na 
internet, por exemplo, um 
roteiro com as principais 
ruas instagramáveis de Pa-
ris! Ou um parque, o Little 

Island (FOTO), inaugura-
do há duas semanas em 
Nova York, nos Estados 
Unidos. Um novo mundo, 
onde tudo o que se visita, 
come ou faz fica perfeito 
para fotos no Instagram.

 “Quando pensamos 
em ambientes, fotografias, 
estilos e principalmen-

te em uma decoração 
instagramável, estamos 
falando de cenários cria-
tivos, coloridos, ousados 
e que chamam a atenção 
de todos onde quer que 
estejam. E, claro – atraem 
milhares de likes nas fotos 
publicadas nas redes!”, 
nos desper ta Beatriz.
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Brasília - A Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) assinou na terça-
feira (1º) contrato de 
transferência de tecno-
logia com a AstraZene-
ca para a produção de 
vacina contra a covid-19 
totalmente fabricada no 
país. O contrato forma-
liza processo já iniciado 
de compar ti lhamento 
de inovações pela As-
traZeneca em consórcio 
com a Universidade de 
Oxford com a Fiocruz.

No ano passado, o 
governo assinou um con-
trato preliminar de enco-
menda tecnológica que 
fixou parâmetros para a 
aquisição de doses da va-
cina Oxford/AstraZeneca 
e para a transferência de 
tecnologia à Fiocruz, que 
passou a atuar como uma 
parceira no consórcio.

O 1º lote de doses da 
Oxford/AstraZeneca foi 
importado. Em seguida, 
a Fiocruz passou a fazer 

o envase e finalização 
do processo a partir do 
recebimento dos ingre-
dientes farmacêuticos 
ativos (IFAs) vindos do 
exterior, no caso da China.

De acordo com a fun-
dação, a estrutura de 
fabricação já recebeu 
certificado de boas prá-
ticas da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). A fase seguinte 
é o treinamento e prepa-
ração do IFA a ser pro-
duzido no Brasil, o que 
deve ocorrer em junho.

TESTES
Esses insumos elabo-

rados no Brasil passarão 
por testes junto a As-
traZeneca para aferir se 
eles garantem a qualida-
de, segurança e eficácia 
necessárias da fórmula 
original do imunizante.

Em seguida, será pre-
ciso submeter a docu-
mentação sobre o novo 
processo produtivo à 

Anvisa para que a agên-
cia autorize a alteração 
no registro da vacina já 
obtido, que conta com 
as informações dos IFAs 
fabricados no exterior.

A previsão da Fiocruz 
é que a fabricação das 
primeiras vacinas total-
mente nacionais ocorra a 
partir de outubro.

AVANÇO DA
VACINAÇÃO

Na cerimônia de assi-
natura, realizada na sede 
do Ministério da Saúde, 
o titular da pasta, Marcelo 
Queiroga, informou que 
até o momento foram 
entregues pela parceria 
entre Fiocruz e Oxford/
AstraZeneca 47 milhões 
de doses. Pelo contrato, 
seriam disponibilizadas 
mais 50 milhões de doses.

“Com o avanço da 
vacinação, demos iní-
cio à vacinação dos 
professores. Diante da 
ameaça de novas va-

O presidente Jair Bol-
sonaro falou nesta terça 
(1/6) sobre a disposição 
do governo federal de 
realizar a Copa América 
no Brasil após a desis-
tência da Argentina. Ele 
argumentou que outras 
competições sul-ameri-
canas estão ocorrendo, 
como Libertadores e Eli-
minatórias da Copa do 
Mundo e declarou que 
“ao que tudo indica” o 
torneio ocorrerá no Brasil.

“Acabamos com a 
1ª Fase da Liber tado-
res. Foram 80 jogos sem 
problema nenhum. Co-
meçamos eliminatórias 
da Copa sem problema 
nenhum. No que depen-
de do governo federal, 
seguindo os mesmos 

De acordo com 
o Seade, com base 
no Novo Cadastro 
Geral de Empre-
gados e Desem-
pregados (Novo 
Caged), no esta-
do de São Paulo, 
em abril, houve 
estabilidade do 
emprego formal 
em relação ao mês an-
terior (0,24%), tal como 
aconteceu para o país 
(0,30%). Esse resultado 
decor re do fato de 
as admissões (+458 
mil) pouco superarem 
os desligamentos (-
428 mil), o que man-
teve em 12,5 milhões 
o contingente paulis-
ta de empregados.

No acumulado de 
janeiro a abril foram cria-
dos 285 mil empregos 
(2,3%), com o estado 
de São Paulo respon-
dendo por 30% do 
total dos empregos ge-
rados no país (958 mil).

Em abril, houve pe-
quena variação positiva 

O Estado de São 
Paulo registrou na terça-
feira (1º), 3.291.509 
casos de COVID-19 
durante toda a pande-

mia e 112.210 óbitos. 
Nas últimas 24h foram 
registrados 19.466 no-
vos casos e 836 novos 
óbitos. Entre o total de 

casos, 2.957.594 tive-
ram a doença e já estão 
recuperados, sendo 
que 344.134 foram in-
ternados e receberam 

alta hospitalar. A taxa de 
ocupação dos leitos 
de UTI no estado foi 
de 81,9% e na Gran-
de São Paulo, 78,9%.

Governo formaliza contrato com 
Fiocruz para vacina de Oxford

riantes, começamos a 
vacinação de portos e 
aeroportos. Com mais 
de 600 milhões de doses 
encomendadas, nosso 
objetivo é oferecer até 
o fim do ano vacinação 

para toda a população 
do país”, disse Queiroga.  

Conforme o painel 
de vacinação do Mi-
nistério da Saúde, ain-
da estão previstas 20,9 
milhões de doses em 

junho, 36,9 milhões para 
o 3º trimestre e 110 mi-
lhões de doses para o 
4º trimestre do ano, to-
talizando 210,4 milhões 
de doses contratadas de 
diferentes laboratórios.

SP registra abril
com estabilidade

no emprego formal 

Presidente Bolsonaro não vê 
problemas em sediar Copa América

SP registra 3,29 milhões de casos 
e 112,3 mil óbitos por COVID-19

protocolos, estávamos 
em condição de realizar a 
Copa”, afirmou Bolsonaro.

Hoje o Conselho Na-
cional de Secretários de 
Saúde (Conass) enviou 

ofício ao presidente do 
Fórum de Governadores, 
Wellington Dias (Piauí), 
questionando a realização 
da Copa América no Brasil.

“Como os grandes 

eventos revelam-se ex-
tremamente importantes 
para a disseminação do 
vírus e determinam a ne-
cessidade de medidas 
extremas dos gestores 
para tentar conter a do-
ença em seus territórios, 
este Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde 
– Conass entende ab-
solutamente inoportuna 
e desaconselhável a re-
alização de quaisquer 
campeonatos esportivos 
capazes de propiciar 
vários pontos de aglo-
meração, mesmo que os 
estádios não recebam 
torcida, sob pena de 
termos um agravamen-
to ainda maior da situa-
ção epidemiológica no 
país”, diz o documento. 

De acordo com a fundação, a estrutura de fabricação
já recebeu certificado de boas práticas da Anvisa

Ele argumentou que outras competições 
sul-ameri canas estão ocorrendo 

no emprego na cons-
trução (+6 mil) e na 
agricultura, pecuária e 
pesca (+5 mil) e relativa 
estabilidade do em-
prego nos serviços (15 
mil), na indústria (7 mil) 
e no comércio (-3 mil).

Nas regiões paulistas, 
em abril, também se 
verificou estabilidade 
do emprego formal. Na 
comparação com abril 
de 2020, todas registram 
saldo positivo, tendo os 
resultados mais expres-
sivos ocorrido na Capi-
tal (191 mil), nos demais 
municípios da RMSP 
(100 mil) e na região 
de Campinas (93 mil).
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Restaurante
Chef Bistrô,  no Hotel

Guarumar Prime,
Rua Washington, 719,

Centro do Guaruja
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Leonardo Saraiva festeja aniversário surpresa

Os irmãos 
Daniela, 
Leonardo 
e Simone 
Saraiva, 
momento 
de descon-
tração em 
família 

A advogada Telma Aulicino organizou 
uma mega festa surpresa para Leonar-
do Saraiva em comemoração aos seus 
33 anos. Familiares e amigos estiveram 
presentes para abraçar o conceituado 
advogado. O tema foi sobre a Copa do 

Mundo, momento de grande expectativa 
para os brasileiros. Durante a festa, a ba-
teria ‘Magia Xis Noveana’ (X9 de Santos), 
fez uma magnífica apresentação. O casal 
de advogados representa a Aulicino&Sa-
raiva Sociedade de Advogados. Parabéns!

A mãe 
Maria Odete 

Saraiva, o 
aniversariante 

e seu pai
José Luiz 

Saraiva, 
comemoraram 

a importante 
idade de
seu filho

O presidente da OAB de Santos, Rodrigo 
Julião e o advogado Leonardo Saraiva

As advogadas Bianca
Agarelli e Juliana Nunes

O advogado e professor universitário Da-
nilo de Oliveira e sua mulher Fabíola de 
Oliveira foram levar o abraço ao amigo

Meire Massuno e Irineu Bertozzo

Telma Aulicino e seu irmão
André Aulicino Costa

O simpático casal Carla e Ricardo 
Sayeg, conceituado advogado da
cidade de São Paulo, veio desejar

felicidades ao amigo Leonardo

O estimado vereador Cacá
Teixeira e sua mulher Maila Teixeira 

cumprimentaram Leonardo

Débora Di Gregório, o presidente da OAB de Guarujá, Frederico Gracia
e Estela Oliveira estavam entre o seleto grupo de convidados Show com a Bateria Magia Xis Noveana (X9 de Santos), no aniversário de Leonardo Saraiva
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 �Glamour e requinte no Baile do Aviador

O comandante do Núcleo 
da Base Aérea de Santos,
major-aviador Alexandre 
Jannuzzi Peçanha e sua 
mulher Tatiana Peçanha
estavam felizes com a pre-
sença de centenas de con-

vidados no concorrido Baile 
do Aviador. O comandante 
agradeceu as amizades
correspondidas e o apoio 
que recebeu da sociedade 
de toda Baixada durante
seu período na instituição

O médico Antonio 
Armas, Janet de 
Briceno, Aurora 

Madrid e o empresário 
Erasmo Soares

da Fonseca

A festa teve a presença do renomado empresário Armênio Mendes e sua mulher 
Celeste Mendes. O casal engrandeceu o evento. Na foto, com Aníbal Martinez

O coronel Cláudio Marques Trovão e sua 
mulher Maria Valéria de Carvalho Trovão

O comandante da 1ª Brigada de 
Artilharia Antiaérea, general Guido
Amim Neves e sua mulher Valéria 

Neves. O casal sentiu-se honrado em 
participar do grandioso Baile do Aviador 

O casal de empresários Roberto 
Cordeiro e sua mulher Sandra Cordeiro 

participou da noite de gala do Baile 
do Aviador, no Terminal Marítimo de 

Passageiros (Concais)

Nádia e o coronel-aviador Jorge 
Tebicherane orgulhosos em participar

da homenagem ao Dia do Aviador
e da Força Aérea Brasileira,
Asas que protegem o País 

Luciana Rodrigues
e o coronel Onias Nossa

O coronel Boechat e sua mulher Dulce 
vieram de São Paulo para a bonita festa 

O coronel João Leonardo e sua
mulher a advogada Célia Mele

O assessor de relações governamentais 
da Usiminas, Luiz Carlos Bezerra

e o coronel Jairo Bonifácio 

O presidente da Nubast, Aníbal
Martinez e sua mulher Tânia

Martinez. Aníbal foi um dos grandes 
responsáveis pela grandeza e a 

exuberância do evento. Parabéns! 
O casal de médicos Leda e Hugo 

Borowski compartilhou de mais um 
momento marcante da Nubast 

O secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Portuário de Guarujá, Adilson 
Luiz de Jesus e sua mulher Mirian de Jesus

O presidente do Conseg de Guarujá,  
Enseada, Frederico Alves Nogueira e 

sua mulher Maria Lúcia Nogueira 


