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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:

87 anos de Emancipação 
Político-Administrativa
Município de Guarujá comemora 87 anos de Emancipação Político-Administrativa no dia 30 de junho, quarta-feira. No entanto, a prefeitura

antecipou para segunda-feira (28), o ponto facultativo em alusão ao aniversário do Município, e não haverá expediente nas repartições municipais
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Parabéns, Guarujá! Micros
Novidade no ar!
Vem novidade por aí! 
Quem conhece o empre-
sário Dedé do Adélia já 
sabe que se ele está muito 
quietinho é porque está 
preparando algo novo. E 
não é que é isso mesmo? 
O empresário está pres-
tes a encarar uma nova 
empreitada nas ondas do 
rádio. O programa será 
transmitido ao vivo através 
da Rádio Cacique AM, de 
Santos, e nas plataformas 
Youtube e Facebook. Na 
pauta, claro, a política 
da região mas, segundo 
Dedé, vai seguir um tom 
diferente, como do pro-
grama Pânico, na Jovem 
Pan, que junta humor com 
coisa séria. “Vai ser um 
programa bem bacana”, 
promete o empresário. A 
estreia está prevista para 
julho. Sucesso, Dedé!

Vacina Guarujá I
Na coluna Entre Sons e 
Tons desta edição, a jor-
nalista Tatiana Macedo tira 
algumas dúvidas sobre 
as diferenças das vacinas 
contra a COVID-19 e os 
motivos para que a gente 
vá ao posto e não se pre-
ocupe qual irá receber. O 
tema foi escolhido depois 

Na próxima quarta-feira, 
dia 30 de junho, a cidade 
de Guarujá, situada na Ilha 
de Santo Amaro, completa 
87 anos de Emancipação 
Político-Administrativa. No 
entanto, sua história co-
meça na Praia de Santa 
Cruz dos Navegantes, no 
dia 22 de janeiro de 1502, 
quando foi visitada pela 
primeira vez pelos explo-
radores portugueses An-
dré Gonçalves, Américo 
Vespúcio e suas armadas. 

Nos três séculos seguin-
tes àquela visita, a ilha pro-
grediu lentamente e tinha 
apenas a extração de óleo 
de baleia, pesca e poucos 
engenhos de açúcar como 
atividade econômica, e 
somente em 1832, Guaru-
já passou a condição de 
Vila Balneária de Guarujá. 

Foi então que se insta-

lou na cidade, vindos dos 
Estados Unidos, um hotel, 
uma igreja, um cassino e 46 
chalés residenciais desmon-
táveis que, com o passar 
do tempo, foram sendo 
substituídos por constru-
ções mais modernas até 
virar história. 

Foi em 30 de junho 
de 1934 que a cidade 
recebeu o título de Estân-
cia Balneária e em 1947 
passou a ser considera-
da município devido ao 
seu crescimento contínuo. 
Nossa população, inicial-
mente formada por imi-
grantes da região nordeste 
do país, é a força motriz 
por trás de nossa história.

Com uma natureza exu-
berante espalhada por 27 
praias com belezas to-
talmente diferentes que 
atraiam os turistas para a 

região, Guarujá foi reconhe-
cido internacionalmente, na 
década de 70, com o título 
de “Pérola do Atlântico”.

Atualmente, Guarujá vol-
tou a ser referência nacional 
na qualidade de suas praias, 
e o desenvolvimento eco-
nômico das últimas décadas 
trouxe grandes investimen-
tos ao setor portuário, náu-
tico, hoteleiro, empresarial, 
imobiliário e do comércio. 

Muitas mudanças ocor-
reram na cidade ao longo 
dessas oito décadas de 
história, mas uma coisa não 
muda nunca: Guarujá é o 
destino ideal para quem 
quer desfrutar das bele-
zas naturais e garantir um 
passeio com muita diver-
são e cultura. Que bom. 
Parabéns Guarujá pelos 
seus 87 anos de emancipa-
ção político-administrativa.

de sua experiência no tra-
balho de cadastramento 
de munícipes no Ginásio 
Guaibê para a imunização. 

Vacina Guarujá II
“É incrível como as pessoas 
são impregnadas por tantas 
fake news em suas redes 
sociais, que se tornaram 
‘especialistas em saúde’, 
chegando a deixar o posto 
de saúde sem se vacinar 
porque querem escolher 
esse ou aquele imunizante. 
Chega a ser frustrante”, rela-
ta a jornalista. Vale a leitura!

Vacina Guarujá III
E por falar em cadastramen-
to para a vacinação, vale 
lembrar que a Prefeitura Mu-

nicipal de Guarujá disponi-
bilizou em seu site (guaruja.
sp.gov.br) o link ‘VacinaGua-
rujá’, onde o munícipe pode 
baixar a ficha de cadastro, 
preencher os seus dados 
pessoais e imprimir para 
agilizar o seu atendimento. 

Vacina Guarujá IV
“Se os munícipes chega-
rem ao posto com a ficha 
preenchida e impressa, a 
equipe de atendimento vai 
apenas preencher os da-
dos técnicos, e em seguida 
é vacina no braço”, relata 
Tatiana. “A fila pode até ser 
grande, mas o atendimento 
por pessoa pode cair de 10 
para três minutos, se todo 
mundo colaborar”, afirma.

Lucas Suman, médico cardiologista

Artigo

O perigoso efeito bumerangue 
A Baixada Santista re-

gistrou, na terceira semana 
de junho, um novo recor-
de de casos confirmados 
de covid 19 em 24 horas, 
acendendo mais uma vez 
o sinal de alerta por parte 
das autoridades de saúde e 
governantes no sentido de 
adotar novamente medidas 
restritivas para a contenção 
do vírus, a exemplo do que 
voltaram a fazer cidades pau-
listas como São José do Rio 
Preto, Catanduva e Barretos, 
além de Araraquara, que 
já vive um novo lockdown.

A doença, que tem sua 
transmissão exclusivamente 
pelo contato entre pessoas 
próximas, já havia regis-
trado alta no número de 
infectados em abril, justa-
mente no período de duas 
semanas após o relaxamento 
das medidas mais restritivas 
pelo Plano São Paulo, do 
Governo do Estado, que 
coincide, em média, com o 
seu período de incubação.

O efeito bumerangue das 
taxas de infecção, internação 
e mortes pela covid 19 é 
algo realmente preocupan-
te. É notório, pelos dados 
estatísticos, que ainda não 
temos condições de retorno 
à rotina, já que os reflexos 
da recidiva da covid-19 são 
notáveis após cada medida 
de afrouxamento. Em outras 

palavras: enquanto a popu-
lação não se conscientizar 
de que abrandar as normas 
não significa um retorno à 
vida normal – pelo menos 
ao antigo normal – estare-
mos permanentemente na alça 
de mira deste bumerangue.

Na outra ponta dessa dis-
cussão, a mais significativa, 
um paradoxo: a necessidade 
de maior celeridade no proces-
so de vacinação e, ao mesmo 
tempo, arrefecer os ânimos da 
população na medida em que 
aumentam os níveis de vaci-
nação, uma vez que, conforme 
aumenta o número de imuni-
zados, cresce também a falsa 
sensação de segurança. Falsa 
porque nenhuma vacina é com-
provadamente 100% eficaz e 
seus efeitos no corpo humano 
também não são instantâneos. 

Por isso, a melhor conduta 
continua sendo o distancia-
mento social, higienização 
constante das mãos e uso 
de máscaras para todos, até 
o Brasil atingir níveis mais 

robustos de imunização co-
letiva, que são crescentes, 
porém, precisam aumen-
tar, superando a capacida-
de que o novo coronavírus 
tem de sofrer mutações, 
como qualquer outro, aliás.

Assim como o vírus da 
gripe Influenza, em que a 
vacinação é realizada anu-
almente devido às mutações 
genéticas, é quase impossí-
vel erradicarmos por com-
pleto o vírus da covid-19 
neste ano somente com estas 
doses de vacina ofertadas. 

Diga-se de passagem, 
conforme recente estudo 
do Instituto Butantan, nada 
menos que sete das 20 va-
riantes do vírus encontradas 
no Estado de São Paulo 
já circulam pela Baixada 
Santista, com predominân-
cia da P.1, descoberta em 
Manaus, o que só reforça a 
luz amarela na dinâmica da 
pandemia na região.

Cabe à população, in-
cluindo vacinados ou não, 
manter os devidos cuida-
dos de proteção individu-
al constantemente, além 
de ouvir especialistas para 
manter-se informada dos 
riscos inerentes à doença 
e, acima de tudo, manter a 
serenidade na expectativa de 
que algum dia isso tudo vai 
passar. Não há outro cami-
nho seguro neste momento.

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

Novo REFIS na área,
entendam as vantagens!

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI

Uma certeza na vida 
do brasileiro – até pelo 
caminhar da economia 
em nosso País – diz res-
peito a sempre procurar 
condições especiais de 
pagamento, seja para 
quitação de débitos ou 
mesmo ao comprar bens.

A  pa r t i r  do  d i a 
24/06/2021 estará dis-
ponível a adesão ao par-
celamento do Programa 
de Recuperação Fiscal 
(REFIS), aqui no Guarujá 
e o melhor: sem precisar 
sair de casa. Para fazer 
o procedimento onli-
ne, basta acessar o site 
oficial da cidade: www.
guaruja.sp.gov.br, em se-

guida acessar “Serviços 
On-line”. Pronto! 

O prazo para ade-
rir ao parcelamento é 
de 90 dias a contar de 
24/06/2021, bastando 
apresentar junto aos for-
mulários assinados, o 
documento original com 
foto e um comprovante 
de residência. Os débi-
tos incluídos nesse pro-
grama são IPTU, ISSQN, 
taxas, contribuições de 
melhorias e, inclusive, 
multas tributárias.

Os benefícios com 
relação às penalidades 
são gradativos. O que 
isso significa? Para par-
celamentos em até 05 

(cinco) vezes, há exclu-
são de 100% das multas 
e juros. Então, conforme 
se aumenta o número de 
parcelas, o percentual 
de redução diminui de 
80% até 50%. Consulte 
no site as condições e 
verifique qual se adequa 
melhor ao seu bolso.

Mas, caso prefira, o 
atendimento também 
pode ser feito presen-
cial no setor de Dívida 
Ativa da Prefeitura, Cen-
tro de Atendimento ao 
Contribuinte de Guarujá 
(Ceacon) ou no Poupa-
tempo. Fique atento(a) 
ao seu Direito, mas tam-
bém aos seus deveres!
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ATENDEMOS COM E
SEM HORA MARCADA
Tel.: 9913-6050

Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

A Prefeitura de Gua-
rujá antecipou para 
segunda-feira (28), o 
ponto facultativo em 
alusão ao aniversário 
de 87 anos de Eman-
cipação Político-Admi-
nistrativa do Município, 
comemorado no dia 
30 de junho, quar ta-
feira. No dia 28, não 
haverá expediente nas 
repartições municipais. 

 Os Paços Munici-
pais Raphael Vitiello e 
Moacir dos Santos Filho 
(Avenida Santos Du-
mont, número 640 e 
800, respectivamente), 
localizados no bairro 
Santo Antônio, estarão 

Guarujá - A primeira 
etapa das obras de Ma-
crodrenagem do Rio Santo 
Amaro segue acelerada. 
Após a construção do 
canal da Avenida Francisco 
Arnaldo Gimenez, os servi-
ços avançaram para a Ave-
nida das Magnólias, onde o 
canal está sendo ampliado. 
Também está em andamen-
to a construção do canal 
de interligação entre as 
avenidas, que direcionará 
o excesso de água para 
o segundo reservatório.

Cerca de 240 metros 
de canal foram construí-
dos na Avenida Francisco 
Arnaldo Gimenez para 

Guarujá comemora 87 anos de 
Emancipação Político-Administrativa

Macrodrenagem avança com 
construção de canal de interligação

Prefeitura antecipa ponto facultativo de aniversário; Serviços essenciais como UPAs 24 horas, 
Guarda Civil Municipal (GCM), Albergue Municipal e a coleta de lixo, não sofrerão alterações

com o atendimento sus-
penso, que será retoma-
do na terça-feira (29).  

Serviços essenciais 
como as Unidades de 
Pronto Atendimento 

(UPAs) 24 horas, o efetivo 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM), o Albergue Mu-

nicipal e a coleta de lixo, 
não sofrerão alterações.

A s s i m  c o m o  o s 

equipamentos turísti-
cos: Maria Fumaça no 
Centro, e os dois Postos 
de Informação Turísti-
ca (PITs) localizados no 
Mirante das Galhetas e 
nas Astúrias, funciona-
rão das 9 às 17 horas.

 As Unidades de Saú-
de da Família (Usafas) 
e Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) também 
estarão com os aten-
dimentos suspensos. 
Aqueles que necessi-
tarem de atendimen-
to médico poderão se 
dirigir a uma das cin-
co Unidades de Pron-
to Atendimento (UPAs) 
24 horas da Cidade. 

ampliar o escoamento de 
águas pluviais do bairro. De 
acordo com os técnicos 
da Secretaria de Infraes-

trutura e Obras (Seinfra), 
ainda faltam executar os 
serviços de guias, sarje-
tas e pavimentação, que 

deverão ser realizados 
em uma próxima fase.

Em andamento, está 
o canal de interligação 
entre as avenidas, que 
terá aproximadamente 150 
metros. Por lá, os operários 
trabalham na escavação 
e construção de pare-
des de concreto armado.

“Essa interligação será 
usada pr inc ipa lmente 
quando houver o trans-
bordamento do canal da 
Avenida Francisco Arnaldo 
Gimenez, funcionando 
com uma barreira entre 
o canal e o reservatório”, 
explica o secretário da 
Seinfra, Adilson de Jesus.

Canal de interligação entre as avenidas, 
que terá aproximadamente 150 metros

Paço municipal estará fechado na segunda-feira, dia 28
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POR ONDE ANDA

BASTIDORES
DO ESPORTE

Nelsinho Filho

        Nascido em Ilhabela, o atacante ambidestro, João Carlos
de Abreu, popularmente conhecido por Cebola, teve uma infância difícil,
mas sua trajetória no futebol e na vida seguiram caminhos vitoriosos.
Em 1956 chegou no bairro do Santa Rosa. E foi lá que deu os seus primeiros chutes 

na bola. Juntou-se a um grupo de garotos de sua idade e montaram o Esporte Clube 
Pedreira. Sua habilidade com a bola nos pés o diferenciava de grande parte dos amigos, 
pois, além de dominar, driblar e tocar com os dois pés, fazia gols.

Foram essas características que chamaram a atenção do saudoso “Centenário”, um 
dos grandes abnegados e fomentadores do esporte amador da Ilha de Santo Amaro, 
que o convidou para jogar no time do Bosque.

Daí por diante, Cebola virou craque e passou a ser disputado por inúmeros clubes 
da Baixada Santista.

Times que fizeram parte de sua história:
Canto do Rio, Acadêmicos, Santa Rosa, DR, Presidente, Ponte Preta, Iate Clube, 

Cruzeiro, Pescados Moura, Boa Amizade, Largo São Bento, Barreiros e Juventude 
da Nova Cintra.

Nos campeonatos de futebol de praia, defendeu as cores do Orquidário. Como atleta 
de futsal, se destacou em várias edições dos campeonatos internos do Jubas.

Mas, sua grande oportunidade de defender um time profissional se deu após o 
amistoso que o Iate Clube foi realizar no Rio de Janeiro. O jogo foi contra uma seleção 
local, no campo do Botafogo e o Iate venceu a partida por 1 a 0. Cebola arrebentou 
na partida e recebeu um convite para jogar no Vasco do Gama.

A conversa do “olheiro” vascaíno era de pagar um salário e estadia, o que foi 
recusado pelo nosso homenageado, pois, segundo ele, não iria aguentar ficar longe 
de sua “linda” namorada, atual esposa. 

Após encerrar sua carreira amadorística, Cebola iniciou como técnico no time de 
seu coração, o E.C. Santa Rosa. Entre as categorias 50ão e 60ão, o renomado técnico 
coleciona inúmeros títulos.

Perguntado sobre o apelido, ele fez questão de lembrar (com saudades) quem o havia 
dado. “Quem me apelidou foi o saudoso Massinha, meu amigo e irmão. Estudávamos 
juntos no Raquel. Eu tinha o cabelo arrepiado pra cima e o Massa falou que parecia 
uma Cebola. Pronto, pegou e ficou”, contou rindo muito.

Cebola é Despachante Aduaneiro aposentado e casado com a professora Cleide 
Rosely, tem dois filhos (Sandro e Rafael) e três netos (Thalita, Moisés e Miguel).

     Ele continua dirigindo o 60ão do Santa Rosa, e, de vez em quando entra em
               campo para desfilar sua habilidade.

Guarujá ultrapassou a 
marca de 100 mil vaci-
nados contra a covid-19 
nesta quarta-feira (23). 
No final do dia em que 
a população de 47 e 48 
anos foi incluída na cam-
panha de imunização, 
104.427 pessoas já ha-
viam garantido ao menos 
a primeira dose da vacina. 

O número representa 
35% do público vaciná-
vel do Município, ou seja, 
com 18 anos ou mais. 
Com a inclusão de públi-
cos mais jovens na cam-
panha de vacinação, o 
número de vacinados na 
Cidade tende a aumentar 
ainda mais rápido. 

Para se ter uma ideia, 
de fevereiro – quando 
começou a vacinar ido-
sos a partir de 90 anos 

– até maio, o Município 
havia imunizado 50 mil 
pessoas. Mas para aplicar 
ao menos a primeira dose 
em mais de 50 mil indi-
víduos, levou menos de 
dois meses. Isso porque 
a população de 18 a 59 
anos representa mais de 
65% do total de residen-
tes estimados pelo IBGE.

PÚBLICOS
Nesta quinta-feira (24), 

foram incluídos os grupos 
de 45 e 46 anos, enquan-
to na sexta-feira, os muní-
cipes de 43 e 44 anos já 
poderão se dirigir a um dos 
seis postos para garantir a 
primeira dose da vacina.

Desde segunda-feira 
(21), o Município ampliou 
a quantidade de locais de 
vacinação. O Ginásio Guai-

bê continua com a imuni-
zação para pessoas a pé e 
houve a incorporação de 
outros cinco locais. São as 
Usafas Perequê, Las Palmas 
e Boa Esperança. Além 
das UBSs Morrinhos e Pae 
Cará. O posto do salão 
paroquial da Igreja Nossa 
Senhora das Graças, assim 
como o drive-thru no 
Guaibê, foram extintos.

A escolha dos postos 
leva em consideração to-
das as macrorregiões da 
Cidade, reduzindo o des-
locamento dos munícipes 
para garantir a imunização. 
Todos os locais funcio-
nam de segunda a sexta-
feira, das 9 às 15 horas.

CADASTRO
Está disponível no site 

da Prefeitura (www.guaru-

Nesta quar ta-feira 
(23), em cerimônia no 
Palácio dos Bandeirantes, 
o governo do Estado lan-
çou o programa Cidades 
Inteligentes. A iniciativa 
prioriza a governança 
em função de metas 
e planos, o trabalho 

conjunto entre Estado 
e Prefeituras, a desburo-
cratização administrativa 
e estimula soluções tec-
nológicas para questões 
ligadas ao planejamen-
to urbano sustentável.

Outra novidade é a 
plataforma IPT Municípios 

(http://municipios.ipt.
br/), que dará acesso 
a webinars sobre co-
nectividade, mobilida-
de, gestão de resídu-
os, iluminação pública 
e outros temas ligados 
ao desenvolvimento ur-
bano. Com apoio do 

Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas da USP, a 
ferramenta também vai 
permitir agendamento 
de visitas técnicas e reu-
niões para compartilha-
mento de informações 
entre gestores públicos.

Já o Patem (Programa 

de Atendimento Tecno-
lógico aos Municípios) 
vai oferecer apoio técni-
co para que as Prefeituras 
desenvolvam políticas 
públicas segundo cri-
térios de desenvolvi-
mento sustentável da 
ONU (Organização das 

Nações Unidas). Estado 
e municípios poderão 
trabalhar juntos em proje-
tos que vão desde con-
trole de poluição urbana 
e sistemas inteligentes 
de transporte público 
até governança digital e 
conectividade urbana.

Cidades Inteligentes

Guarujá ultrapassa 100 mil vacinados contra a Covid-19

ja.sp.gov.br/vacinaguaruja) 
um formulário para impri-
mir e levar já preenchido 
no ato da vacinação. Tam-
bém vale fazer o cadas-
tro prévio no site oficial 
do Governo do Estado 
(www.vacinaja.sp.gov.br). 

A inscrição pode ser 
feita pelo próprio candi-
dato à imunização ou por 
algum familiar. Completar 
o passo a passo e levar o 

formulário preenchido di-
minui consideravelmente 
o tempo de atendimento 
no posto de vacinação 
desde a chegada até o 
momento de sair de lá 
com a vacina no braço e 
o comprovante nas mãos.

Com isso, a expec-
tativa é que o tempo 
de atendimento diminua 
consideravelmente. Para 
se ter uma ideia, o tem-

POSTOS DE
VACINAÇÃO

� Ginásio Guaibê – Av. 
Santos Dumont, 420
� USAFA Perequê - Rua 
Rio Branco, 235
� USAFA Jardim Boa 
Esperança - Av. Adriano 
Dias dos Santos, 533
� UBS Pae Cará - Ave-
nida São João, 155
� UBS Morrinhos - Pra-
ça do Comércio, s/nº
� USAFA Jardim Las 
Palmas - Rua José Alves 
de Oliveira, s/nº

po de atendimento para 
quem fez o cadastro no 
site e apresenta a ficha 
preenchida leva em média 
de 1 a 2 minutos. Quan-
do não é feito, demora 
cerca de 10 minutos.

São 104.427 pessoas imunizadas ao 
menos com a primeira dose da vacina

Nome:
João Carlos

de Abreu
Apelido: Cebola 

Natural:
Ilhabela 

Nascimento: 
07/06/1950

Esporte:
Futebol 

Posição:
Atacante

Uma grande formação do EC Santa Rosa. Só feras.
Cebola é o terceiro em pé, da direita para a esquerda.

Comemorando alguns títulos
conquistados como jogador e técnico
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por Tatiana MacedoE-mail: tatianampg@gmail.com

Entre Sons Entre Sons && Tons Tons

Vacina é importante, não importa qual! E são duas doses!
Cinco meses de vaci-

nação em Guarujá. 
Mais de 100 mil mu-
nícipes vacinados. O 
número representa 35% 
das pessoas maiores de 
18 anos, ou seja, muita 
gente já entendeu que 
vacinar-se é um ato ne-

cessário para a proteção 
individual e coletiva. 
Para estas pessoas, sou 
100 mil vezes grata pela 
minha família, meus ami-
gos, pela minha Cidade. 

Mas, estou aqui para 
falar com você, que 
por algum motivo dei-

xou de ir ao posto de 
vacinação para tomar a 
segunda dose, ou com 
você, que chegou no 
local para vacinar-se 
focado em escolher a 
vacina que queria re-
ceber. Sim! Você que, 
por algum motivo, ba-

teu em retirada porque 
não tinha “aquela” que 
você achava melhor. 

Para começar nossa 
conversa vamos lem-
brar que no Brasil não 
há doses suficientes de 
nenhuma vacina para 
imunizar toda a popu-

lação, e por isso, infe-
lizmente, nem todos 
poderão ser imunizados 
com as vacinas que ti-
veram maior eficácia 
nos estudos científicos. 

Com o objetivo de 
desmitificar a falácia de 
que existe “vacina que 

não pega” eu reuni nesta 
coluna algumas razões 
claras para você buscar 
a imunização sem medo 
de ser feliz! Mesmo que 
naquele grupo do What-
sApp, as pessoas te dis-
seram para tomar essa 
ou aquela outra vacina. 

Com pouquíssimas 
exceções à regra - pes-
soas que não podem 
tomar uma vacina es-
pecífica por um motivo 
específico (como um 
problema de saúde) 

– a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) 
alerta para cinco razões 
claras para que você 
não escolha a vacina 
no posto de vacinação:

� É urgente criar 

i m u n i d a d e  i n d i v i -
dual contra a Covid!

� É preciso acelerar 
e aumentar a cobertura 
da população!

� Não há vacinas 
suficientes para quem 

quer escolher uma ou 
outra!

� É prioridade evitar 
a circulação do vírus e 
novas variantes!

�  Sa lvar  v idas é 
também uma respon-

sabilidade individual e 
coletiva!

E é importante lem-
brar que por meio das 
vacinas algumas doen-
ças já foram erradica-
das, como a varíola e a 

poliomielite. E, apesar 
de nenhuma vacina ser 
100% eficaz, hoje a imu-
nização é essencial para 
prevenir óbitos, casos 
graves da Covid-19 e 
para conter a pandemia.

Por que não devo escolher minha vacina?

Para esclarecer aque-
les que querem saber 
um pouco mais sobre 
as vacinas aplicadas nos 
postos de saúde no Bra-
sil, o Instituto Butantan 
(fonte: https://butantan.
gov.br) traz informações 

sobre três que já rece-
beram autorização da 
Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa): a CoronaVac (vacina 
do Butantan produzi-
da em parceria com a 
biofarmacêutica chinesa 

Sinovac), e os imuni-
zantes das empresas 
AstraZeneca, Pfizer, que 
fazem parte no Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI), do Ministério da 
Saúde, até o momento. 

Segundo o instituto, 

comparar a eficácia das 
vacinas e tentar eleger a 
melhor entre elas pode 
levar a conclusões en-
ganosas. Isso porque os 
imunizantes foram desen-
volvidos a partir de técni-
cas diferentes e testados 

em momentos, locais e 
em populações com ní-
vel de exposição ao vírus 
diferentes. “Houve rigor 
científico em todos os 
testes e dados que com-
provaram segurança e 
eficácia”, destaca o site.

Ainda assim, a varie-
dade de vacinas dispo-
níveis costuma causar 
dúvidas sobre aplica-
ção, armazenamento, 
tecnologia emprega-
da e intervalo entre as 
doses. Confira a seguir: 

Saúde 
Sem Fake 

News 
O Ministério da Saúde 
garante, com respaldo 
técnico de equipes 
especializadas, que 
as vacinas são segu-
ras e que o resultado 
obtido não se resume 
a evitar doenças, mas 
sim a salvar vidas! Por 
isso, é recomenda-
do que as pessoas 
não deem atenção 
para fake news de 
nenhuma natureza. 
Para tentar combater 
o problema, o órgão 
criou o programa Saú-
de Sem Fake News, no 
qual recebe conte-
údos suspeitos pelo 
número de WhatsA-
pp (61) 9289-464, 
checa a veracidade 
das informações, res-
ponde ao leitor que 
entrou em contato e 
publica o resultado 
no site: http://www.
saude.gov.br/fake-
news. Acompanhe!

Quais são as diferenças entre as vacinas contra Covid-19?

CORONAVAC
A vacina do Butantan utiliza a tecnologia 

de vírus inativado (morto), uma técnica con-
solidada há anos e amplamente estudada. 
Ao ser injetado no organismo, esse vírus não 
é capaz de causar doença, mas induz uma 
resposta imunológica. Os ensaios clínicos da 
CoronaVac no Brasil foram realizados exclu-
sivamente com profissionais da saúde, ou 
seja, pessoas com alta exposição ao vírus. 

EFICÁCIA: a eficácia global pode che-
gar a 62,3% se o intervalo entre as duas 
doses for igual ou superior a 21 dias. Nos 
casos que requerem assistência médica a 
eficácia pode variar entre 83,7% e 100%.

PFIZER 
O imunizante da farmacêutica Pfizer 

em parceria com o laboratório BioNTech 
se baseia na tecnologia de RNA mensa-
geiro, ou mRNA. O RNA mensageiro sin-
tético dá as instruções ao organismo para 
a produção de proteínas encontradas 
na superfície do novo coronavírus, que 
estimulam a resposta do sistema imune. 

EFICÁCIA: 95% após a segunda dose.

ASTRAZENECA
Foi desenvolvida pela farmacêutica 

AstraZeneca em parceria com a universi-
dade de Oxford. No Brasil, é produzida 
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A 
tecnologia empregada é o uso do chama-
do vetor viral. O adenovírus, que infecta 
chimpanzés, é manipulado geneticamente 
para que seja inserido o gene da proteí-
na “Spike” (proteína “S”) do Sars-CoV-2. 

EFICÁCIA: 76% após a pr imei-
ra dose e 81% após a segunda dose.
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Da Redação - Na 
última segunda-feira (21), 
o Rotary Club de Guarujá - 
Vicente de Carvalho, pro-
moveu uma reunião festiva 
de comemoração de 30 
anos da entidade no mu-
nicípio e a posse de qua-
tro novos integrantes. O 
evento foi on-line e con-
tou com a presença de 
dezenas de associados. 

Na oportunidade, foi 
dado início ao ano Rotário 
2021/2022, com a pos-
se do presidente Pedro 
Tucunduva, que assume 
no próximo dia 01 de 
julho, para seu segundo 
mandato consecutivo. 

Além das homenagens à 
história do clube na cida-
de, o encontro também 
registrou as ações be-
neficentes realizadas no 
último ano, que mesmo 
com a pandemia con-
tou com a colaboração 
dos associados e parcei-
ros do Clube na cidade.

Atualmente, o Rotary 
Club de Guarujá - Vicente 
de Carvalho conta com 
20 associados, sendo 
sete desses integrados ao 
longo deste ano e, mais 
quatro durante esta se-
gunda-feira. O presidente 
também destacou as par-
cerias em ações do Clube.

“Como a parceria com 
o Instituto Grupo Pão de 
Açúcar, onde arrecada-
mos 1,2 toneladas de 
alimentos, posteriormente 
destinados para entidades 
como a ALMA, ALECE, Lar 
Espírita Fé e Amor, Proje-
to Mefibosete”, conta. 

O presidente espera 
repetir, neste próximo 
mandato, o sucesso de 
eventos beneficentes re-
alizados em 2020, como 
a Vaquinha Vir tual em 
prol da retomada do 
projeto do Banco Or-
topédico, e com ele à 
aquisição de 10 cadeiras 
de rodas e 2 cadeiras 

de banho, que ficarão 
à disposição da popu-
lação para empréstimo.

Logo de início estão 
programados dois even-
tos de sucesso: O Cal-
do Verde Delivery, que 
acontece neste mês e ju-
lho, e a Feijoada Delivery, 
marcada para agosto. 
“Esses eventos são funda-
mentais para continuação 
das nossas ações bene-
ficentes. Inclusive, quem 
quiser colaborar na doa-
ção de itens para realizar 
esses eventos, vai ajudar 
bastante, assim como a 
aquisição de convites”, 
convidou Tucunduva.

Para este novo ano Ro-
tário, o presidente projeta 
ainda a retomada do Pro-
grama Rumo Certo, que 
atua na conscientização 
de jovens em idade es-
colar, informando acerca 
das diversas áreas de 
atuação profissional com 
palestras de profissionais 
das áreas em destaque.

Nosso time está fican-
do cada vez mais reforça-
do e a ideia é justamente 
essa, atrair cada vez mais 
pessoas que queiram atu-
ar nas obras de beneme-
rência em prol da nossa 
cidade de Guarujá”, des-
tacou Pedro Tucunduva.

A Unaerp Guarujá fez 
esta semana a entrega 
oficial das doações da 
campanha solidária em 
prol da Cruz Vermelha 
Brasileira. Mais de 3 mil 
itens de higiene pessoal 
foram arrecadados e irão 
reforçar o trabalho da ins-
tituição social no atendi-
mento às pessoas neces-
sitadas na Baixada Santista.

A pró-reitora da Una-
erp Guarujá, Priscilla Bonini 
Ribeiro, fez a entrega ofi-
cial dos donativos ao pre-
sidente da Cruz Vermelha 
Brasileira – Filial Santos, 
Reinaldo Coelho, na pre-
sença de coordenadores 
de curso, supervisores do 
campus, colaboradores, 
alunos e voluntários. Ela 
agradeceu a todos que 
colaboraram com essa 
importante iniciativa de 
Responsabilidade Social. 

Festiva de posse marca os 30 anos do Clube
Rotary Club de Guarujá - Vicente de Carvalho

Unaerp Guarujá entrega donativos à Cruz Vermelha Brasileira

Mais de 3 mil
itens de 
higiene pessoal 
irão reforçar 
as ações da 
instituição
na região

“Nossa imensa grati-
dão a todos que parti-
ciparam. A solidariedade 
é uma força poderosa 
de mobilização em prol 
de quem mais precisa. 
Ficamos muito felizes em 

colaborar com o belo tra-
balho da Cruz Vermelha”, 
ressaltou a professora 
Priscilla Bonini Ribeiro.

Segundo o presidente 
Reinaldo Coelho, a Cruz 
Vermelha trabalha apoian-

do os órgãos públicos em 
assistência humanitária, so-
bretudo em situações de 
desastres e calamidades 
públicas. “Conheço o tra-
balho social que a UNAERP 
desenvolve com os mora-

Presidente Pedro 
Tucunduva foi 

indicado para o 
segundo mandato

dores da região. Inspirar a 
todos com princípios de 
humanidade e solidarieda-
de certamente está inseri-
do nos princípios educa-
cionais desta academia e 
contribui para a formação 
de valores de seus alunos.”

A mobilização na Uni-
versidade envolveu es-
tudantes, professores, 
colaboradores e volun-
tários dos cursos de En-
fermagem, Fisioterapia, 
Educação Física, Medicina, 
Administração, Direito e 
Engenharia Civil. Foram 
arrecadados 3 mil itens 
entre sabonete, escova 
de dente, creme dental, 
desodorante, shampoo, 

condicionador, lâminas de 
barbear entre outros, que 
agora irão contribuir com as 
ações da Cruz Vermelha. 

“Nes te  momento , 
onde a pandemia per-
siste, o empobrecimento 
devido à perda de em-
pregos, o enlutamento 
de famílias por inúmeras 
perdas, as alterações da 
saúde mental causadas 
pelo isolamento e inse-
gurança, podem e devem 
ser minimizadas com uma 
oferta de itens de extrema 
necessidade, assim como 
este ato de afeto demons-
trado com a realização 
desta campanha solidarie-
dade”, concluiu Coelho.
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SÓ PARA

Sérgio Trombelli 

PENSAR

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

Guarujá, no rumo certo!
A edição número oito da revista 

The Winners Golden Pages, deste 
mês de junho saiu com uma entre-
vista do prefeito Válter Suman. Mais 
que isso, o prefeito de Guarujá foi 
destaque de capa da revista, que tem 
um editorial corporativo e perso-
nalizado, voltado ao interesse geral 
como economia, mercado, tecno-
logia, inovações, sociedade, turis-
mo, empreendimentos entre outros.

 Vale citar que é uma publicação 
de um órgão de expressão interna-
cional, onde já figuraram na capa 
várias personalidades e lideranças 
do mundo político e econômico. 
De que eu tenha lembrança, nossa 
cidade nunca teve na capa de uma 
revista tão prestigiada como esta 
um prefeito guarujaense e, por esta 
razão, o fato é expressivo e revela 
o interesse que a mídia começa a 
ter novamente em nossa cidade. 

Não vamos aqui fazer uma re-
senha da entrevista, que, aliás, é 
muito boa. Todos deveriam ler, 
porque ela diz respeito a nós, nos-
so desenvolvimento econômico 
e social, nosso futuro e isto afeta 
a todos os moradores da cidade. 
Prefiro me fixar em apenas aspectos 
que dizem respeito ao nosso futuro.

Antes, porém, é imperativo lem-
brar que a atual administração vem 
imprimindo uma nova feição em 
Guarujá e Vicente de Carvalho. Ao 
logo dos quatro primeiros anos de 
mandato, e início do segundo, o 
prefeito enfrentou problemas sérios, 
dívidas deixadas pela administração 
anterior, crise política e econômica 
nacional, além de sinistros como 
os deslizamentos dos morros e a 
pandemia atual, cujos efeitos fo-
ram drásticos e ainda estão sendo, 
não só aqui, mas em todo o país.

Contudo isto não impediu a 
realização de obras e ações im-
portantes que vêm revitalizando 
a cidade como um todo. Desde a 
iluminação com lâmpadas de LED 
que estão ajudando na segurança 
noturna, a revitalização de unidades 
de saúde e escolas, a criação de um 
pronto-socorro infantil em Vicente 
de Carvalho, casas populares e dis-
tribuição de cerca de 100 toneladas 
de alimentos aos mais carentes. 

Contudo, quero me fixar em 
dois aspectos os quais julgo serem 
vitais para nosso desenvolvimento. 
Primeiro, a intenção clara e esforços 
para nos tornarmos o polo de entrada 
e saída das atividades de petró-
leo e gás do estado de São Paulo. 

Uma ação inteligente, uma vez 
que é o momento especial de buscar 
este caminho. As oportunidades sur-
gem para serem aproveitadas, se não 
as aproveitamos elas passam a ser 
lamentações do tipo “puxa, que pena 
se tivéssemos feito isso ou aquilo...”.

É justamente esta lamentação 
que o governo Suman não quer, 
e para isso, a tomada de ações 
está em andamento para conquistar 
este espaço que trará benefícios, 
renda e empregos para nossa gente. 

E a segunda é o turismo. Durante 
anos falamos que Guarujá é uma ci-
dade de vocação turística. Mas na ver-
dade não tem sido. Ela é veranista, e 
com isso deixamos de exercitar nossa 
vocação. Turismo vemos em cidades 
como Gramado, onde todas as ações 
giram em torno do encantamento dos 
visitantes e, com isto, o ano todo 
ela é visitada. Até mesmo no Verão, 
você consegue esquiar em Gramado!

Ao longo do tempo, as adminis-

trações anteriores de nossa cidade se 
contentaram com o sol e o mar. Houve 
um momento auspicioso no passado, 
o Festival de Verão, criado pelo go-
verno do Estado e dado para Guarujá. 
Campos do Jordão ficou simultane-
amente com o festival de Inverno.

Lá, eles não só mantiveram 
o festival como o incrementaram 
ainda mais, e hoje até mesmo ar-
tistas internacionais participam, 
atraindo um público espetacular. 
Infelizmente nós deixamos “escorrer 
pelas mãos” aquilo que havíamos 
ganhado praticamente de graça. 

O Festival de Verão abria ofi-
cialmente o Verão no estado de 
São Paulo. Orquestra na praia, um 
palco imenso, artistas e cantores 
se apresentando, peças de teatro, 
exposições, enfim era um happening 
inesquecível. De lá para esta parte, 
continuamos com o sol e o mar. 

Contudo, a atual administração 
mostra possuir uma nova mentalida-
de. A construção dos mirantes das 
Galhetas e da Campina, o Píer da 
Gávea, a revitalização de praças e a 
iluminação da orla, o ônibus turístico 
para mostrar nossas belezas naturais, 
a ciclofaixa ligando a praia do Tombo 
ao final da Enseada, que é útil aos mo-
radores, mas dá aos visitantes a chan-
ce de percorrer nosso principal cartão 
postal num passeio saudável e belo. 

Junte-se a melhoria da segurança 
pública, fundamental para atrair 
mais visitantes, com o armamento 
da Guarda Civil Municipal e as 
câmeras de monitoramento. São 
ações que gradativamente vão dando 
pistas de que a mentalidade hoje é 
outra, mais avançada e moderna. 

Quem sabe com um pouco de 
apoio político o Festival de Verão 
possa voltar. Lembro-me de que os 
hotéis ficavam cheios e os proprietá-
rios de apartamentos vinham em peso 
para o evento e aqui ficavam durante 
todo o Verão, o que incrementava o 
comércio e sobretudo a nossa gas-
tronomia que é excelente e variada.

Enfim, o turismo, principalmente 
neste momento de viagens curtas por 
conta da pandemia, se torna uma 
fonte espetacular de recursos para 
a cidade e será o principal vetor de 
retomada econômica com o avanço 
da vacinação pais afora. A atual ad-
ministração caminha no rumo certo.

Se somarmos as ações atuais a 
um maior envolvimento da Secretaria 
de Turismo com empresas para se fa-
zer aqui convenções empresariais, po-
deríamos atrair o turismo de negócios 
para a cidade, o que seria muito bom. 

Principalmente com a concre-
tização do Aeroporto Civil Me-
tropolitano de Guarujá, cuja con-
tratualização com a Infraero foi 
fundamental para viabilizar, ainda 
em 2022, voos comerciais na cidade.

Tudo isso, diriam alguns, é difícil. 
Talvez. Mas é preciso lembrar que 
a marca Guarujá ainda é forte. Ela 
continua mantendo o glamour do pas-
sado, o status de um espaço litorâneo 
diferenciado, que agora pode ser des-
frutado de forma mais democrática. 

Tenho certeza de que a conti-
nuar neste rumo, a “Era Suman” 
ficará marcada também no turismo, 
além de trazer para Guarujá um 
valor econômico que havia sido 
perdido, ou negligenciado por ad-
ministrações anteriores, inclusive 
criando reais possibilidades de valo-
rização dos imóveis que temos aqui.  

E isso seria muito bom, para a 
cidade e para todos nós. 

Guarujá - Requisita-
da por abrigar 27 be-
las praias, a Pérola do 
Atlântico está em bus-
ca de mais um prêmio 
‘Top Destinos Turísticos’ 
– título que torna Gua-
rujá um dos destinos 
favoritos do Estado de 
São Paulo. Entretanto, 
o reconhecimento de-
pende do engajamento 
dos apaixonados pela 
Cidade, que, logados 
no Facebok em qualquer 
lugar do mundo, po-
dem votar no Município 
até o dia 15 de outu-
bro acessando o site 
www.votetop.com.br.

Ao ser direcionado 
para a página, basta cli-
car na opção “vote ago-
ra!”. Em seguida, abrirá 
uma tela com os tópicos 

“todas as categorias” e, 
abaixo, “cidades partici-
pantes” – neste campo, 
há um espaço para in-
serir o nome da Cidade. 
Sinalizado o local, todas 
as categorias em que a 
região está concorrendo 
aparecem (aí é só votar).

Guarujá concorre em 
oito categorias, são elas: 
turismo de aventura, tu-
rismo cultural, turismo 
gastronômico, turismo 
náutico, turismo de ne-
gócios e eventos, turis-
mo de pesca, turismo 
sol e praia e ecoturismo.

Para o secretário de 
Turismo, Fábio Santos, o 
Município tem potencial 
elevado em todos os cri-
térios de avaliação. “Mais 
que sol e praia, nossa 
Ilha de Santo Amaro 

tem possibilidades para 
todos os gostos. Seja 
para se aventurar na gas-
tronomia, ecologia ou na 
cultura caiçara como um 
todo. Por isso, estamos 
muito confiantes que 
quem já esteve aqui vai 
expressar seu amor em 
forma de voto”, declara.

DIVULGAÇÃO
DOS RESULTADOS
Os votos obtidos 

pelo Município na mo-
dalidade popular serão 
ponderados por uma 
comissão julgadora for-
mada por membros do 
setor turístico, jornalistas 
e representantes das en-
tidades organizadoras, 
com o intuito de defi-
nir os classificados em 
cada faixa de população.

Posteriormente, as 
cidades vencedoras re-
ceberão seus prêmios 
em cerimônia no Palá-
cio dos Bandeirantes, 
na Capital de São Paulo.

SOBRE A INICIATIVA
O ‘Top Destinos Tu-

rísticos’ é uma iniciativa 
conjunta da Associação 
dos Dirigentes de Ven-
das e Marketing do Brasil 
(ADVB) e a Skål Interna-
cional (Associação Inter-
nacional de Profissionais 
de Viagens e Turismo), 
que visa reconhecer os 
melhores destinos do 
Estado de São Paulo.

Nesta terceira edição, 
a premiação classificará, 
em até 16 categorias, 
as regiões inscritas e 
mais votadas do Estado.

Guarujá busca novo prêmio 
no ‘Top Destinos Turísticos’

Reconhecimento pode ser alcançado com o engajamento de pessoas
em qualquer lugar do mundo, basta estar logado no Facebook e

votar na Cidade até o dia 15 de outubro pela página oficial da ação
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PAGUE SUAS DÍVIDAS 
COM A PREFEITURA
E AJUDE A INVESTIR 

NA NOSSA ECONOMIA.

APOIO
PARA

CRESCER.

100% DE DESCONTO
EM MULTA E JUROS À VISTA OU EM ATÉ 5X!
OU PAGUE EM ATÉ 60X.* A PARTIR DE 24 DE JUNHO

OPORTUNIDADE ÚNICA. 
A PREFEITURA ESTÁ AJUDANDO QUEM PRECISA FACILITANDO PAGAMENTO DAS 
DÍVIDAS COM O MUNICÍPIO. FAÇA SUA ADESÃO PELA INTERNET.
NOSSA CIDADE TEM UM POVO TRABALHADOR E NÓS VAMOS VENCER A PANDEMIA.

O Por to de Santos 
estabeleceu em maio 
novo recorde de mo-
vimentação de cargas 
para o mês ao atingir 14 
milhões de toneladas, alta 
de 7,3% sobre a maior 
marca anterior para maio, 
registrada em 2020. É o 
segundo melhor resulta-
do mensal da história do 
Porto, atrás somente de 
março deste ano (15,2 
milhões de toneladas).

Maio marca também 
o quinto recorde conse-
cutivo no ano – janeiro, 
fevereiro, março e abril 
de 2021 já tinham su-
perado as próprias mar-
cas. No acumulado dos 
cinco primeiros meses 
do ano, o movimento 
atingiu 63 milhões de 
toneladas, 8,1% superior 
na comparação anual, o 
que caracteriza também 
recorde para o período.

O fluxo de contêine-
res em TEU (contêiner 
padrão de 20 pés) au-
mentou dois dígitos em 
relação a 2020, tanto 

Porto de Santos tem novo recorde em maio

O Porto de Santos 
teve uma participação 
de 28,5% na movimen-
tação das cargas que 
integram as transações 
do Brasil com outros 
países, destacando-se a 
China como o principal 

destino e origem das 
mercadorias (28,7%). 
O Estado de São Paulo 
continua apresentan-
do a maior participa-
ção nessas transações 
por meio do Por to 
de Santos (55,5%).

Participação nas trocas 
comerciais brasileiras

no movimento mensal 
(23,8%), quanto no acu-
mulado do ano (16,7%), 
envolvendo a opera-
ção de 412.263 TEU no 
mês e 1.996.561 TEU 
no acumulado do ano, 
registrando novos recor-
des no mês e no acumu-
lado do ano para essa 
modalidade de carga.

Segundo o diretor 
de Operações da San-
tos Port Authority (SPA), 
Marcelo Ribeiro, a su-
cessão de bons resulta-

dos na movimentação 
reflete, além da força 
do agronegócio e do 
crescimento acentuado 
do contêiner, o trabalho 
para aumentar a eficiência 
do Porto de Santos e 
mantê-lo como principal 
ativo da logística nacional. 

“Esses números são fa-
vorecidos pelas ações de 
gestão que vimos ado-
tando nos últimos anos, e 
envolvem desde revisão 
de regramentos e aumen-
to da fiscalização para 

cumprimento de indica-
dores de produtividade 
até a ampliação de áreas 
por meio de novos leilões 
e contratos de transição”, 
explicou o executivo.

Os embarques cres-
ceram 5% em maio, para 
10,4 milhões de tonela-
das, e 8,5% nos cinco 
primeiros meses do ano, 
para 45,6 milhões de 
toneladas comparados a 
2020. A soja em grãos a 
granel se manteve como 
a principal carga respon-

sável pelo bom desem-
penho das exportações, 
atingindo um volume de 
4,1 milhões de toneladas 
no movimento mensal e 
17 milhões de toneladas 
no acumulado do ano.

O açúcar a granel 
apresentou alta de 5% 
no mês de maio, manten-
do crescimento de dois 
dígitos no acumulado do 
ano, com alta de 16,9% 
– com 2 milhões de tone-
ladas e 7 milhões de to-
neladas, respectivamente.

DESEMBARQUES
Os desembarques 

atingiram, no mês, um 

total de 3,6 milhões de 
toneladas, aumento de 
14,9% sobre o regis-
trado no mesmo mês 
do ano passado. No 
primeiro quinquemes-
tre o volume cresceu 
7% sobre mesmo perí-
odo de 2020, para 17,4 
milhões de toneladas.

Em termos de volu-
me desembarcado, o 
destaque ficou com o 
adubo que, a despeito 
de apresentar redução 
de 7,1% no mês, somou 
606,6 mil toneladas. No 
acumulado, atingiu 2,7 
milhões de toneladas, 
crescimento de 28,5%.

Maio supera expectativas e Porto de Santos estabelece
novos recordes de movimentação de cargas
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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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Coronel Rogério Silva Pedro é o novo comandante da 
Polícia Militar na Baixada Santista e Vale do Ribeira 

O coronel Rogério Silva Pe-
dro assumiu o comando da 
Polícia Militar na Baixada 
Santista. Autoridades, mili-
tares e civis compareceram 
para participar da solenida-
de e desejar boas vindas 
ao novo comandante. O 
vice-governador do Esta-
do de São Paulo, Marcio 
França cumprimentou todo 
o efetivo da Polícia Militar  

O presidente da 
Associação dos Amigos 
da Polícia Militar do 6º 
BPM/I, Aníbal Martinez

A Banda da Polícia Militar fez uma bonita apresentação 

Autoridades que prestigiaram a troca de comando: deputado estadual Caio França, prefeito de Guarujá, Válter Suman, prefeito de Santos, 
Paulo Barbosa, vice-governador do Estado de São Paulo Márcio França, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo,
coronel Nivaldo César Restivo e o juiz corregedor geral do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Orlando Eduardo Geraldi

O ex-prefeito de Bertioga, 
Mauro Orlandini

A bacharel em Direito, Aldicler João, seu marido,
o tenente Robson André e Alda Romano

A competente jornalista Tatyana Jorge 
fez a cobertura para a TV Tribuna 

O empresário Alcy Leite e o prefeito
de Guarujá, Válter Suman

O coronel Rogério Silva Pedro e o delegado
Titular de Guarujá, Marco Antonio do Couto Perez
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Irmãos da Loja Alberto Santos Dumont prestigiaram o marcante acontecimento 

Geudy Pereira da Costa, o venerável eleito da Loja Gonçalves Ledo, José 
Carlos de Carvalho, Flávio Ferreira das Chagas e Guilhermo Bahamonde Manso 

O venerável-mestre da Loja Alberto Santos Dumont, Jefferson Vassão,
Ronaldo Fernandes, João Pegas e João Xavier 

O sereníssimo Grão-Mestre, maior autoridade 
maçônica do Estado de São Paulo, Ronaldo Fer-
nandes, no momento da posse do novo presidente 
da UNIVEN, João Pegas (Loja Alberto Santos Du-
mont). O evento aconteceu no Palácio Maçônico, 
no último dia 8, com a presença de inúmeros repre-
sentantes de lojas maçônicas da Baixada Santista

O futuro presidente da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo 
(GLESP), João Xavier, que toma posse em agosto, este colunista, (Loja 
Alberto Santos Dumont), e o atual presidente da GLESP, o sereníssimo 
Grão-Mestre Ronaldo Fernandes, na posse do novo presidente da UNIVEN

José Roberto dos
Santos foi homenageado 

pelos bons serviços 
prestados durante sua 

administração na UNIVEN 

O past Grão-Mestre
adjunto da GLESP,

Antonio Carlos
de Souza

Ronaldo Fernandes foi presenteado
com uma camisa da Portuguesa Santista,

ficando agradecido e honrado

Tadashi Komata e o sereníssimo
Grão-Mestre Ronaldo Fernandes

União dos Veneráveis da Baixada Santista, tem novo presidente


