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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:

Novo Refis garante isenção
de multas e juros em 100%

Página 3

Programa de Recuperação Fiscal (Refis) começa a vigorar no próximo dia 24. Munícipe poderá parcelar seus débitos em
até 60 vezes, porém, quem optar por pagar em até cinco parcelas terá isenção de 100% do pagamento de multas e juros. 
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Surfe especial conquista 
adeptos e reconhecimento

Covid-19: mortes 
voltam a passar de 

2 mil por dia 

Diego Marchi 
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Refis atrai com
isenção de multa 

A seca está prestes a se tornar a próxima 
pandemia, e não existe vacina para curá-la.

Mami Mizutori, representante especial da ONU
para redução de risco de desastres, 17/06/21

FRASE DA SEMANA

Micros
Escritores
Três escritores de Gua-
rujá estão em busca de 
parcerias para o relan-
çamento do livro: “Os 
Homens da Ilha”. A obra 
trata da história de Gua-
rujá nos mais variados 
aspectos como edu-
cação, cultura caiçara, 
escravidão e questão 
feminina. Os autores 
(foto) Wendel Dalitesi 
Costa, 30 anos; Jordan 
Santos, 25 anos, e Julia-
na Santos Silva, 25 anos, 
se conheceram em um 
projeto voluntário. A 
obra é fruto de muitas 
pesquisas e levantamen-
tos científicos, e aborda 
ainda a preservação da 
cultura caiçara. 

Nova edição
Lançado em março des-
te ano, o trio conseguiu, 
com recursos próprios, 
publicar por meio da 
Lei Aldir Blanc e imprimir 
cerca de 200 exempla-
res, que já se esgotaram. 
A expectativa é conse-
guir apoio na impressão 
para um novo lança-
mento da obra, e assim 
atender estudantes da 
rede pública. 
 
Serviço 
Quem quiser colaborar 
com a republicação de 
novos exemplares do 
livro, pode entrar em 
contato com Jordan, 
através do e-mail: jor-
dan.santos@usp.br

Investimentos
O prefeito Válter Suman 
participou nesta semana 
(15) do 1º Fórum de De-
senvolvimento - LIDE Lito-
ral Paulista, realizado em 
Santos. Na pauta do de-
bate, a prospecção de 
investimentos na Cidade 
com foco na expansão 
por tuária, petróleo e 
gás, turismo, náutica e 
aeroporto. A moderni-
zação da legislação mu-
nicipal também foi ou-
tro ponto de destaque 
junto aos empresários.

Rotary
Na próxima segunda 
feira, dia 21 de junho, 
às 20h00, via platafor-
ma Zoom, acontece a 

Há pouco tempo, 
coisa de duas gestões 
atrás, contribuintes de 
Guarujá, residentes e 
veranistas, insatisfeitos 
com a forma como a ci-
dade era (mal)cuidada, 
como forma de protes-
tar pelo descaso com a 
zeladoria, deixaram de 
efetuar o pagamento 
das parcelas do IPTU. 

O protesto teve 
peso no orçamento 
municipal não apenas 
naquela gestão, mas 
nos anos subsequentes 
e gerou muitas opini-
ões a favor e contra 
o ato, pois a falta de 
arrecadação seria (e 

foi) ainda mais preju-
dicial às poucas ações 
em desenvolvimento 
naquele momento.

A arrecadação com 
tributos como IPTU e 
ISSQN, são essenciais 
para a saúde dos co-
fres público, e por 
isso, todo projeto 
de recuperação fiscal 
(Refis) anunciado na 
cidade gera grande 
expectativa. 

Quem está com di-
ficuldades financeiras 
pode até dizer que o 
programa pouco aju-
da. Mas é fato que 
o Refis deste ano em 
Guarujá está mais atra-

ente ao contribuinte 
inadimplente, pois ofe-
rece isenção de juros a 
quem quitar o débito 
em até cinco parcelas 
e, em tempos de crise 
e queda de arreca-
dação por conta da 
pandemia, o incentivo 
compensa. 

Comparando como 
estava a cidade há qua-
tro anos, as melhorias 
que estão acontecen-
do e o bem que retor-
na a nossa sociedade 
como um todo, vale 
a pena a adesão. A 
recompensa é ver a 
cidade cada dia me-
lhor para todos nós. 

Charge da semana

cerimônia de transmissão 
e posse do Conselho 
Diretor do ano rotário 
2021/2022, além de 
celebração do 30º ano 
de fundação do clube e 
posse de 4 novos asso-
ciados. Para participar, a 
ID é 825 9500 7899, e a 
Senha: 21062021.
 
Álcool em gel
Vereadores aprovaram na 
Sessão Legislativa da últi-
ma terça-feira (15) o Pro-
jeto de Lei n°104/2021 
de autoria da Vereadora 
Sirana Bosonkian (PTB), 
que dispõe sobre a afixa-
ção de dispensadores de 
álcool em gel nos trans-
portes coletivos de pas-
sageiros do Município do 
Guarujá. Projeto foi enca-
minhado ao prefeito Vál-
ter Suman (PSB), a quem 
caberá sancionar ou vetar 
a proposta em questão. 

Artesanato na 14 Bis
Na sessão desta semana, 
foi aprovado também 
projeto de lei que visa 
resgatar a história da nos-
sa cidade e expandir a 
cultura, criando um es-
paço cultural e artesanal 
na Praça 14 Bis que será 
destinado a exposição 
de bens históricos cul-
turais da nossa cidade, 
exposições de artes que 
representem a evolu-
ção social e cultural de 
Vicente de Carvalho e 
Guarujá, ar tes visuais, 
diversas obras históricas 
da cidade e exposições 
educativas, entre outros 
atrativos para pesso-
as de todas as idades.

‘Guarujá In Casa’ 
O Festival ‘Guarujá In 
Casa’ retorna nesta sema-

na, com apresentações 
excepcionalmente, na 
sexta-feira (18), às 18 h 
e, no sábado (19), às 17 
h. Não haverá exibição 
no domingo. Diversos 
grupos musicais partici-
parão do concerto, que 
terá transmissão ao vivo 
pelas páginas da Prefeitu-
ra (@prefeitura.guaruja) 
e da Secult (@cultura-
guarujá) no facebook.
 
Programação
A programação segue 
até 4 de julho. Entre as 
atrações dessa sexta 
(18), estarão o cantor 
Davi Souza e as bandas 
da Comunidade Vida 
Cristã, Vida e Paz e Cristo 
ilumina. Já no sábado 
(19), o público poderá 
acompanhar uma ba-
talha de Rap, com os 
MC’s do Município. Os 
ar tistas Emanuel e os 
Afrika, Anne Marie, Ju-
ninho Santos e o grupo 
Music Box, também se 
apresentarão.
 
Doações aos artistas
O festival tem como in-
tuito arrecadar alimentos 
para amparar artistas em 
situação de vulnerabili-
dade social, bem como 
disseminar música de 
forma segura. Em sua 
estreia, no fim de sema-
na passado (12 e 13) o 
evento arrecadou mais 
de 400 quilos de ali-
mentos que serão repas-
sados ao Fundo Social 
de Solidariedade (FSS) 
de Guarujá. As doações 
continuam sendo recebi-
das no Teatro Procópio 
Ferreira (Av. Dom Pedro 
I, 350 – Jardim Tejereba), 
de segunda a sexta-feira, 
das 08 até às 17 horas.
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Dra. Gelvana 
Flávio

Barreto Reis
CRM 75.050

Válter Suman, médico, prefeito de Guarujá 

Artigo
Hora de apertar o cinto, 
inovar e superar desafios

É inegável que a 
pandemia de covid-
19 impôs incontáveis 
desafios a todos os 
setores mundo afo-
ra. Tudo mudou, em 
grande escala, de 
forma brusca e talvez 
para sempre. Aos 
gestores públicos, a 
apreensão, logo nos primeiros 
meses de 2020, foi uma só: 
descobrir o verdadeiro tama-
nho do buraco e os efeitos 
nocivos que esse coquetel de 
incertezas traria. Afinal, saúde 
não tem preço, mas tem cus-
to. E ninguém sabia ao certo 
de quanto precisaria dispor 
para esse enfrentamento. 

Em Guarujá, todos os 
esforços foram direcionados 
em dispor do necessário 
para cuidar das pessoas e 
afetar o mínimo possível as 
demais áreas da Administra-
ção Municipal. Por isso, onde 
foi possível seguir com segu-
rança para manter serviços 
básicos e não paralisar obras 
estruturantes, mesmo nos pe-
ríodos mais críticos, assim foi. 

Com muita parcimônia, 
criatividade e, principalmente, 
austeridade, a engrenagem foi 
mantida em funcionamento. 
Para chegar até aqui, medidas 
como o congelamento de 
salários de funcionários co-
missionados, já pelo segundo 
ano consecutivo, além de 
cortes nas horas extras de 
servidores, foram tomadas. 

Agora, após minucioso 
estudo, o Conselho Gestor 
de Finanças da Prefeitura de-
finiu cortes que variam de 
15% a 20% nos contratos 
mantidos pelo Município, 
considerando, sobretudo, 
aqueles que mais oneram 
o erário público. Prestado-
res de serviço e secretários 
municipais já foram comu-
nicados para se ajustarem à 
medida sem comprometer a 
fluidez das ações da gestão. 

Levando em conta os 
abalos sem precedentes 
que a pandemia causou em 
setores vitais da economia 
de Guarujá, como a cadeia 
de turismo e lazer, medidas 
complementares se fizeram 
absolutamente necessárias. 
Uma das saídas para a Prefei-

tura foi investir pe-
sado em tecnologia. 

De maneira ge-
ral, as contingên-
cias impostas pela 
covid-19 acelera-
ram um processo 
de transformação 
digital que já estava 
em curso, inclusive 

no ambiente público. É um 
caminho sem volta e que vai 
trazer muito mais agilidade e 
eficácia na gestão de dados. 

Como projeto piloto e 
com pioneirismo na Baixada 
Santista, em 2021 Guarujá im-
plantou o IPTU Digital em três 
zonas territoriais, acabando 
com a impressão de 37 mil 
carnês e disponibilizando 
formas de pagamento on-line 
ou em postos móveis espa-
lhados em diversos pontos 
da Cidade. Além de gerar 
economia aos cofres públi-
cos, a iniciativa colaborou di-
retamente para o crescimento 
real de 6,6% dessa receita já 
no primeiro mês de 2021, 
em comparação com igual 
período do ano anterior. A 
meta, agora, é a digitalização 
de todos os 119 mil lança-
mentos do IPTU já em 2022. 

Outra ação nesse sentido 
foi adotada recentemente, 
por meio do sistema de Pro-
cesso Administrativo Eletrô-
nico, com a digitalização de 
todos os processos munici-
pais, reduzindo custos com 
papéis, impressões e arma-
zenamento físico. Fiscais mu-
nicipais agora também usam 
tablets, em substituição aos 
antigos talonários de papel. 

Ainda nessa trilha, pela 
primeira vez o processo de 
adesão ao programa de re-
cuperação fiscal (Refis) da 
Cidade se dará de maneira 
100% digital, sem a neces-
sidade de preenchimento 
de formulários físicos ou 
idas a repartições públicas. 

Gestão pública moder-
na e eficiente é mais que 
apertar o cinto e adequar 
a máquina administrativa às 
limitações orçamentárias. É 
inovar para, mesmo em ce-
nários adversos, manter uma 
arrecadação progressiva e 
garantir políticas sociais e 
direitos básicos do cidadão. 

Guarujá -  Contr i-
buintes que estão com 
tributos de Guarujá em 
atraso terão uma boa 
oportunidade de quitar 
suas dívidas. No próximo 
dia 24, começa a vigorar 
a Lei Complementar nº 
283/2021, publicada no 
Diário Oficial da Cidade 
no último dia 3, que ins-
titui o novo Programa de 
Recuperação Fiscal (Refis). 

O Refis possibilitará ao 
munícipe parcelar seus 
débitos em até 60 ve-
zes. Porém, quem optar 
por pagar em até cinco 
parcelas terá isenção de 
100% do pagamento de 
multas e juros.

Outra novidade na 
edição deste Refis é que 
o contribuinte poderá 
fazer todo o processo de 
adesão via on-line, sem 
precisar sair de casa. Para 
tanto, o requerimento de 
adesão estará disponibi-
lizado no sítio eletrôni-
co oficial do Município 
no site www.guaruja.
sp.gov.br, em ‘Serviços 
On-line’. A adesão ao 
programa também po-
derá ser feita pessoal-
mente, nas unidades de 
atendimento presencial.

O novo Refis abrange 
somente débitos tribu-
tários ou não tributários, 
referentes ao IPTU (Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano); ISSQN (Imposto 
Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza), taxas, e 
contribuições de me-
lhorias, inclusive multas 
tributárias. O dispositivo 
valerá para débitos cujo 
fato gerador tenha ocor-
rido até 31 de dezembro 
de 2020, ajuizados ou 
a ajuizar, com exigibili-
dade suspensa ou não.

ADESÃO
PELA INTERNET

Pela primeira vez será 

Pagamento do Refis em até 5 parcelas 
dará isenção de multas e juros

possível fazer todo o pro-
cesso de adesão sem 
precisar sair de casa. Para 
formalizar seu pedido 
por meio eletrônico, o 
contribuinte ou respon-
sável tributário deverá 
anexar os formulários de 
adesão ao Refis, dispo-
níveis na internet, pre-
enchidos e assinados.

No caso de pessoa fí-
sica, é preciso anexar do-
cumento de identificação 
com foto e comprovante 
de residência; já a pessoa 
jurídica, além de docu-
mento com foto, deve 
anexar comprovante de 
endereço atualizado. O 
contribuinte terá 90 dias 
contados da entrada em 
vigor da lei complementar 
para requerer sua adesão 
ao programa.

Também é possível 
requerer a adesão pre-
sencialmente, apresen-
tando cópia dos mesmos 
documentos. Para isso, 
basta se dirigir ao setor de 
Dívida Ativa da Prefeitura 
(Rua Azuil Loureiro, 691, 
Santa Rosa); ao Ceacon 
– Centro de Atendimen-
to ao Contribuinte de 
Guarujá (Avenida Leo-
mil, 630 – Centro) ou 
ao Poupatempo (Aveni-
da Castelo Branco, 357 
– Vicente de Carvalho).

REDUÇÃO DE
MULTAS E JUROS
Os munícipes que 

aderirem ao Refis terão 
redução na multa e nos 
juros. A extensão da 
anistia fiscal será grada-
tiva, de acordo com o 
prazo para pagamen-
to manifestado no re-
querimento de adesão.

CONDIÇÕES
EXCEPCIONAIS

O novo Refis prevê 
condições excepcionais 
para proprietários que 

tiverem dívidas a partir de 
R$ 50 mil. Esses poderão 
obter parcelamentos que 
variam de 61 a 120 vezes. 
Porém, há critérios a se-
rem obedecidos e que 
deverão passar pelo crivo 
da Advocacia Geral do 
Município (AGM).

Além disso, essas 
parcelas sofrerão atuali-
zação monetária, terão 
aplicação de juros e o 
valor de cada uma delas 
deverá ser de, pelo me-
nos, 200 UFIs (Unidades 
Fiscais do Município) 
para pessoas físicas e 
MEIs (Microempresários 
individuais) e de 500 
UFs, para pessoas  jurídi-
cas. Este ano a UF corres-
ponde a R$ 3,60.

A critério da AGM, o 
parcelamento poderá ser 
excepcionalmente con-
cedido em até 120 parce-
las às pessoas físicas, que 
devem atender aos se-
guintes critérios de renda:

- Comprovar que pos-
sui renda mínima, bene-
fício ou pensão previ-

denciária de até cinco 
salários mínimos nacio-
nal para o contribuin-
te acima de 65 anos; 

- Até cinco salários 
mínimos nacional para o 
contribuibnte ou depen-
dente que for PCD - Pes-
soa com Deficiência;

- Até cinco salários 
mínimos nacional quando 
o contribuinte ou depen-
dente for portador do 
vírus HIV;

- Até cinco salários 
mínimos nacional para o 
contribuinte ou depen-
dente que tiver diagnós-
tico de câncer;

- Até cinco salários 
mínimos nacional para o 
contribuinte ou depen-
dente que tiver diagnós-
tico terminal em razão de 
doença grave;

- Até três salários míni-
mos nacional não abrangi-
dos nos itens anteriores;

- Não possuir qualquer 
outra fonte de renda;

- Possuir um único imó-
vel, que seja destinado à 
sua residência.

� Para pagamento do débito em uma a até
    cinco parcelas a multa e os juros serão excluídos
    em 100% do seu total; 
� De seis a até 12 parcelas mensais e consecutivas
    a multa será excluída integralmente e os juros
    serão reduzidos em 80% do seu total; 
� De 13 a até 24 parcelas mensais e consecutivas,
    a multa será reduzida em 80% e os juros
    reduzidos em 70% dos seus totais;
� De 25 a até 30 parcelas mensais e consecutivas,
    a multa será reduzida em 70% e os juros
     reduzidos em 60% dos seus totais; 
� De 31 a até 60 parcelas mensais e consecutivas,
    a multa será reduzida em 50% e os juros
    reduzidos em 50% dos seus totais.

Opções de pagamento
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CONVENIÊNCIA

Horário de entrega das 9h às 17h

� Revistas
� Jornal
� PET
� Máscaras

� Hiper Cap
� Chips
� Coquetel
� Gibis

� Mangá
� Cigarros
*Consulte a
taxa de entrega
do seu bairro Peça peço IFood ou nosso delivery:

(13) 3382-1859

Guarujá iniciou a va-
cinação a pessoas sem 
comorbidades entre 50 
e 54 anos. A estratégia 
foi pensada para evitar 
aglomerações e está de 
acordo com o calen-
dário do Plano Estadual 
de Imunização (PEI), do 
Governo do Estado, que 
indica o início da vacina-
ção para o público de 
50 a 59 entre os dias 16 
e 22 de junho. O Mu-
nicípio espera atender 
um volume de 33 mil 
pessoas dentro dessas 
faixas etárias.

Na quinta-feira (17), 
os munícipes de 53 e 
54 anos foram os bene-
ficiados com a primeira 
dose. Nesta sexta-feira 
entram os públicos de 51 
e 52 anos. E na segunda-
feira (21), a população 
de 50 anos será intro-
duzida na campanha.

O período também 
foi estipulado pela ges-
tão estadual, pois o envio 
de doses também será 
feito de maneira esca-
lonada. Na última terça-
feira (15), o Município 
recebeu 6.900 doses do 
imunizante da AstraZe-
neca/Oxford, destinado 
ao atendimento apenas 
da população de 58 
e 59 anos. As vacinas 
para as demais faixas 
etárias serão enviadas 
ao longo da semana.

O Instituto Butantan 
abriu o pré-cadastro 
dos voluntários inte-
ressados em participar 
dos estudos clínicos da 
Butanvac, vacina que já 
está sendo produzida 
sem depender da im-

portação de matéria-pri-
ma. Os interessados de-
vem acessar a página do 
IB (butanvac.butantan.
gov.br), onde constam 
todas as informações e 
onde é feito o preen-
chimento do formulário.

A Secretaria de Tu-
rismo e Viagens (Setur) 
e a InvestSP – Agência 
Paulista de Promoção de 
Investimentos e Com-
petitividade lançaram 
um portfólio eletrônico 
de imóveis para inves-
timentos no estado de 
São Paulo. Inicialmente 
são terrenos ou prédios 
com potencial turístico, 
localizados no Vale do 
Ribeira, nos litorais Sul 
e Norte e no centro da 
capital. O endereço é 
http://turinvestsp.com

É possível que alguns 
prédios disponíveis para 
locação ou venda, em 
regiões estratégicas do 
estado, estejam aptos a 
se tornarem hotéis, da 
mesma forma que imó-
veis menores possam se 
transformar em centros 
de exposição e terrenos 
maiores sejam concessio-
nados para que se mo-
delem como um parque 
temático, por exemplo. 
Os interessados podem 
entrar em contato dire-
tamente pela plataforma.

Plataforma lista áreas de 
investimentos no Estado

Voluntários para
testes da Butanvac

Vacina passará por estudos para 
comprovar a segurança e eficiência

Guarujá vacina público de 50 anos

Na última terça-feira (15), o Município recebeu 6.900
doses do imunizante da AstraZeneca/Oxford, destinado
ao atendimento apenas da população de 58 e 59 anos

Público de 53 e 54 anos foi imunizado na quinta-feira; nesta sexta, é 
a vez de quem tem 51 e 52 anos. Na segunda, entram os de 50 anos

POSTOS E PÚBLICO
A vacinação conti-

nua no Ginásio Guaibê 
(Av. Santos Dumont, 420 
– Santo Antônio) com 
esquema de imunização 
separado por primei-
ras e segundas doses 
na quadra do ginásio, 
das 8 às 16 horas, de 
segunda a sexta-feira. 
No estacionamento, se-
gue em funcionamento 
o drive-thru – apenas 
para as primeiras doses 
– das 9 às 15 horas.

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

O Município segue 

imunizando idosos; pro-
fissionais de educação 
– mediante cadastro no 
site Vacina Já -; profis-
sionais e trabalhadores 
de saúde; pessoas com 
comorbidades ou defi-
ciência permanente (com 
ou sem recebimento do 
BPC); grávidas e puérpe-
ras (mulheres que deram 
à luz em até 45 dias); 
adultos com síndrome de 
down e transplantados 
imunossuprimidos. As se-
gundas doses continuam 
a ser aplicadas de acordo 
com a data agendada no 
comprovante de vacina-
ção da primeira dose. 

CADASTRO PRÉVIO
É recomendado, mas 

não obrigatório, o cadas-
tro no site do VacinaJá, 

do Governo do Estado 
(https://www.vacinaja.
sp.gov.br/). O cadas-
tro pode ser realizado 
pelo próprio candidato 
à imunização ou por al-
gum familiar. Imprimir a 
ficha que o site dispo-
nibiliza ao final contribui 
ainda mais para agilizar o 
atendimento no posto.

DRIVE-THRU
SOLIDÁRIO

Quem busca uma 
dose de esperança tam-
bém pode oferecer em 
troca uma dose de soli-
dariedade às famílias em 
vulnerabilidade da Cida-
de. No Drive-Thru Soli-
dário o munícipe pode 
contribuir com a doação 
de alimentos não perecí-
veis no ato da vacinação.

A pandemia mudou o mundo, mudou as pessoas, a forma 
de nos relacionarmos e no mundo do trabalho e no CAMP 
Guarujá, não foi diferente. Precisamos nos reinventar e não 
há mais como fazer os grandes processos de inscrição e 
nem atender grandes turmas. Assim, no dia 16 de junho de 
2021, lançamos o edital de cadastro para os interessados, 
em ingressar no Serviço de Convivência e Fortalecimen-
tos de Vínculos – Programa Integração  2021-2022. Será 
apenas um cadastro de interessados, conforme condições 
estabelecidas no edital e que permanecerá ativo até 2022.

Atendendo os 30 dias a partir da publicação, o link para 
o cadastro dos interessados, que atendam ao edital, estará 
liberado a partir de 16 de julho de 2021.

Fiquem atentos! Lançaremos, junto com a disponibi-

lização do cadastro, um vídeo explicativo, que será muito 
importante para que o adolescente não bloqueie seu cadastro. 
Na abertura de vagas, em pequenas turmas os adolescentes e 
a família poderão ser chamados a fazer a inscrição e participar 
de entrevista psicossocial. 

Os contemplados, após esse chamamento, participarão 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e 
terão treinamento gratuito, não remunerado, em módulos 
de formação humano-profissional. Para saber se faz parte 
do Público Alvo do CAMP Guarujá, é importante que leiam 
o edital completo disponível no link: https://camp-guaruja.
org.br/ingresso2021-2022. O edital está disponível tam-
bém no mural de entrada da entidade – Unidade I – Av.: 
Adriano Dias dos Santos, 700 - Jardim Boa Esperança.

OPORTUNIDADE CAMP GUARUJÁ



18 a 24 de junho de 2021GERALA ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br 5

Rua Montenegro, 291 - Vila Maia, Guarujá 

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

���Aberturas
� ����������Encerramentos
� � ���������������Imposto de Renda

ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

SÓ PARA

Sérgio Trombelli 

PENSAR

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

Como será o que virá?
“O drama da Internet é que ela
promoveu o idiota da aldeia a

portador da verdade” - Umberto Eco

Não é para a minha geração. 
Talvez aqueles que têm 18 anos, 
mais ou menos, possam ver a con-
solidação de muitas coisas novas 
que vem ocorrendo mundo a fora.

Muito se falou no novo normal 
da pós Pandemia, mas não é só 
isso. Aos poucos uma nova ordem 
mundial vem se estabelecendo 
em inúmeros setores da vida hu-
mana. No fundo, é a saturação de 
conceitos antigos que vigoram há 
séculos, mas que não atendem 
mais aos anseios da população em 
todo o globo. 

Não dá para falar de tudo neste 
artigo, mas alguma coisa vale a 
pena pensar.

Veja o que ocorre com o dinhei-
ro, por exemplo. Antes, cada país 
tinha a sua moeda e ela possuía o 
respaldo da solidez das reservas 
do país em questão. Hoje, temos o 
Bitcoin, não pertence a país algum, 
atua no mercado como se fosse um 
vírus econômico paralelo que vem 
contaminando a economia global. 

Muito dinheiro sólido está 
sendo canalizado para esta moeda. 
E mais, novos Bitcoins semelhan-
tes já se instalaram, todos com 
alta rentabilidade, fazendo novos 
milionários do dia para noite, mas 
sem lastro real nenhum. Isto pode 
gerar uma crise gigantesca capaz de 
desestabilizar a ordem econômica 
mundial. 

De outra parte, a riqueza, con-
forme Relatório da Oxfam reve-
lou que os bilionários do mundo 
possuem riqueza maior do que 
aproximadamente 60% da popula-
ção global. Quer dizer, 4,6 bilhões 
de pessoas. Com isso, a miséria 
se tornou crônica e o mínimo que 
poderia dar a todo cidadão desta 
nave chamada Terra, que é viver 
com dignidade, sem passar fome 
e sofrer com doenças, está sendo 
negado em muitos lugares do 
globo. Por isso, esperem por mais 
miséria e novas pandemias.

As mídias socias fazem nascer e 
morrer verdades políticas e sociais, 
heróis e vilões. Os crédulos nestas 
mensagens reagem fisicamente a 
palavras, às vezes mentirosas, o que 
mostra a incapacidade de muitos em 
filtrar a verdade dos discursos por 
pura ignorância. Segundo Umberto 
Eco, a TV já havia colocado o “idiota 
da aldeia” em um patamar no qual 
ele se sentia superior, mas “O drama 
da Internet é que ela promoveu 
o idiota da aldeia a portador da 
verdade”, acrescentou. 

A “legião de imbecis” que antes 
falava apenas “em um bar e depois 
de uma taça de vinho, sem prejudi-
car a coletividade, hoje disputa suas 
falas com ganhadores de prêmio 
Nobel”. Assim, para usar uma ex-
pressão bem ao gosto do brasileiro: 
tudo junto e misturado, dificultando 
separar o certo do errado. 

O relacionamento urbano se 
modifica.  A arquitetura mundial 
cria novas formas de conviver e 
habitar. São prédios imensos com 
autossuficiência, de maneira   que 
os moradores não precisem de mais 
nada a não ser está lá. O mesmo 

se dá com condomínios fechados 
que completam às necessidades 
de moradores, quer de compras, 
atendimento médico, escolas, e 
com isso, nos enclausuramos cada 
vez mais. A vida social se restringiu 
à família, ou ao pequenino grupo.

A educação à distância, cada 
dia mais dispensa a convivência 
escolar, e há queda na qualidade 
de formação dos estudantes. De 
outra parte, algo de bom, os “home 
office” ampliam a produtividade dos 
funcionários. Vamos trabalhar em 
casa e exercitar o que Domenico De 
Masi disse sobre o ócio criativo, o 
que seria sensacional.

Tirando os negociantes que 
vendem Deus e Jesus nos altares 
aos desesperados, neste contexto 
global, a espiritualidade cresce, a 
sensação de importância frente ao 
gigantismo das mudanças precisa 
de um ordenador e a crença num 
ente superior, capaz de disciplinar e 
explicar tudo isso, ideias e condutas 
que se movem velozmente, para 
que possamos entender a vida 
completamente, afinal, o amanhã é 
incerto, e um ser superior se torna 
ainda mais necessário. 

Algo bom no front da tecno-
logia e da alucinação desta vida 
por demais inovadora para nossa 
cabeça acomodada em séculos de 
“certezas” que não valem mais, a 
não ser uma: Deus está lá, aqui, 
comigo e com todos. 

Na verdade, tudo isso existe 
porque as formas de governo 
esgotaram suas possibilidades. 
Esquerda, direita, centro, democra-
cia, totalitarismo são tentativas que 
produziram resultados temporários 
e não estão em consonância com os 
anseios do ser humano atual.

Antigos e modernos filósofos 
falavam e falam de uma forma de 
governo que estivesse a cargo dos 
melhores, a Meritocracia. Isto é, 
quem tivesse mérito deveria ser 
o condutor da massa humana. 
Mas este governante ainda não 
apareceu.

Quando Aldous Huxley es-
creveu a obra “Admirável Mundo 
Novo”, não poderia imaginar que 
esse mesmo mundo caminhasse 
para ser tão novo assim e de forma 
tão rápida, e é um novo que nós 
ainda não conseguimos assimilar 
o quanto, e talvez nunca saiba-
mos, porque a inventiva humana 
é ilimitada.  

Se não houver o bom senso, 
fruto da educação, da repartição 
das riquezas, da democratização de 
oportunidades, estas sim as gran-
des reformas, e ações que o mundo 
todo precisaria fazer, de forma a 
acabar com as desigualdades, o ser 
humano continuará sendo escravo 
do próprio ser humano, e terá na sua 
espécie o predador da raça humana 
assim como estamos hoje.

Neste contexto, o Brasil ca-
minha ao sabor do vento, e quem 
segue aleatoriamente o vento não 
sabe aonde quer ir. Precisamos de 
um timoneiro firme, uma bússola 
abençoada, capaz de oferecer um 
norte seguro ao nosso povo, ao 
carente povo brasileiro, que merece 
de todos os nossos governantes um 
olhar mais humano e justo.
Só tempo dirá como será o que virá.

Guarujá - Com a ple-
na vacinação dos profis-
sionais de educação, a 
Prefeitura de Guarujá po-
derá retornar às aulas pre-
senciais na rede municipal 
de ensino. E já tem data: 
12 de julho. No entanto, 
os professores retomam 
suas atividades presen-
ciais antes disso, em 5 
de julho, para um perío-
do de acolhimento que 
prosseguirá até o dia 9.

A retomada se dará 
de maneira gradativa e 
cada sala de aula deverá 
comportar no máximo 
até 35% dos alunos, em 
sistema de revezamento. 
A medida valerá para 
todos os níveis de ensino 
municipais: Núcleos de 
Educação Infantil Munici-
pais (Neims); Núcleo de 
Educação Infantil Conve-
niados (Neics); Educação 
Infantil (Emeis); Ensino 
Fundamental I e II; Educa-
ção para Jovens e Adultos 
(EJA I e II) Ensino Profissio-
nalizante e os Centros de 
Atividades Educacionais 
e Comunitárias (Caecs).

A Prefeitura reforça 
que serão cumpridos 
todos os protocolos de 
biossegurança de com-
bate ao novo coronaví-
rus. Além disso, desde a 

Guarujá - As obras 
de reestruturação do 
sistema de drenagem na 
Avenida Helena Maria, 
coordenadas pela Seurb, 
seguem em ritmo ace-
lerado. As intervenções 
contemplam uma nova 
rede de drenagem, que 
visa mitigar alagamentos 
na região, aumentando 
a capacidade de vazão 
das águas pluviais.

Para execução dos 
serviços, a Seurb está 
utilizando maquinários 
e mão de obra própria. 
“Desta forma, a Prefeitura 
está economizando, pelo 
menos, R$1,5 milhão dos 
cofres públicos, valor es-

timado que uma empresa 
cobraria para realizar es-
sas obras”, explica o titular 
da Seurb, Alex Monteiro.

LIXO NA RUA
O secretário apela 

aos munícipes, que não 
joguem lixo nas vias pú-
blicas, contribuindo com 
o poder público, a fim 
de evitar o assoreamento 
de canais e córregos. 
Para tanto, o Município 
disponibiliza à popula-
ção o caminhão ‘Cata 
Coisa”, que visa diminuir o 
descarte irregular de ma-
deiras, móveis, colchões 
e eletrodomésticos em 
vias públicas, canteiros 

centrais, córregos, canais, 
terrenos públicos, entre 
outros espaços.

‘CATA COISA’
O serviço permite ao 

munícipe cooperar com 
a Cidade, para que as 
vias públicas e, sobre-
tudo canais e córregos, 
permaneçam l impos, 
evitando que tais detri-
tos sejam descartados 
irregularmente, acaban-
do por comprometer a 
vazão das águas pluviais 
e, consequentemente, 
ocasionando pontos de 
alagamentos e enchentes. 
Aquele que for flagrado 
cometendo este tipo de 

infração está sujeito à mul-
ta, que varia de R$ 538,28 
a R$ 9.808,00.

O ser v iço atende 
semanalmente, de se-
gunda-feira a sábado, 
porém, os agendamentos 
devem ser feitos de se-
gunda à sexta-feira, das 
8 às 11h30 e das 14 às 
16h30. Pelo WhatsApp o 
contato é o (13) 99620 
0855 e pelo telefone 
fixo (13) 3344-3312).

O ‘Cata Coisa’ não 
recolhe entulho e nem 
restos de vegetais, como 
poda de árvores e galhos. 
Neste caso, o munícipe 
deve contratar um serviço 
particular de caçambas.

Obras para reduzir alagamentos 

Guarujá prepara volta às aulas 
presenciais para o dia 12 de julho

� 16 a 18 de junho – Reunião com equipes gestoras
� 21 a 25 de junho – Informação aos professores
    sobre a retomada
� 29 de junho a 2 de julho – Reunião com os pais
� 5 a 9 de julho – Acolhimento aos Professores,
   adequação do Plano de Aulas, Hora do Trabalho
   Pedagógico Coletivo (HTPC)
� 12 de julho – Alunos retornam às aulas

última segunda-feira (14), 
a Seduc intensificou a 
vistoria junto às unida-
des municipais acerca da 
quantidade e instalação 
de equipamentos de 
proteção individual (EPIs), 
assim como álcool em gel, 
máscaras, luvas e aventais.

DIÁLOGO
O assunto inclusive 

foi discutido em reu-
nião realizada na última 
terça-feira (15), com o 
secretário de Educação 
e os presidentes dos Sin-
dicatos: dos Professores 
(Siproem) e dos servido-
res (Sindiserv). Também 
participaram da reunião 
o secretário adjunto de 
Gestão de Ensino, e a 
coordenadora geral de 
ensino da Seduc,

Conforme o Secretário 
de Educação, o diálogo 
com os sindicatos é im-
portante para promover 
um retorno tranquilo e to-
das as medidas são cons-
truídas em conjunto com 
a Secretaria de Saúde. 

“Até o dia 12, todos os 
profissionais da educação 
estarão imunizados com 
as duas doses. Precisamos 
nos unir para que os pro-
fissionais da educação, 
alunos e pais se sintam 

seguros nesta retomada. 
Seguiremos atentos, de 
portas abertas, e pode-
mos recuar se mostrar 
necessário”, esclarece.

Para o presidente do 
Sindicato dos Servidores, 
a retomada se faz neces-
sária. “Como professor sei 
que está na hora de voltar, 
claro, que com todos os 
cuidados de combate 
à doença. Afinal, temos 
um ano e meio de atraso 
pedagógico às nossas 
crianças”, frisou. Já a pre-
sidente do Sindicato dos 
Professores requereu que 
“alguns protocolos de 
biossegurança precisam 
ser revistos. Tendo em 
vista que não podemos 
perder vidas”, afirmou.

Guarujá conta atual-
mente com cerca de 
34 mil alunos matricula-
dos na rede municipal. 
O ensino presencial em 

Guarujá estava suspenso 
desde o final de abril, 
em função da pandemia 
da Covid-19. Com a vol-
ta das aulas presenciais, 
a Secretaria acrescenta 
que será mantido o Pro-
jeto de Ensino Remoto, 
através dos roteiros de 
estudo, disponibilizados 
de forma on-line no site 
da Prefeitura e também 
impresso nas escolas.

Quanto ao forneci-
mento de merenda aos 
estudantes – serviço que 
hoje está concentrado em 
15 pólos educacionais 
– será feito pela própria 
unidade onde o aluno 
está matriculado. Deste 
modo, o estudante po-
derá realizar a refeição na 
sua escola, se estiver no 
ensino presencial naquela 
data, ou fazer a retirada 
da alimentação, caso es-
teja no ensino remoto.

Cronograma
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BASTIDORES
DO ESPORTE

Nelsinho Filho

Nome: Nancy Aparecida da Silva Pinto
Naturalidade: Guarujá

Data de Nascimento: 11/07/1956
Esporte: Basquete
Posição: Ala/Pivô

Nancy foi um dos grandes destaques do basquete femi-
nino da Ilha de Santo Amaro. Aos 14 anos e com estatura 
que chamava a atenção, ela deu início a sua trajetória 
esportiva no Vila Souza Atlético Clube, sob o comando do 
técnico César de Amorim.

Aos poucos, diante de muito treinamento, nossa homena-
geada foi ganhando personalidade dentro da quadra, e se 
definiu como uma brilhante ala/pivô. As principais qualidades 
eram: o movimento rápido, que a possibilitava se desmar-
car dos adversários e receber bolas em condições de arre-
messos intermediários e a extrema habilidade nos rebotes.

Além do Vila Souza, defendeu por várias oportunidades 
a seleção de Guarujá nos Jogos Regionais e Abertos. 
Segundo a ex-jogadora, uma das melhores colocações 
da equipe, foi nos Abertos de Tupã, em 1976, quando a 
Cidade ocupou a 4º colocação, perdendo o bronze para 
Piracicaba, base da seleção brasileira à época.

Em 1978, foi convidada a jogar pelo São José, de São 
José dos Campos, que iniciava um time feminino. Mas, 
foram apenas seis meses de atuação, pois teve que optar 
entre jogar ou trabalhar na Prefeitura de Guarujá. Nem pre-
ciso dizer o que ela escolheu, né... O trabalho é claro.

Nancy parou de jogar aos 25 anos de idade, porém, ao 
completar 10 anos de afastamento, não resistiu a um con-
vite feito pela seleção guarujaense. Voltou às quadras e 
sagrou-se campeã dos Jogos Regionais, em Cubatão.

Funcionária pública municipal há mais de 40 anos,
        Nancy é divorciada, tem três filhos e quatro netos.

a
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Rafael Moutinho Souza 
Rodrigues, 20 anos, tem 
paralisia cerebral tetraes-
pástica. Há três anos ele 
participa do Projeto Surf 
Special (Surfe Especial), 
de surfe adaptado que 
ministra aulas da moda-
lidade a pessoas com 
necessidades especiais. 
A ação acontece no Can-
to das Galhetas, na Praia 
das Astúrias, em Guarujá. 

“O Rafael melhorou na 
parte motora, de coorde-
nação e também de so-
cialização”, conta a mãe 
Izabel Moutinho Souza 
Rodrigues. Ela lembra que 
por amar esportes, o filho 
sempre se imaginou no 
surfe. “Ele se vê como um 
atleta e, por isso, chegam 
até chamá-lo de Rafael 
Medina”, em homena-

gem ao surfista campeão 
mundial, Gabriel Medina. 

O Surf Special (Surfe 
Especial) realiza, gratuita-
mente, atividades e aulas 
de surfe adaptado para 
pessoas com deficiên-
cia física, múltipla, visual, 
auditiva ou intelectual. 
Começou a funcionar em 
Guarujá em 2019, e che-
ga a atender mais de 
300 pessoas por semes-
tre. Dispõe de pranchas 
adaptadas e comuns, 
além de outros equipa-
mentos, para garantir o 
conforto e a segurança 
da prática do esporte, 
de acordo com o tipo de 
necessidade do aluno.

Atualmente atende 
pessoas com síndrome 
de down, autismo, defi-
ciência visual, paralisia ce-

rebral, tetraplegia e aneu-
risma cerebral, entre ou-
tros diagnósticos. O Surf 
Special tem ainda, apro-
ximadamente, 10 instru-
tores, todos voluntários.

O projeto vem con-
quistando cada vez mais 
reconhecimento e rece-
beu recentemente (16) a 
visita do prefeito de Gua-
rujá, Válter Suman. “Supe-
ração é a palavra-chave 
dessa iniciativa tão baca-
na que fomenta a solida-
riedade. Parabéns pelo 
trabalho de todos, em 
especial dos voluntários. 
Espero que o Surf Special 
se torne ainda maior ”.

A fundadora e coor-
denadora do projeto é 
Iara Assis Stella. Educa-
dora física e guarda-vidas, 
ela é surfista há 15 anos, 

Projeto de surfe 
adaptado na

Praia das Astúrias
Surf Special é uma das iniciativas contempladas 

através do programa Promifae, realizado
pela Secretaria de Esporte e Lazer (Sel)

sendo 10 deles dedica-
dos às competições. Ela 
agradeceu a presença 
do prefeito e destacou 
que o surfe adaptado 
também é uma ferramen-
ta de transformação de 
uma sociedade. “Hoje 
sabemos o que quere-
mos e é esse legado que 
queremos deixar: do sur-
fe como acessibilidade, 
do surfe como saúde”.  

PROMIFAE
O Surf Special é um 

O Surf Special é re-
alizado pelo Instituto 
Ohana Hui, em parce-
ria com a Escola de 
Sur fe Neno Matos e 
com o patrocínio da 
empresa Blue Med, e 

neste ano subsidiado 
pela City – Transporte 
Urbano, concessionária 
do transporte público 
municipal na Cidade. 
Informações pelo tele-
fone: (13) 99637-7564.

dos 23 beneficiados pela 
Prefeitura de Guarujá, 
por meio do Programa 
Municipal de Incentivo 
Fiscal de Apoio ao Espor-

te (Promifae), programa 
prevê a captação de 
recursos privados para o 
financiamento de iniciati-
vas esportivas na Cidade. 

SERVIÇO

Diego MarchiDiego Marchi

Surf Special realiza, gratuitamente, atividades e aulas
de surfe adaptado para pessoas com deficiência

física, múltipla, visual, auditiva ou intelectual
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Entre Sons Entre Sons && Tons Tons
FESTA DE SÃO JOÃO EM CASA

Alternativa para data não passar em branco na pandemia

Em uma edição pas-
sada trouxe para você 
uma nova tendência que 
já ganhou espaço na so-
ciedade e no mercado: 
o “mundo instagramável”, 
e fiquei de mostrar alguns 
exemplos. Para começar, 
busquei algumas dicas 
para você ter o seu espa-
ço instagramável no con-
forto do seu lar ou na sua 
empresa. Simples e fácil, 
suas fotos podem pare-
cer profissionais se você 
usar a ferramenta certa.

A fórmula para montar 
cantos instagramáveis é 
simples: escolha um local 
bem iluminado, organize 
esse espaço eliminando 
objetos que não fazem 
parte da foto e comece 
a adicionar elementos de 
decoração. Leia algumas 
dicas de decoradores:

Cores Neutras - Uma 
das primeiras coisas que 

Saiba como fazer um ambiente instagramável na sua casa

Bruna Muller recentemente inaugurou 
uma parede instagramável em seu 

estúdio de design de cílios em Guarujá

Milho verde, curau, 
caldinho, cachor-

ro-quente, canjica, pa-
çoca, maçã do amor, 
quentão, amendoim, 
chocolate quente... 
quem não gosta dessas 
iguarias? Pelo segundo 

ano não teremos Fes-
ta Junina “presencial” 
devido à pandemia da 
covid-19. A tradicional 
festa brasileira está en-
raizada em nossa cultu-
ra e família, e a culinária 
típica da época é sem-

pre muito aguardada. 
Mas como não tem 

jeito de dançar qua-
drilha e nem “pular ” 
fogueira esse ano, as 
opções são os deli-
veries ou fazer algo 
especial em casa para 

não passar  bat ido 
mais essa data de São 
João, comemorado 
no próximo dia 24.

Para esta semana eu 
fui buscar referências 
de decoração no Pin-
terest, com arranjos, 

cores, produtos arte-
sanais, e é claro, uma 
comida saborosa, para 
que esse momento de 
festividade seja come-
morado em família, ou 
com poucos amigos, 
buscando se preser-

var da contaminação 
pelo Novo Coronaví-
rus. Nas referências, 
o que eu percebi é 
que o principal é fazer 
uma decoração alegre, 
com um pouco de 
criatividade e ousadia.

Confira algumas tendências do Pinterest. Não deixe passar em branco!

Pensando na organização do banquete, 
a paçoca pode virar uma atração 

decorativa e gastronômica, uma vez
que é possível brincar com a posição
de cada unidade. Neste pin, vemos
um mini chapéu de palha apoiado, 

deixando a mesa mais descontraída

Uma mesa posta com um guardanapo 
personalizado pode fazer toda 
diferença. Invista em uma cor

clara e mescle com fitas coloridas, 
remetendo à decoração típica

Para quem quer deixar o ambiente 
aconchegante e com pouca luz, basta 

pegar vários papéis e recortar em 
formatos de bandeira. Depois, é só 

enrolar e colocar uma vela no centro

PAÇOCA PERSONALIZADA

GUARDANAPO JUNINO IDÉIA DE LUMINÁRIA

devemos notar, é que a 
maioria das inspirações 
que encontramos no ins-
tagram ou em outras redes 
socias, são os ambientes 
com a base branca. Apos-
tar nesta tonalidade, faz 
com que seu ambiente 
sempre esteja na moda.

Natureza - As casas 
ou ambientes instagra-
mavéis sempre optam 
por colocar a lgumas 
plantas no ambiente. O 
contraste da madeira, co-
res neutras e claras com 
plantas é a composição 
ideal que recebe mais 
interações no instagram.

Espelhos bem posi-
cionados - Os espelhos 
são ótimos aliados na hora 
de fazer uma ótima foto. 
Eles ajudam na iluminação 
e transmitem de forma 
indireta o ambiente ao 
seu redor. Para tornar o 
ambiente diferente, você 

pode optar pelos es-
pelhos que não ficam 
fixos em um só local, pois 
dessa maneira você pode 
criar diferentes ambientes.

Móveis soltos - Para 
mudar o seu ambien-
te instagramável, você 
pode optar por renová-
lo sempre com móveis 

ou objetos decorativos 
que você pode mudar 
de posição. Por isso, a 
dica é apostar em pe-
ças soltas que permitem 
diferentes paginações 
do ambiente. Aposte 
em banquinhos, tapetes, 
cadeiras, araras de rou-
pa, abajur, entre outros.
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Depois do pico em 
abril e uma queda em 
maio, a última semana 
registrou alta nos casos e 
nos óbitos por covid-19 
no Brasil. Os dados do 
Monitora Covid-19, da 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), registraram, 
nessa quarta-feira (16), 
uma média móvel de 
sete dias para os óbitos 
pela doença de 2.025,43 
pessoas. Desde 11 de 
maio, essa média estava 
abaixo de 2 mil.

O pico da segunda 
onda ocorreu entre 1º e 
14 de abril, quando a mé-
dia móvel registrou sete 
vezes números acima de 
3 mil mortes. As maio-
res médias ocorreram 
nos dias 1º de abril, 
com 3 .117,43 
óbitos, e em 12 
de abril: com 
3.123,57. Uma 
queda acentu-
ada foi verifica-
da até o dia 6 
de junho, quando 
a média móvel de óbi-
tos ficou em 1.639 e des-

Começaram a vigorar 
desde quinta-feira (10), 
os novos prazos para 
concessão de benefícios 
do INSS. As novas datas 
foram fruto de acordo da 
instituição e de outros ór-
gãos do governo federal 
com o Ministério Público 
Federal (MPF) e a Defenso-
ria Pública da União (DPU).

A novidade agora é 
que, caso os prazos não 
sejam cumpridos, haverá 
o pagamento de juros de 
mora ao segurado, e o 
pedido será encaminha-
do para a Central Unifica-
da para o Cumprimento 
Emergencial que terá um 
prazo de dez dias para 
a conclusão da análise.

O primeiro-ministro 
do Japão, Yoshihide 
Suga, pediu nesta quin-
ta-feira (17) que a po-
pulação do país veja 
os Jogos Olímpicos de 
Tóquio pela televisão 
para evitar a dissemina-
ção da covid-19, em 
um momento em que 
os organizadores do 
evento debatem se per-
mitirão a presença de 

espectadores locais nas 
arenas olímpicas. Em 
entrevista coletiva para 
anunciar o fim de algu-
mas restrições impos-
tas para conter o novo 
coronavírus em Tóquio 
e em outras regiões, 
Suga disse que o mais 
importante é evitar um 
repique no número de 
infecções e o colapso 
do sistema de saúde.

Olimpíada pela TVConcessão de benefícios do INSS fica mais rápida 

Novos prazos são fruto de acordo entre a instituição, o MPF e a DPU

CONFIRA A SEGUIR OS NOVOS PRAZOS
� Benefício assistencial à pessoa com deficiência
...........................................................................90 dias
� Benefício assistencial ao idoso.................90 dias
� Aposentadorias, salvo por invalidez........90 dias
� Aposentadoria por invalidez comum e
acidentária........................................................45 dias
� Salário maternidade....................................30 dias
� Pensão por morte.......................................60 dias
� Auxílio reclusão...........................................60 dias

Covid-19: mortes no país voltam a
passar de 2 mil por dia na média móvel
Desde 11 de maio, essa média estava abaixo de 2 mil; pico da segunda onda ocorreu entre 

1º e 14 de abril, quando a média móvel registrou sete vezes números acima de 3 mil mortes

de então voltou a subir.
No ano passado, a 

média móvel de mor-
tes por covid-19 

ficou por volta 
de mil por dia 
entre 25 de 
maio e 25 de 
agosto. A re-

dução ocorreu 
a té novembro, 

quando, no dia 11, 
houve um mínimo de 

323,86 óbitos na mé-
dia móvel de sete dias. 

Até o dia 9 de janeiro 
o aumento foi gradual, 
chegando ao patamar 
de mil mortes por dia até 
21 de fevereiro, quando 
a curva passou por um 
aumento acentuado até 
o pico do início de abril.

SÃO PAULO E RIO
No estado de São 

Paulo, a média móvel de 
óbitos ficou acima de 
700 entre 3 e 21 de abril, 
com queda acentuada 
até 15 de maio, quando 
houve 478 mortes. Entre 
4 e 10 de junho, a mé-
dia ficou abaixo de 500 
óbitos e nesta quarta-
feira (16) foram 563,57. 

O Rio de Janeiro teve 
média acima de 200 
mortes por dia entre 1º 

de abril de 25 de maio, 
chegou a um mínimo de 
136,57 no dia 7 de junho 
e voltou a subir, atingindo 
210,71 no dia 14. Na 
terça-feira (15) foram 
197,43 óbitos na média 
móvel. No Distrito Federal, 
o pico de óbitos ocorreu 
no dia 4 de abril - 75,86 
- e se mantém estável por 
volta de 20 mortes diárias 
desde o dia 22 de maio.

CASOS
A curva de casos de 

covid-19 do monitora-
mento da Fiocruz aponta 
para uma média móvel 
acima de 60 mil por dia 
desde 6 de março, fican-
do acima de 70 mil entre 
12 de março e 14 de abril, 
com poucos dias abai-
xo disso nesse período.

A queda nos registros 
ocorreu até o dia 25 de 
abril, com o mínimo de 
56.816,57, passando por 
uma subida gradual até 26 
de maio, nova queda até 
9 de junho e, nos últimos 
dois dias, a média móvel 
voltou a passar de 70 mil 
casos, com 72.244,43 
registrados quarta (16).

Na primeira onda da 
covid-19 no Brasil, o re-
gistro de casos ficou aci-
ma de 30 mil entre 20 de 
junho e 21 de setembro, 
com pico acima de 40 
mil entre 24 de julho e 
19 de agosto. A queda 
nos registros ocorreu 
até 6 de novembro com 
o mínimo de 16.727. 
(Fonte: Agência Brasil)

Incidência
de casos 

cresce com 
mais de 70 mil 

por dia

No Estado de São Paulo, entre 4 e 10 de junho, a média ficou
abaixo de 500 óbitos e nesta quarta-feira (16) subiu para 563,57

Primeiro-ministro do Japão,
Yoshihide Suga
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Rosângela BozziRosângela BozziRosângela BozziRosângela Bozzi

Tels.: 3227.5770 - 99711.5545(13) 98835-4404             marciolopescheff@gmail.com

@marciolopeschef

Restaurante
Chef Bistrô,  no Hotel

Guarumar Prime,
Rua Washington, 719,

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

Associação Comercial e Empresarial de Guarujá
realiza palestras para associados e convidados 

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

da ACEG. Na foto, com Cláudio Santiago

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

Representantes da Unimed Santos,
Priscila, Waldyr Aguilar e Renata

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

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

Fotos: Fábio Bueno

O presidente do SEBRAE da 
Baixada, Marco Aurélio Rosas 

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

A empresária Alcedina 
Fonseca sempre 
colabora com os 

eventos da ACEG 

O empresário
Thiago Castro 

participou do evento 
Karine, Geyza, Carolina e Camila Garcia,
representantes da CNA Inglês definitivo Jacqueline, Yasmin, Wanda e David Santos (Guarujá Extintores)
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João José Xavier é o novo Grão-Mestre da
Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo

O past Grão-Mestre Ro-
naldo Fernandes e o 
Grão-Mestre João José 
Xavier, no dia de sua 
posse, no Clube Círculo 
Militar, em São Paulo. 
Aproximadamente, mil 
convidados presencia-
ram momentos inesque-

cíveis, proporcionados 
por grandes autoridades 
maçônicas de vários es-
tados do Brasil e de al-
guns países. Na ocasião, 
foram comemorados os 
92 anos da Grande Loja 
Maçônica do Estado 
de São Paulo (Glesp) 

O Grão-Mestre João José Xavier e este colunista Maria do Carmo de Abreu e Valmir Pacheco 

As fãs foram ao delírio com o show de Ângelo Máximo, Fernanda, Rosana e Simone 
O cantor Ângelo Máximo com sua fã,

Alexandra Cristina Simões
Newton Martins da 

Quinta Junior 

Antonio Carlos Simões e o
Grão-Mestre João José Xavier 

O cantor Ângelo Máximo apresentou
sucessos da época da jovem guarda, os anos 
dourados, que trouxeram boas recordações 

 Sérgio Sadao Nakamura
e este colunista 

Rafael Carvalho, Eduarda Tucunduva, Antonio e Vera Carvalho, o Grão-Mestre João José Xavier, Caroline e Cláudio César  


