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

Se puder, fique em 
casa e proteja a

nossa comunidade. 

“Homem do
Tempo” avisa:

Pacote de obras em Guarujá terá 
investimento de R$ 56 milhões 

Página 3

Em visita a Guarujá nesta quinta-feira (10), o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou um pacote de obras de 
infraestrutura que soma quase R$ 60 milhões de investimentos na Cidade. Durante o evento, foram entregues os primeiros de um total 
de 350 títulos de propriedade do programa estadual de regularização fundiária Cidade Legal para famílias de Santa Cruz dos Navegantes

Vacinação em Guarujá atende
a profissionais da Educação
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Governo de 
SP antecipa 
calendário
de vacinação 
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Vacinas pra que te quero

Micros
Quem resolve?
O fluxo de veículos na 
cidade de Guarujá au-
mentou desde o iní-
cio da pandemia, mas 
os congestionamentos 
constantes se devem 
por outro motivo: os 
semáforos da região 
central da cidade. Os 
tempos estão longos 
demais quando fecha-
dos, e quando abrem, 
não conseguem escoar 
o tráfego pois fecham 
rápido. Quem resolve?

Guarujá em Tóquio
Guarujá contará com dois 
atletas representantes da 
cidade nos Jogos Olím-

picos de Tóquio 2021: o 
skatista profissional Kelvin 
Hoefler e o nadador 
paraolímpico Gabriel 
Cristiano. O skatista Kelvin 
Hoefler está no esporte 
desde os 08 anos e 
conseguiu em Roma a 
vaga para a competição 
de skate, que estreia 
este ano nas olimpíadas.

Guarujá em Tóquio II
Já Gabriel Cristiano é do 
bairro da Prainha e faz 
parte da Associação Pa-
radesportiva da Baixada 
Santista (APBS). O atleta 
nada desde os 11 anos 
e conseguiu a vaga ao 
alcançar o índice neces-

sário para a classificação 
dos jogos paraolímpicos. 

Procon
Nesta sexta-feira, 11/6, 
o diretor executivo da 
Fundação Procon-SP, 
Fernando Capez e o 
prefeito do Guarujá, Vál-
ter Suman terão uma 
reunião de trabalho para 
discutir sobre a atua-
ção do Procon-SP na 
cidade e as principais 
demandas apresentadas 
pelo município durante a 
pandemia. O encontro 
também contará com a 
presença do diretor de 
Relações Institucionais do 
Procon-SP, João Borro.

Os Estados Unidos 
vão doar 500 milhões 
de doses de vacina para 
90 países e o Brasil não 
terá nenhuma. Nada. 
Niente. Zero. E tem mais. 
As vacinas, que serão 
produzidas nas instala-
ções norte-americanas 
da Pfizer, serão disponi-
bilizadas a um preço sem 
margem de lucro para 
os países mais pobres. 

Um alívio para os cida-
dãos dos países pobres 
que terão esse reforço. 
Por aqui, em terras brasi-
leiras, também sofremos 
com a falta de vacinas 
e não teremos doses 
suficientes para nossa 
população tão cedo.

Enquanto isso, o go-
verno federal faz publici-
dade de que o Brasil é o 
país que mais vacina em 
todo o mundo e suscita 
em quem tem empa-
tia, um profundo pesar 
pelas famílias que ainda 
terão muito o que cho-
rar pela perda de seus 
entes para essa doença.

É preciso lutar contra 
a desinformação, a men-
tira e a manipulação de 
fatos. Não somos o país 
que mais vacina. Basta 
perguntar pro Google e 
ele trará inúmeras fon-
tes que desmentem a 
informação oficial do 
nosso governo. Triste.

O mundo está em crise 

sanitária e milhões de pes-
soas estão morrendo por 
causa da covid-19, mas só 
o que acontece no nosso 
país nos afeta e nos inte-
ressa mais que os outros. 
As últimas 100 mil mortes 
no país por covid-19 po-
deriam ter sido evitadas.

As 9.456 pessoas in-
fectadas atualmente com 
a covid-19 em isolamento 
domiciliar em Guarujá po-
deriam estar mais protegi-
das contra a doença caso 
já tivessem recebido a va-
cina. A vacinação é o úni-
co caminho incontestável 
para encerrar essa pan-
demia e um direito que 
deve ser defendido e co-
brado por cada cidadão. 

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

Artigo
A importância do concurso público

Sempre que possível, 
acompanho os trabalhos 
da comissão parlamentar 
de inquérito (cpi) da co-
vid-19. Muitas vezes, atra-
vés da imprensa, em suas 
mais variadas fontes. E, de 
vez em quando, ao vivo. 

Antes mesmo do seu 
final, humildemente já pos-
so chegar a duas conclu-
sões. Primeira: o grupo po-
lítico que nesse momento 
chefia o executivo federal 
não acredita na ciência.

Segunda: a importância 
do concurso público para a 
contratação de funcionários 
nos governos federal, estadu-
ais e municipais é premissa 
incontestável para o bom 
funcionamento dos serviços.

Por que cheguei a essas 
conclusões? Elas decorrem 
da análise dos depoimentos 
de duas médicas aos sena-
dores, há poucos dias: Nisa 
Yamagushi e Luana Araújo.

Nisa defende o uso pre-
ventivo da cloroquina no 
combate à doença, mesmo 
sem base cientifica, mas 
no senso comum das ‘fake 
news’. Isso reforça a impor-
tância das ‘fake’ para ele-
ger o tal grupo em 2018.

Essa médica, que não 
valoriza a ciência, foi son-
dada para ser ministra da 
saúde e hoje faz parte do 
grupo oficial que assessora o 
chefe do executivo federal no 

combate ao novo coronavírus. 
Luana, por sua vez, nor-

teia-se pela ciência e defende 
a mesma política que na maior 
parte do mundo se usa para 
combater a covid, que é a 
vacinação em massa, isola-
mento social e uso da máscara.

Essa médica foi indicada 
para assumir um cargo de 
assessoria no Ministério da 
Saúde, mas o grupo político 
mandante não permitiu, dei-
xando claro que só trabalha 
nesse governo quem ele quer.

Para evitar isso, a cons-
tituição federal de 1988 apri-
morou o conceito que exi-
ge concurso de provas de 
títulos para admissão das 
pessoas nos serviços públi-
cos em todas as instâncias.

Se essa determinação for 
revogada pela reforma admi-
nistrativa prevista na propos-
ta de emenda constitucional 
(pec) 32-2020, ficará aberta 
a possibilidade de somente 
apadrinhados serem contra-
tados. Isso acontecerá, caso 
não derrubemos a proposta, 
em nível federal, estadual e 

principalmente municipal, 
em benefício dos servidores 
e também da população usu-
ária dos serviços públicos.

Para levar a população 
a refletir sobre o assunto, 
o sindicalismo do servi-
dor criou, em nível nacio-
nal, o movimento ‘Basta’, 
que tem trabalhado contra 
a ‘pec’ 32 e outras legisla-
ções prejudiciais à categoria.

Em 29 de maio, em todo 
o país e também aqui na 
baixada santista, levamos 
o problema e a preocupa-
ção às ruas, nos protestos 
que mobilizaram centenas 
de milhares de pessoas.

No próximo dia 19, es-
taremos de novo nas ma-
nifestações populares, de-
nunciando a proposta do 
governo de desmontar o 
estado brasileiro, prejudican-
do o funcionalismo e mais de 
80% da população. Esse é o 
percentual dos 212 milhões 
de brasileiros que utilizam os 
serviços públicos de saúde, 
educação, segurança e ad-
ministrativos, entre outros, 
pelos quais terão de pagar 
caso a ‘pec’ seja aprovada.

Não negamos a ne-
cessidade de uma reforma 
administrativa que venha 
trazer benefícios ao povo e 
ao país, inclusive no que diz 
respeito a juízes, parlamen-
tares e chefes de executivos. 
Mas não essa em debate.

Destaque da semana

O Governador João 
Doria anunciou no início 
desta semana (8) que a 
multinacional noruegue-
sa de energia Equinor 
vai investir US$ 8 bilhões 
no Estado de São Paulo 
para exploração de óleo 
e gás na Bacia de Santos. 

“Este investimento 
começa já e ao longo 
dos próximos quatro 
anos será materializado. 
É o Governo de São Pau-
lo atraindo novos investi-
dores, gerando riqueza, 
gerando empregos e 

gerando desenvolvimen-
to”, afirmou Doria. Serão 
gerados três mil novos 
empregos no Estado. 

A Equinor tem ope-
rações em mais de 30 
países. A empresa está 
presente no Brasil há 
quase 20 anos, com 
foco em exploração e 
produção de óleo e 
gás, e em energias reno-
váveis. Desde setembro 
de 2018, a InvestSP dá 
suporte à multinacional 
no projeto de gás natural 
no Estado de São Paulo. 

“Nós estamos felizes 
em poder trabalhar com 
o Estado de São Paulo, 
onde sempre tivemos 
ótimas relações, apoio 
e suporte. Também com 
os cientistas da FAPESP, 
que desde 2019 traba-
lhamos juntos em pes-
quisas de engenharia. 
Estamos muito orgulho-
sos em estar aqui e muito 
orgulhosos por realizar-
mos este investimento 
em São Paulo”, desta-
cou o Vice-Presidente 
da Equinor, Al Cook. 

Multinacional vai investir
US$ 8 bi na Bacia de Santos 
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O Vice-Governador e 
Secretário de Governo, 
Rodrigo Garcia, anun-
ciou nesta quinta-feira 
(10), um investimento de 
cerca de R$ 59 milhões 
do Governo de SP para 
a Baixada Santista. Ele 
esteve nas cidades de 
Guarujá e Praia Grande e 
autorizou a liberação dos 
recursos que serão apli-
cados em obras e pro-
jetos de diversas áreas. 

Rodrigo Garcia iniciou 
a agenda em Guarujá, 
onde anunciou recursos 
para obras de infraes-
trutura e drenagem na 

Avenida Dom Pedro, lo-
calizada na região da En-
seada. A obra terá inves-
timento de R$ 22 milhões 
do Governo de SP, via 
convênio a ser firmado 
junto à Secretaria de De-
senvolvimento Regional. 

Garcia ainda anunciou 
a liberação de R$ 18 
milhões para obras de 
contenção de encostas 
no Morro da Bar reira 
do João Guarda, que 
sofreu deslizamentos 
durante a trágica chu-
va que atingiu a região 
em março de 2020. 

O Secretário de De-

senvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, participou 
dos anúncios que somam 
R$ 40 milhões via SDR. 
Após envio das docu-
mentações e informa-
ções técnicas por parte 
do município, a Pasta 
deverá dar andamento à 
assinatura dos convênios. 

GUARUJÁ-BERTIOGA
Ainda durante a agen-

da, Rodrigo Garcia auto-
rizou a contratação de 
serviços de conservação 
especial e reabilitação da 
sinalização horizontal da 
rodovia SP-061 - em um 

trecho de 17,3 km de 
extensão entre Guarujá e 
Bertioga. O investimento 
do Governo de SP é R$ 
15,9 milhões e faz par-
te de um programa de 
melhorias das estradas 
paulistas administrado 
pelo DER, cujo valor esti-
mado em todo o Estado 
é de R$ 1,8 bilhão. O 
edital deve ser publica-
do neste mês e as obras 
estão prevista para co-
meçar no final deste ano. 

REGULARIZAÇÃO
O evento em Guarujá 

também contou com 

presença do Secretário 
de Estado da Habitação, 
Flavio Amary, que con-
firmou a entrega de 350 
títulos de propriedade 
para famílias dos núcleos 
Santa Cruz dos Navegan-
tes Fase 1 e Santa Cruz 
dos Navegantes Fase 2.

Os imóveis foram re-
gularizados pelo Pro-
grama Cidade Legal em 
parceria com a prefei-
tura. A partir do rece-
bimento do título, os 
moradores passam a ser 
legalmente proprietários 
de seus imóveis. Um 
total de 19 títulos foram 

entregues nesta quinta-
feira e os demais serão 
liberados pelo car tó-
rio nos próximos dias. 

No município de Gua-
rujá, são 26 núcleos e 
31.061 imóveis inscritos 
no programa Cidade 
Legal, beneficiando mais 
124 mil pessoas. Desde 
2019, a Secretaria da Ha-
bitação investe R$ 320,8 
mil em trabalho de regula-
rização na cidade e regu-
larizou 2.597 domicílios. 
Atualmente, o programa 
está finalizando a regu-
larização de 1.400 lotes 
do núcleo Morrinhos IV. 

Vereadores de Gua-
rujá aprovaram na ses-
são desta terça-feira 
(08), o Projeto de Lei 
057/2021 de autoria 
do vereador Walter dos 
Santos (Nego Walter 
– PSB), que dispõe so-
bre a implantação de 
tratamento contra a de-

pressão infantil e na ado-
lescência nas Unidades 
Básicas de Saúde – UBS.

O projeto visa ajudar 
as crianças e adoles-
centes que sofrem com 
os sintomas de depres-
são e eventualmente 
se agravam levando a 
casos sérios de isola-

mento, crises de pânico, 
além de afetar direta-
mente a saúde física e 
mental desses jovens, 
os impedindo de pra-
ticar atividades físicas 
ou ter interação social.

De acordo com o 
trabalho, as crianças e 
adolescentes com sin-

tomas de depressão 
deverão ser acompa-
nhadas por psicotera-
peutas e se caso en-
caminhadas à atendi-
mento especializado 
por psiquiatra, que será 
realizado no Centro de 
Atendimento Psicosso-
cial Infantil CAPS-I, con-

forme cada diagnostico. 
O atendimento de-

verá observar, analisar 
e entender os motivos 
das queixas relaciona-
das a depressão, com 
o objetivo de identificar 
as causas, a cura ou 
amenizar os sintomas.

Para o projeto entrar 

em vigor é necessária 
análise por parte do pre-
feito Válter Suman (PSB), 
a quem caberá sancionar 
ou vetar a proposta em 
questão. Se sancionada, 
torna-se lei e entra em 
vigor a partir da data 
de publicação no Diário 
Oficial do Município.

O curso de Adminis-
tração da Unaerp Guarujá 
promove na quarta-feira, 
dia 16 de junho, a partir 
das 19h15, a 11ª Fei-
ra de Novos Negócios. 
Alunos da 7ª etapa do 
curso irão apresentar as 
ideias de produtos ou 
serviços com diferencial 
de mercado, buscan-
do exercitar nos futuros 

administradores as ha-
bilidades de inovação, 
criatividade e empreen-
dedorismo. A ativida-
de será apresentada via 
Google Meet, e é aberta 
a todos os interessados.

Durante o semestre, 
os alunos foram orien-
tados a desenvolverem 
a ideia e elaborarem as 
diversas etapas de pla-

nejamento até o produto 
final. E a Feira de Novos 
Negócios, o ponto alto 
dessa atividade prática, 
é a grande vitrine para 
os cinco grupos de es-
tudantes demonstrarem 
os conhecimentos adqui-
ridos durante o projeto. 

O objetivo é exerci-
tar conceitos teóricos e 
práticos de prospecção 

e desenvolvimento de 
novas oportunidades e 
possibilidades de ne-
gócios com foco nas 
necessidades, tendências 
e demandas de mercado.

A atividade é aber-
ta a todos os interes-
sados, e será transmiti-
da pelo Google Meet, 
pelo link meet.google.
c o m / p f u - v s o q - d y z .

Unaerp realiza Feira de Novos Negócios

Nego Walter tem apoio em PL sobre depressão nas escolas

Governo de SP anuncia investimentos
de R$ 59 milhões na Baixada Santista 
Vice-Governador Rodrigo Garcia esteve em Guarujá e Praia Grande e autorizou os recursos 
para as áreas de Infraestrutura Urbana, Transportes, Habitação e Desenvolvimento Social 
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O Governador João 
Doria anunciou nesta 
quarta-feira (9) a prorro-
gação da fase de transi-
ção do Plano São Paulo 
para todo o Estado até o 
dia 30 de junho. As regras 
atuais permanecem as 
mesmas: funcionamento 
das atividades econô-
micas até as 21 horas e 
permissão de 40% de 
ocupação nos estabele-
cimentos. Medidas tam-
bém valem para Guarujá.

“Devido ao aumento 
dos índices da pandemia, 
sobretudo em algumas 
áreas localizadas aqui do 
estado de São Paulo, o 
Centro de Contingência 
decidiu prorrogar por 
mais duas semanas a atual 
fase de transição. É uma 
medida de cautela e de 
proteção de vidas, e te-
mos a certeza de que es-
tamos evoluindo de for-
ma segura nas próximas 

A Prefeitura de Gua-
rujá está implantando 
uma ciclofaixa na Avenida 
Prestes Maia, na Praia do 
Tombo, uma das praias 
mais frequentadas da 
Cidade. A Diretoria de 
Trânsito e Transporte Pú-
blico (Ditran) já começou 
a fazer as intervenções ao 
longo de 700 metros de 
sinalização viária, garantia 
de segurança aos ciclistas 
que passam pelo local.

Em razão disso, os 
motoristas precisam ficar 
atentos, pois não será 
mais permitido parar e 
estacionar na via. As va-
gas de estacionamento 
estão disponíveis nas vias 
laterais de acesso à praia, 
que foram revitalizadas 
recentemente, receben-
do pavimentação, guias, 
sarjetas, além da constru-
ção de rampas de aces-
sibilidade e adequações 
dos passeios públicos.

Tudo igual

SP prorroga fase de transição até 30 de junho 

Ciclofaixa chega à praia do Tombo

São 700 metros de sinalização viária, garantia de segurança para os ciclistas que
passam pelo local. No total, Guarujá possui cerca de 60 km de ciclovias e ciclofaixas

INVESTIMENTOS
Guarujá possui cerca 

de 60 quilômetros de 
ciclovias. No último ano, 

a Diretoria de Trânsito 
implantou ciclofaixas na 
Praia das Astúrias; reali-
zou a interligação da ci-

clofaixa entre Astúrias e 
Pitangueiras; a interligação 
da ciclofaixa da Praia do 
Tombo com as Astúrias e 

a implantação de ciclovia 
na Avenida Marjory Prado, 
na Praia de Pernambuco.

As equipes também 

revitalizaram a ciclofaixa da 
Praia da Enseada, da Estra-
da de Pernambuco e da 
Avenida Puglisi; efetuaram 
melhorias nos novos bici-
cletários e ciclovia da Ave-
nida Thiago Ferreira e insta-
laram bicicletários nas praias 
das Astúrias e Pitangueiras.

PRAIA DO TOMBO
A Praia do Tombo 

é uma das praias mais 
badaladas da Cida-
de, palco de diversos 
eventos espor tivos, 
entre eles, campeona-
tos de surfe. O local 
recebeu pelo 11º ano 
consecutivo a certifi-
cação Bandeira Azul, 
selo internacional que 
certifica praias e ma-
rinas que cumprem 
critérios como quali-
dade da água, segu-
rança, execução de 
projetos de educação 
e gestão ambiental.

semanas”, afirmou Doria.
Estabelecimentos co-

merciais, galerias e shop-
pings podem funcionar 
das 6h às 21h. O mesmo 
expediente é seguido por 
serviços como restauran-
tes e similares, salões de 
beleza, barbearias, aca-
demias, clubes e espaços 

culturais como cinemas, 
teatros e museus. Para 
evitar aglomerações, a 
capacidade máxima de 
ocupação nos estabele-
cimentos liberados con-
tinua limitada em 40%.

Permanecem liberadas 
as celebrações individu-
ais e coletivas em igrejas, 

templos e espaços reli-
giosos, desde que segui-
dos rigorosamente todos 
os protocolos de higiene 
e distanciamento social.

“O Centro de Contin-
gência vê com preocupa-
ção o momento da pan-
demia, com uma elevação 
ainda que numa velocida-

de pequena do número 
de internações hospita-
lares e de UTI, e por isso 
recomendou avaliação 
de cada município com 
mais de 90% de ocupa-
ção dos leitos de UTI”, 
reforçou o Coordena-
dor Executivo do Centro 
de Contingência da CO-
VID-19, João Gabbardo.

Na quarta-feira, a taxa 
de ocupação de UTIs por 
pacientes graves com 
COVID-19 está em 82,1% 
no Estado e em 79,4% 
na Grande São Paulo. 
O total de internados 
em UTIs era de 11.189 
em todo o Estado, com 
outros 13.358 pacientes 
em vagas de enfermaria.

Seguem atividades econô micas até as 21 horas e
permissão de 40% de ocupação nos estabele cimentos
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SÓ PARA

Sérgio Trombelli 

PENSAR

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

Nuvens negras à frente
“Se tem negócio suspenso 

por causa das posições do 
governo sobre a China? Vou 
responder dando um exem-
plo. O mundo inteiro está 
correndo para ajudar a Índia. 
A China mandou milhões de 
vacinas para a Índia. A China 
não está correndo para aju-
dar o Brasil. Por que ajudou 
a Índia e não o Brasil?” - 
Charles Tang, presidente da 
CCIBC - Câmara de Comér-
cio e Indústria Brasil-China.

O atraso no envio de insu-
mos chineses para a produção 
de vacinas aqui no Brasil, 
como ocorreu tempos atrás, 
pode não ser o único impacto 
negativo para o nosso país, 
após todas aquelas críticas do 
planalto à China. 

Os comentários agressivos 
contra os chineses também 
podem atrapalhar a entrada 
de investimentos novos para 
setores como os de energia, 
transportes e tecnologia, di-
zem os executivos que fazem 
intermediação dessas transa-
ções. A China é atualmente 
o maior parceiro comercial 
do Brasil, o país que mais 
compra produtos brasileiros. 

Ademais, os chineses estão 
na lista de nossos principais 
investidores estrangeiros nos 
setores de infraestrutura, área 
em que a economia brasi-
leira precisa de muito apoio.

Falar bravatas tem um risco 
altíssimo, o que faz muitos bra-
vateiros se darem mal, pois, se 
elas tiverem que ser levadas à 
cabo, e não poder manter o que 
se disse, o que sobra é  “co-
locar o rabo entre as pernas”, 
como se diz por aí, e curtir a 
vergonha da sua impotência.

Num país sem autossufi-
ciência em medicamentos e 
vacinas, sem independência 
econômica, precisando de 
investimentos externos, sem li-
berdade de se impor na comer-
cialização de seus produtos, 
abrir “guerra” contra seu maior 
parceiro econômico, não é um 
ato de soberania, é burrice.

Para se ter uma ideia, o 
Brasil vende para a China, se 
relacionarmos somente os 
10 produtos mais comercia-
lizados: soja, óleos brutos de 
petróleo, minérios de ferro e 
seus concentrados, celulose, 
carne de frango, carne bovina, 
ferro-liga, algodão em bruto, 
carne de suíno congelada, 
fresca ou refrigerada e minério 
de cobre e seus concentrados. 

Em 2019, o Brasil Exportou 
para a China o valor total de 
US$ 62,87 bilhões; em 2020 
houve uma queda, por conta 
da pandemia, mas os valo-

res ainda foram expressivos. 
Será que estamos prontos 
para abrir mão de tudo isso?

Durante um certo tempo, 
xiitas do planalto resolveram 
combater a China, para, li-
teralmente “puxar o saco de 
Trump”. Mas ele se foi, nos 
deixando vergonhosamente 
com o “saco” na mão, e tería-
mos que “engolir os sapos que 
falamos”, se quiséssemos apa-
ziguar ânimos e manter receitas 
internacionais. Mas não foi isso 
que aconteceu, infelizmente.

Ainda mais agora que a 
CPI está fazendo replay de 
entrevistas de todas as bes-
teiras que o planalto e seus 
entes mais importantes falaram 
sobre a China. Some-se isto à 
afirmação do senhor Charles 
Tang em epígrafe nesta matéria, 
e teremos pistas das nuvens 
turbulentas que nos aguardam. 

Como se viu, não são ape-
nas os insumos de vacinas, os 
quais, se faltarem, vão invia-
bilizar totalmente o Plano Na-
cional de Imunização (PNI), e 
prejudicar o povo brasileiro. O 
embaixador da China no Brasil, 
em “live” com governadores, 
prometeu liberar insumos para 
o Butantan e a Fiocruz, o que 
de fato fez, mas não foi uma 
promessa de regularização 
de envio e como o planal-
to está “moderado’ em suas 
bravatas inúteis, há uma certa 
constante de remessas. Mas a 
continuidade depende do bom 
comportamento de Brasília.  

De outra parte, se não se 
mantiver a “boca fechada sobre 
a China”, serão nossas receitas 
comerciais no exterior que 
estarão sob risco e o desem-
prego aumentará muito mais.

Some-se a isso que o con-
ceito do Brasil no exterior é 
o pior de nossa história. Há 
duas semanas, fomos capa 
vergonhosa na revista inglesa 
The Economist, de circula-
ção mundial, com o Cristo 
Redentor de braços abertos 
recebendo oxigênio com uma 
máscara hospitalar. 

Já foi noticiado pela impren-
sa internacional que figuramos 
entre os piores na lista dentre 
os países considerados demo-
cráticos e viáveis do mundo 
e isto espanta investidores.   

Assim, é bom mudar o 
tom se houver uma mínima 
inteligência no nosso relacio-
namento internacional, porque 
os empresários brasileiros 
estão começando a temer o 
amanhã e isso traz turbulên-
cias econômicas e políticas. 

Aliás, se não me falha a 
memória, não é neste amanhã 
que vai estar a disputa eleitoral 
de 22? Xiii.... 

O Governo do Esta-
do anunciou que o PIB 
do Estado de São Paulo 
cresceu quase 2% no 
primeiro trimestre deste 
ano em relação ao últi-
mo de 2020, de acordo 
com dados da Fundação 
Seade. Os resultados po-
sitivos anunciados nesta 
semana (9) elevam as 
projeções de crescimen-
to do PIB para 2021. 
Segundo a Fundação 
Seade, São Paulo deve 
crescer acima de 6% este 
ano, podendo ir a 7,6%. 

“Os números da Fun-

dação Seade indicam 
que a economia de São 
Paulo cresceu quase 2% 
no primeiro trimestre de 
2021, diante de 
um crescimento 
nacional  de 
1 ,2%.  São 
Paulo cres-
ceu ,  por -
tanto, neste 
primeiro tri-
mestre, qua-
se  o  dobro 
do crescimento 
do Brasil”, afirmou o go-
vernador João Doria. 

O resultado mostra 

que se mantém a tendên-
cia de aceleração de São 
Paulo. Em 2020, enquan-
to o PIB brasileiro recuou 

4,1%, em linha com 
a  e c o n o m i a 

mundial, São 
Paulo cres-
ceu 0,3%, 
mesmo sob 
os efeitos 
da pandemia 

causada pelo 
coronav í r us . 
Nos primeiros 

quatro meses deste ano, 
São Paulo cresceu 8,9% 
em relação ao mesmo 

período do ano passado. 
Ao se observar apenas 
o mês de abril deste 
ano, o crescimento foi 
de 18,9% em relação ao 
mesmo período do ano 
passado, de acordo com 
o PIB+30, outro indica-
dor da Fundação Seade. 

“São Paulo mostra que 
é possível fazer mais. A 
economia paulista deu 
mais um sinal de força 
ao se expandir mesmo 
em meio à pandemia”, 
destacou o Secretário 
da Fazenda e Planejamen-
to, Henrique Meirelles. 

A partir desta quinta-
feira (10), os trabalhado-
res informais e inscritos 
no Cadastro Único para 
Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚ-
nico) nascidos em julho 
podem sacar a segun-
da parcela do auxílio 
emergencial 2021. A 
terceira parcela poderá 
ser sacada a partir de 
27 de julho e a quarta a 
partir de 27 de agosto.

Os recursos também 
poderão ser transferidos 
para uma conta-corrente, 
sem custos para o usuá-
rio. Até agora, o dinheiro 
apenas podia ser movi-
mentado por meio do 
aplicativo Caixa Tem, que 
permite o pagamento 
de contas domésticas 
(água, luz, telefone e 
gás), de boletos, com-
pras em lojas virtuais ou 
compras com o código 
QR (versão avançada do 
código de barras) em 
maquininhas de estabe-
lecimentos parceiros.

Em caso de dúvidas, a 
central telefônica 111 da 
Caixa funciona de segun-
da a domingo, das 7h às 
22h. Além disso, o bene-

Trabalhadores nascidos em julho
podem sacar auxílio emergencial

ficiário pode consultar o 
site auxilio.caixa.gov.br.

CALENDÁRIO DA
2ª PARCELA

O auxílio emergencial 
foi criado em abril do 
ano passado pelo go-
verno federal para aten-
der pessoas vulneráveis 
afetadas pela pandemia 
de covid-19. Neste ano, 
a nova rodada de paga-
mentos, durante quatro 

meses, prevê parcelas 
de R$ 150 a R$ 375, 
dependendo do perfil: 
as famílias, em geral, re-
cebem R$ 250; a família 
monoparental, chefiada 
por uma mulher, recebe 
R$ 375; e pessoas que 
moram sozinhas, R$ 150.

Na terça-feira (8), o 
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, informou 
que o auxílio emergencial 
será prorrogado por pelo 

menos mais dois meses. 
Previsto para terminar em 
julho, o benefício será 
estendido até setem-
bro, mas esse período 
ainda poderá ser am-
pliado, caso a vacina-
ção da população adul-
ta não esteja avançada. 

Atualmente, o custo 
mensal do programa, 
que paga um benefício 
médio de R$ 250 por 
família, é de R$ 9 bilhões.

Na Pandemia

PIB de São Paulo cresce quase
2% no primeiro trimestre

Projeção
de aceleração
da economia

de SP fica entre 
6% e 7,6%
para 2021 



POR ONDE ANDA

BASTIDORES
DO ESPORTE

Nelsinho Filho

Nossa homenagem da semana vai para José Esmeraldo,
popularmente conhecido por Mera Silva, um dos grandes
nomes do pugilismo da Pérola Atlântico.
Praticante de capoeira e jiu-jitsu, Mera iniciou no boxe aos 22 anos.
Fã de Mike Tyson, encontrou nos técnicos Lima, Aélio Mesquita e Ro-

que da Silva, os ensinamentos necessários para alcançar vitórias e títulos 
importantes em sua carreira.

A exemplo de outros grandes pugilistas da Cidade, Mera Silva nutria 
um carinho especial pela academia da prefeitura de Guarujá, instalada no 
“Tejereba”, templo sagrado do boxe da Cidade e da Baixada Santista. “Era 
a minha segunda casa”, afirma ele.

Rápido, certeiro e com uma boa esquiva, tinha no “direto” (golpe) a sua 
marca registrada. Quando entrava era fatal. 

E foi por meio de golpes fortes e certeiros que Esmeraldo, ainda ama-
dor, realizou 36 combates e alcançou 34 vitórias, sendo 20 delas por 
nocaute. 

Algumas de suas conquistas:
2001 - Vice-campeão dos Jogos Abertos, em São José do Rio Preto
2001 - Campeão do Luvas de Ouro
2001 - Campeão do Campeonato Santista de Boxe
2002 - Campeão dos Jogos Abertos, em Franca

Em 2006, já como profissional, Mera Silva sagrou-se campeão brasileiro 
ao vencer Daniel Sabóia na final. Na sequência, fez quatro defesas do título, 
e manteve-o.

Mera chegou a ser convidado para a Seleção Brasileira, mas, por já estar 
quase no limite da idade de convocações, optou por não participar.

Em julho de 2008, foi a luta derradeira de sua trajetória pugilística. En-
frentou e perdeu a luta para o Argentino Marcos Maidana. Confronto que 
culminou com a sua despedida dos ringues.

Mera parou de lutar oficialmente, mas, continua treinando para manter
a forma. Tem como principal objetivo montar uma escolinha de Boxe
  para ensinar a garotada do seu bairro, na Maré Mansa, em Guarujá.

Nome:
Esmeraldo

José da Silva
Apelido:
Mera Silva 
Natural:
Guarujá 

Nascimento:
04/08/1975

Esporte: Boxe
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Guarujá iniciou na quin-
ta-feira (10) a vacinação 
de profissionais da edu-
cação, que inicia nesta 
sexta-feira (11) em todo 
o Estado. São esperados 
cerca de 1.000 trabalha-
dores entre 18 e 44 anos. 
Eles se somam aos 2.396 
servidores com mais de 
45 anos já contempla-
dos nas fases anteriores.

O acesso à dose será 
da mesma forma como 
ocorreu com as demais 
faixas etárias. Os profis-
sionais precisam realizar 
o cadastro no site Vacina 
Já – Educação (https://va-
cinaja.educacao.sp.gov.
br/) e aguardar a chegada 
do comprovante com QR 
Code no e-mail informa-
do. A validação precisa 
ser impressa e apresen-
tada junto com um do-
cumento com foto, CPF e 
comprovante de residên-
cia no ato da vacinação.

A imunização será 
centralizada no Ginásio 
Guaibê (Avenida Santos 

A Santos Brasil está 
com inscrições abertas 
para seu Programa de 
Estágio 2021. O progra-
ma terá 14 vagas distri-
buídas entre as unidades 
da Companhia no Gua-
rujá, São Bernardo do 
Campo (SP), São Paulo 
(SP) e em Barcarena (PA) 
para as áreas de planeja-
mento e operação, ex-
celência de gestão, co-
municação, operações 
e manutenção, facilities 
e SSMA, controladoria, 
inteligência de mercado, 
TI, sistemas e projetos. 

Para atrair novos ta-
lentos e tornar o pro-
cesso de seleção mais 
produtivo e enriquece-
dor para os candidatos 
cujas inscrições sejam 
aprovadas, a equipe 
de Gente e Gestão da 
Santos Brasil optou por 
utilizar gameficação e 
encontros virtuais apro-
ximando os candidatos 
dos desafios de uma 
empresa de operações 

logísticas e portuárias. 
As etapas serão 

compostas por avalia-
ções online, com acom-
panhamento de men-
tores da Companhia. 
Já a dinâmica de grupo 
acontecerá na modali-
dade Escape Game. Em 
seguida, os aprovados 
participam de video-
conferência com gesto-
res da Santos Brasil para 
conhecerem os princi-
pais desafios de cada 
área e se apresentarem. 
Ao final do processo, 
os candidatos selecio-
nados dão um “match” 
nas vagas com as quais 
se identificarem mais. 

Os requisitos básicos 
para as vagas, informa-
ções sobre remunera-
ção e benefícios para 
o estágio na empre-
sa, além do formulário 
de inscrição, estão no 
link https://santosbrasil.
gupy.io/jobs/940226. 
As inscrições vão até 
o dia 15 de junho. 

Esmeraldo é o terceiro, da esquerda para a direita

Santos Brasil abre 
inscrições para 

programa de estágio 

Vacina Já

Profissionais da educação devem 
se cadastrar antes da vacina

Município começará a imunização um dia antes do previsto 
pelo Governo do Estado; devem ser atendidos na Cidade 

cerca de 1.000 trabalhadores entre 18 e 44 anos

Dumont, 420 – Santo An-
tônio), de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 16 horas 
na quadra e das 9 às 15 
horas no estacionamento, 
com sistema drive-thru.

DRIVE-THRU
SOLIDÁRIO

Quem busca uma dose 
de esperança também 
pode oferecer em troca 
uma dose de solidariedade 

às famílias em vulnerabilida-
de da Cidade. No Drive-Thru 
Solidário o munícipe pode 
contribuir com a doação 
de alimentos não perecí-
veis no ato da vacinação.
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por Tatiana MacedoE-mail: tatianampg@gmail.com

Entre Sons Entre Sons && Tons Tons

Amor da pandemia: Impactos à 
intimidade e vida sexual das pessoas

Para o psicólogo clínico 
Fábio Caló, do Instituto de 
Psicologia Aplicada, a pan-
demia trouxe mudanças 
positivas e negativas para 
quem já estava dentro de 
um relacionamento. “Par-
ceiros com boa relação 
aproveitaram esse mo-
mento para um convívio 
maior e mais intimista, sem 
pressa. Com menos con-
corrência, puderam fazer 
mais programas juntos e 
descobrir novos hobbies”, 
analisa. Por outro lado, o 
profissional acredita que 
os “casais que vivencia-
vam problemas e crises 
na relação passaram por 

um período conturbado.”
 Já para a psicóloga e 

terapeuta de casais Ma-
riana Del Monte, os que 
mais foram afetados pela 

nova realidade foram os 
solteiros. Esse grupo ficou 
mais temeroso e preferiu 
pausar a paquera no início 
da pandemia. Contudo, 

após algum tempo, vol-
tou a se abrir para co-
nhecer novas pessoas. 
“Alguns criaram o hábito 
de só marcar encontros 
depois da apresentação 
do exame PCR. Outros 
optaram por encontros 
em locais públicos, mas 
com uso da máscara, o 
que gerou uma redução 
do contato físico. Hoje, 
o que eu vejo muito é a 
espera da vacina, ou seja, 
como se a imunização 
fosse um passe livre para 
conhecer pessoas. Você 
estar vacinado o torna 
mais atrativo para se rela-
cionar”, acredita Mariana.

Um dos aplicativos de 
relacionamento vir tual 
mais populares do Bra-
sil divulgou mudanças 
no comportamento dos 
usuários ao longo de 
2020: 16% recorreram 
ao recurso  para conversar 
com pessoas de todo 
o mundo, já que sair de 
casa está mais difícil. A 

troca de mensagens au-
mentou, em média, 25%, 
e o tempo das conversas 
ficou 20% mais longo.

Para o psicólogo Feli-
pe Miranda Barbosa, o 
fenômeno das relações 
digitais veio para ficar 
e se solidificou com as 
restrições impostas pela 
pandemia. “O meio digital 

contribuiu para que mais 
pessoas pudessem se co-
nhecer e, com o uso de 
aplicativos, se aproximar 
de quem tem interesses 
em comum, facilitando a 
conversação, reforçando 
qualidades e promoven-
do encontros online, mas 
o contato físico e próximo 
jamais será substituído.”

Na avaliação do psicó-
logo Perci Klein, mestre em 
Psicologia da Saúde com 
atuação em psicologia so-
cial, dinâmica das relações 
interpessoais e psicologia 
da comunicação, as in-
terferências externas cau-
sam impactos emocionais 
em graus diferentes em 
cada indivíduo, indepen-
dentemente do gênero. 
“Cada pessoa reage de 
uma forma muito par ti-
cular às crises, doenças, 
problemas familiares e no 
trabalho. Os reflexos disso 
no relacionamento íntimo 
e na libido são comple-
xos e variados”, comenta.

Para manter o desejo 
em alta, continua Perci, 
que também é professor 
do curso de Psicologia do 

Vem chegando o Dia 
dos Namorados, o 

segundo, consecutivo, 
que passamos em meio 
à Pandemia do Novo Co-
ronavírus. Se a ideia é 
trazer temas atuais sobre 
comportamento, nada 
mais adequado do que 
discutir como anda o 
sexo e o amor na vida 
do Brasileiro, diante da 
orientação de distancia-
mento como prevenção à 
doença. Se para os soltei-

ros esse é o aspecto mais 
considerado - a falta de 
encontros que propor-
cionam as oportunidades 
-, para os casados a ex-
pressão ‘bem juntinhos’ 
nunca foi tão literal (rs). 
Como agir, em ambas as 
condições, em busca da 
satisfação afetiva e sexual?

Fui procurar referências 
com especialistas para 
discutirmos o tema. Claro, 
que estamos lidando com 
pessoas e, cada um do 

seu jeito, busca se satis-
fazer da melhor forma. 
Mas, alguns especialistas 
trazem algumas percep-
ções interessantes. E é 
para isso que este espaço 
existe: para discutir ideias! 
Que seja uma via de mão 
dupla, e se você não 
concordar ou consentir, 
comente, nos escreva, ar-
gumente conosco. Afinal, 
esse espaço é mais seu 
do que meu, que estou 
aqui para te provocar!

“Se as coisas 
não vão bem 
fora da cama

é preciso 
esforço extra 
para manter
a relação”

Encontros: Virtual X Presencial

Convívio sem concorrência de um
lado, espera da vacina de outro

Segundo pesquisas 
realizadas no Brasil e no 
exterior, a atividade se-
xual dos casais entrou 
em declínio logo que o 
lockdown foi anunciado. 
Até aí a gente já sabe. No 
Brasil, um levantamento 
feito pelo Datafolha re-
velou que mais de 30% 
relataram piora na satisfa-
ção sexual, antes mesmo 
da situação da Covid-
19 se agravar no país.

 Mas, a pesquisa re-
vela que esse declínio 
acontece não só para 
os solteiros. “Um reflexo 

de que se as coisas não 
vão bem fora da cama, 
é preciso esforço extra 
para manter um relacio-
namento sexual aqueci-
do”. A afirmação é do 
psicólogo Felipe Miranda 
Barbosa, professor do 
curso de Psicologia do 
UniCuritiba. Segundo ele, 
o comportamento e a 
saúde mental estão alte-
rados por conta de tudo 
o que estamos vivendo 
e os relacionamentos 
íntimos seguem a mesma 
alteração, contribuindo 
para esse declínio em 

comportamentos sexuais.
 A orientação do neu-

ropsicólogo, mestre em 
Psicologia e especialista 
em Terapia Comporta-
mental e Cognitiva, é am-
pliar o repertório român-
tico. “É preciso reforçar 
o afeto, o carinho e a 
sexualidade, observar os 
esforços e tentativas do 
parceiro (a) e respondê-
los à altura. Um caminho é 
criar um momento a dois, 
com frequência plane-
jada, organizada e fazer 
demonstrações diferentes 
do habitual na relação”.

Para casados a dica é criar formas de reconquistar o ser par

Pesquisa afirma que 30% dos brasileiros 
relataram insatisfação sexual

UniCuritiba, a saída é fugir 
da rotina. “Muitos casais 
deixam a relação amorosa 
se transformar em amizade 
ou cair na mesmice. A su-
gestão para evitar que o re-
lacionamento a dois esfrie 
é criar novas formas de re-
conquistar o companheiro 
ou a companheira, desper-

tando o amor e o desejo.”
Com a mudança abrup-

ta nos modos de convivên-
cia e nos relacionamentos 
íntimos, muita gente está 
sentindo falta do contato 
físico, como os namorados 
que tiveram de se manter 
afastados por conta do 
isolamento social. E há 

casais tendo que lidar 
com a convivência intensa 
dentro da própria casa. As 
pessoas não estavam pre-
paradas para viver dessa 
forma e, de um dia para 
o outro, tudo mudou. É 
preciso mais comunica-
ção e compreensão para 
reequilibrar as relações.”
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10 de junho - Grávidas e puérperas sem 
comorbidades acima de 18 anos – 400 mil 
pessoas – Pessoas com Deficiência Permanente 
sem BPC – 1 milhão de pessoas

16 de junho - Adultos sem comorbidades com 
idade entre 55 e 59 anos – 1,2 milhão de pessoas

9 de julho - Adultos sem comorbidades com
54 anos

20 de julho - Adultos sem comorbidades
com idade entre 50 e 53 anos

4 de agosto - Adultos sem comorbidades com 
idade entre 45 e 49 anos

19 de agosto - Adultos sem comorbidades com 
idade entre 40 e 44 anos

29 de agosto - Adultos sem comorbidades com 
idade entre 35 e 39 anos

8 de setembro - Adultos sem comorbidades
com idade entre 30 e 34 anos

18 de setembro - Adultos sem comorbidades 
com idade entre 25 e 29 anos

28 de setembro - Adultos sem comorbidades 
com idade entre 18 e 24 anos

SP anuncia antecipação de 15 dias para 
vacinação geral contra o coronavírus

O Governo de São 
Paulo também divulgou 
os critérios para os dois 
novos grupos vacinados 
liberados nesta quinta. 
Grávidas e puérperas 
sem comorbidades se-
rão atendidas com doses 
do Butantan ou da Pfizer.

As gestantes devem 
apresentar carteira de 
acompanhamento, pré-
natal ou laudo médico, 
enquanto que puérperas 
com até 45 dias após o 
parto precisam levar de-
claração de nascimento 
de seus recém-nascidos.

Já as pessoas com 
deficiência permanente 
– física, sensorial ou in-
telectual – devem ir aos 
postos de vacinação 
com laudo médico ou 
outros documentos que 
comprovem a condição.

Valem registros de 

documentos de aten-
dimento em centros 
especializados, docu-
mento com indicação 
da def ic iência, car-
tões de gratuidade do 
transporte público e, 
em casos excepcio-
nais, a autodeclaração.

O Governador João 
Doria anunciou nesta se-
mana (9/6) que o calen-
dário de vacinação contra 
o coronavírus em São 
Paulo será antecipado 
em 15 dias para todos os 
públicos fora dos grupos 
prioritários. Com a me-
dida, a campanha para 
a população em geral 
começa já no próximo 
dia 16, para um grupo 
estimado de 1,2 milhão 
de pessoas com idade 
entre 55 e 59 anos.

O adiantamento do 
calendário do PEI (Plano 
Estadual de Imunização) 
também marca para quin-
ta-feira (10) o início da 
imunização de 1 milhão 
de pessoas com deficiên-
cia permanente que não 
recebem o auxílio BPC 
(Benefício de Prestação 
Continuada) e de 400 
mil grávidas e puérperas 
sem comorbidades. Em 
ambos os grupos, a idade 
mínima para imunização é 
de 18 anos.

“Todos os grupos de 
pessoas por idade, sem 
comorbidades, serão 
vacinados com 15 dias 

Estado inicia nesta quinta (10) a imunização de 1 milhão de pessoas com
deficiência permanente sem BPC e 400 mil gestantes sem comorbidades

Pré-cadastro no site Vacina Já ( www.vacinaja.com.br ) é 
recomendado para todos os públicos incluídos no calendário

Início antecipado para
a população em geral

de antecedência em re-
lação ao calendário apre-
sentado anteriormente. 
São Paulo tem pressa 
e São Paulo vacina”, 
afirmou o Governador.

Com o cronograma 
antecipado, a nova meta 
do Governo de São Paulo 

é vacinar toda a popula-
ção do estado com 18 
anos ou mais até o dia 18 
de outubro. A projeção 
se baseia na estimativa 
de entregas de vacinas 
do Ministério da Saúde 
e considera o início do 
esquema vacinal, que 

é composto por duas 
doses dos imunizantes 
disponíveis no Brasi l .

A logística do PEI vai 
manter o calendário fa-
seado por faixas etárias, 
dos grupos mais velhos 
aos mais jovens, para 
distribuição e aplicação 

Critérios para gestantes e PCD

das doses nos 645 mu-
nicípios de São Paulo. 
Em julho, a vacinação 
será estendida à popu-
lação em geral com ida-
des entre 50 e 54 anos.

Em agosto, a campa-
nha se amplia para as pes-
soas a partir de 49 anos 
de idade, beneficiando 
progressivamente até as 
de 35 anos. Já em setem-
bro, a imunização passa 
a atender a população 
com idade a partir de 34 
anos, estendendo-se até 
o dia 18 de outubro até 
a faixa etária de 18 anos 
(veja o resumo do calen-
dário abaixo do texto).

VACINA JÁ
O pré-cadastro no 

site Vacina Já ( www.
vacinaja.com.br ) é re-
comendado para todos 
os públicos incluídos 
no calendário do PEI e 
economiza até 90% no 
tempo de atendimento 
nos postos de vacinação. 
O formulário pode ser 

preenchido no site ou 
via WhatsApp – basta 
adicionar o número +55 
11 95220-2923 à lista de 
contatos e enviar um “oi” 
ou clicar no link wa.me/
5511952202923?text=oi.

O preenchimento 
antecipado não é obri-
gatório, mas facilita o 
trabalho dos profissio-
nais de saúde e também 
reduz as chances de 
aglomeração nos pontos 
de aplicação das vaci-
nas contra a COVID-19.

De acordo com o 
Vacinômetro disponível 
no Portal do Governo 
de São Paulo (saopaulo.
sp.gov.br), até as 13h16 
desta quarta, um total de 
18.605.494 de vacinas 
contra a COVID-19 haviam 
sido aplicadas no estado, 
sendo 12.685.556 em pri-
meira dose e 5.919.938 
para completar o ciclo 
de imunização. Assim, 
12,79% da população 
estadual já foi vacina-
da com as duas doses.

Público alvo deve ir aos postos de vacinação com laudo
médico ou outros documentos que comprovem a condição
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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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A Associação de Mulheres Irmãs de Guarujá (AMIGA) agradeceu
a colaboração de empresários, amigos e à comunidade que
sempre prestigia a instituição comparecendo aos eventos

As amigas Helena e Maria 
foram colaborar com a tarde 

beneficente da AMIGA

Zita sempre comparece
aos eventos da AMIGA

A ganhadora da bicicleta ficou honrada
em participar da Tarde Beneficente

O empresário Nilson Santos, sua bisneta Isabella,
Marlene Santos, Flávia e Rosemary 

Joana D’arc de Moura Silva

Marisa dos Santos   Beatriz Nascimento

 Luciana Benedito Costa Regina Bolz Margareth Cristina Pereira Maria Clara Brito Moura Neuza de Barros

Victor Mario, Margareth Cristina, Neide e Zeza

Tarde Beneficente da Associação de Mulheres Irmãs de Guarujá (AMIGA)
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MOMENTOS DE 2017

Luiz Menezes recebe título Paul Harris do Rotary Club Guarujá

O empresário Luiz Menezes foi homenageado com 
o título Paul Harris que é destinado à pessoas que 
colaboram com US$1.000 ou mais ao Rotary In-
ternacional. Menezes é um grande apoiador dos 
trabalhos sociais da Cidade e tem grande partici-
pação filantrópica junto ao Rotary Club Guarujá 

Lica e José Carlos Rodriguez foram
parabenizar os homenageados 

Os médicos Osmar Cruz Catharin e sua esposa Elizabeth Senra,
a dentista Letícia Reis e seu marido, o oftalmologista Guaraci Reis 

O professor universitário Nicanor Furquim de Campos
e sua esposa Maria Luiza Furquim de Campos

Armando Gomes e Romilton Wladimy Gonçalves
de Sá foram homenageados com o título Paul Harris

O presidente 
do Rotary Club 

Guarujá, Eduardo 
Longaretti e sua 
esposa Andréa 

Perezin. O casal 
estava orgulhoso 

em poder 
participar do

37º aniversário
do Rotary

Club GuarujáO advogado Célio 
Maciel estava entre os 
homenageados com o 

título Paul Harris 

Luiz Menezes e sua filha Yasmin Menezes 

O cantor e empresário Luiz Américo recebeu do 
Rotary Club Guarujá o título de Sócio Honorá-
rio, a mais alta condecoração da instituição para 
pessoas que muito colaboram com o clube. Na 
foto, com seu filho, o cantor Sandro Mastellari


