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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:
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Vacinação contra a 
covid-19 atende ao 
público de 36 anos
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63 famílias da 
cidade receberão 
auxílio do estado
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Segurança pública
recebe reforço

de novas viaturas

Unaerp 
comemora 
22 anos em

Guarujá
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Nova Área de Proteção Ambiental da Serra de Santo Amaro é a segunda do Município. Junção dela com a APA já existente na
Serra do Guararu possibilitará surgimento do corredor ecológico; próximo passo é definir o plano de manejo da nova área

APAs Serra de Santo Amaro e Serra do Guararu

Guarujá avança em conservação da 
biodiversidade e desenvolvimento

Helder Lima
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Parabéns e muita saúde!

Micros
Esporte na Guarda 
A Coordenadoria de 
Projetos Sociais da 
Guarda Civil Munici-
pal (GCM) está com 
84 vagas abertas para 
oficinas esportivas, no 
núcleo de Guarujá, 
localizado na sede da 
corporação. As vagas 
são para futsal, judô, 
capoeira e jiu-jitsu, nos 
períodos da manhã e 
tarde. O início das au-
las está previsto para a 
próxima segunda-feira 
(5) e as matrículas vão 
até o preenchimento 
das vagas. Outras in-
formações podem ser 
obtidas pelo telefone 
(13) 3344-1440.

Vacinados
Nesta quinta-feira (1º), 
a equipe multiprofis-
sional da estratégia 
de saúde ‘Consultó-
rio na Rua’ realizou 

a ação na Alameda 
das Violetas,no Santo 
Antônio. Foram imuni-
zados 16 pessoas que 
ficam naquela região.

Vacinados II
Foram utilizados priori-
tariamente imunizantes 
da fabricante Janssen 
nessa população. Pois 
como se trata de um 
grupo flutuante e esta 
vacina é a única cuja 
eficácia máxima pode 
ser atingida apenas 
com uma dose, eles 
saem com a garantia 
de já estarem imuni-
zados, mesmo que 
não sejam encontra-
dos na Cidade nova-
mente para conclu-
são do ciclo vacinal.

Vacinados III
A vacinação desse 
público começou em 
abril. O atendimento a 

eles é feito com base 
nos cadastros que a 
estratégia ‘Consultório 
na Rua’ possui. Ainda 
falta localizar cerca de 
60 pessoas. Das cerca 
de 320 pessoas aten-
didas pela equipe, 
262 já receberam ao 
menos a primeira dose 
e 134 já concluíram o 
ciclo vacinal.

Obras canal
Com investimentos 
da ordem de pouco 
mais de R$ 800 mil, a 
Prefeitura de Guaru-
já retomou as obras 
de requalificação e 
desa s so reamen to 
do canal da Avenida 
Atlântica - trecho en-
tre as avenidas Miguel 
Estefno e D. Pedro I, 
na Enseada. A obra 
estava parada desde 
o início da pandemia, 
em março de 2020.

Guarujá teve bons 
motivos para comemo-
rar seus 87 anos. Nesta 
semana, a cidade con-
seguiu imunizar na ação 
‘30 horas de Vacina’, 
16.887 pessoas entre 
40 e 42 anos, supe-
rando a meta estima-
da de 14 mil pessoas.

A cidade também 
deu um salto em hu-
manização e dignida-
de à questão social, 
vacinando a popula-
ção de rua contra a 
covid-19. A ação dá 
continuidade ao tra-

balho de busca ativa 
para o atendimento 
dessa população com 
a utilização de doses 
das vacinas CoronaVac, 
para segunda dose, e 
Janssen, para aqueles 
que ainda não come-
çaram o ciclo vacinal.

Na área da habita-
ção, Guarujá conquis-
tou investimentos para 
construção de novas 
moradias populares 
para a realocação de 
famílias que vivem em 
área invadida na região 
portuária da cidade.

Essas ações, vitorio-
sas, traduzem a atenção 
do atual governo com a 
população e as deman-
das reais da cidade. Em 
tempos onde a empatia 
do Planalto com a po-
pulação mais vulnerável 
a essa pandemia é bas-
tante duvidosa, poder 
testemunhar ações que 
beneficiam a popula-
ção em primeiro pla-
no, é algo que restaura 
nossa confiança na po-
lítica. E seus agentes.

Parabéns a todos os 
envolvidos.

Destaque da semana

Como parte da pro-
gramação dos 87 anos 
de emancipação polí-
tico-administrativa de 
Guarujá, a Prefeitura vai 
entregar 13 novas viatu-
ras, quatro quadríciclos 
e armamento para a 
Secretaria de Defesa e 
Convivência Social (Se-
decon). A entrega da 
nova sede do Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) 
de Guarujá também 
integra a programação.

A cerimônia que 
aconteceria nesta quar-
ta-feira (28) foi transfe-
rida para a sexta-feira 
(2) às 10h30, na Praça 
14 Bis, em Vicente de 
Carvalho. Os veículos 
serão distribuídos para 
as diretorias de Defesa 
Civil, Trânsito, Guarda 

Civil Municipal e Força 
Tarefa. Após a entrega, 
os carros seguirão em 
carreata até a Praça Ho-
rácio Lafer, na Enseada.

SAMU - Outro even-
to nesta sexta-feira (2) 
destaca o Serviço de 
Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) 
de Guarujá, que ga-
nhará uma nova sede. 
Será na área da antiga 
Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) 
Boa Esperança (Rua 
Álvaro Leão Carmelo, 
esquina com a Avenida 
Mário Daige). O serviço 
é o primeiro a ser in-
corporado ao Centro 
Integrado de Saúde.

A nova construção 
abrigará toda a estru-
tura administrativa e 
operacional do SAMU, 

desde os médicos so-
corristas, técnicos de 
enfermagem, adminis-
trativo, entre outros.

Além do ganho em 
ter uma sede definitiva 
para o SAMU, a implan-
tação de uma base no 
Jardim Boa Esperança, 
local estratégico de 
Vicente de Carvalho, 
oferecerá mais quali-
dade e agilidade no 
atendimento às ocor-
rências na região.

Por outro lado, a 
atual base, no Ginásio 
Guaibê, também po-
sicionada em região 
estratégica, continuará 
existindo. Ou seja, a 
ida da estrutura para 
o Centro Integrado de 
Saúde significará uma 
ampliação de atendi-
mento à disposição.

Eventos marcam entrega de 
novas viaturas e sede do Samu

“Eu recebi o áudio e acreditei no áudio de
boa-fé. Me foi postado e induzido a acreditar que 
eram vinculados, que eram postagens próximas, 
uma embaixo da outra, dando a entender a mim 

que eram vinculados ao mesmo fato. A forma
que eu recebi o áudio, que ela sugeria, uma 

ligação, que eram as mesmas tratativas”
Luiz Paulo Dominguetti, policial militar e

representante da empresa Davati Medical
Supply, em depoimento à CPI da Covid-19

FRASE DA SEMANA

Entrega de equipamentos 
faz parte da programação 

dos 87 anos de emancipação 
político-administrativa

de Guarujá
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A Prefeitura de Gua-
rujá está instituindo uma 
nova Área de Proteção 
Ambiental na Cidade, 
a APA Serra de Santo 
Amaro. Fruto de intensas 
discussões, a nova APA 
acaba de ser formalizada 
pelo decreto municipal 
14.365, assinado pelo 
prefeito Válter Suman e 
publicado na edição de 
quarta-feira (30) do Diá-
rio Oficial do Município, 
dia em que a cidade 
completou 87 anos de 
emancipação político-
administrativa.

A nova APA abre ca-
minho para a criação do 
inédito corredor ecoló-
gico, que será possível 
com a junção desta com 
a APA da Serra do Guara-
ru, já criada em 2012.

Com a criação da nova 
APA, quase 50% de todo 
o território do Município 
torna-se área de proteção 
ambiental e manejo sus-
tentável. Ela é a mais ex-
tensa da Cidade, cobrin-

O prefeito Válter 
Suman assinou na últi-
ma terça-feira (29), um 
convênio com a Santos 
Port Authority (SPA), no 
valor de pouco mais de 
R$ 40 milhões para a 
construção de mais 649 
unidades habitacionais 
no Parque da Monta-
nha, na Vila Edna, em 
Guarujá, que integram a 
segunda fase do Projeto 
Favela Por to Cidade.

Próximo passo é a 
licitação para a obra e 
posteriormente a cons-

trução das unidades. 
A Sehab estima que as 
obras sejam iniciadas 
até o final do segundo 
semestre deste ano. As 
futuras unidades irão 
continuar priorizando as 
famílias das comunida-
des Marezinha, Aldeia e 
Prainha, que há décadas 
moram em área invadida, 
de expansão portuária, 
que pertence a União, e 
que não tem as condi-
ções de habitabilidade 
e nem infraestrutura ne-
cessária para moradia.

Defesa Civil
A Defesa Civil de Guarujá 
está entre os 143 municí-
pios que serão contem-
plados com recursos do 
Governo do Estado para 
a compra de equipa-
mentos, que visam à pre-
venção e enfrentamento 
de desastres naturais. 
O Município receberá 
cerca de R$ 100 mil re-
ais em equipamentos. A 
liberação de recursos foi 
anunciada na última quar-
ta-feira (30). Ao todo, 
serão R$ 39 milhões para 

investimento no Sistema 
de Proteção e Defesa 
Civil, distribuídos entre 
187 municípios paulistas.

30H de Vacina
Guarujá foi além da meta 
estipulada para as ’30 Ho-
ras de Vacina’. Antes do 
início da ação, que durou 
das 9 horas de segunda-
feira (28), e se estendeu, 
de forma ininterrupta, até 
a tarde de terça-feira (29), 
a expectativa era atender 
pouco mais de 14 mil 
indivíduos. Esse número 

era correspondente ao 
público-alvo a ser imuni-
zado, os munícipes entre 
40 e 42 anos, mas aplicou 
16.887 nesse período. 

Novo público
Nesta sexta-feira (2), a 
vacinação contra a co-
vid-19 começa para a 
população de 36 anos. É 
esperada a ida de pouco 
mais de 20 mil pesso-
as dentro dessas faixas 
etárias aos postos de 
vacinação. Guarujá conta 
com seis postos: a qua-

dra do Ginásio Guaibê 
(Av. Santos Dumont, 420 
– Santo Antônio), além 
das Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) Morrinhos 
(Praça do Comércio, s/nº) 
e Pae Cará (Avenida São 
João, 155) e Unidades de 
Saúde da Família (Usafas) 
Perequê (Rua Rio Branco, 
235), Las Palmas (Rua José 
Alves de Oliveira, s/nº) e 
Boa Esperança (Avenida 
Adriano Dias dos Santos, 
533). Todos funcionam 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 9 às 15 horas.

Guarujá planeja Corredor Ecológico

Governo conquista
mais 640 moradias no 
Parque da Montanha

Notas Curtas

SIGA-NOS PELO FACEBOOK
www.facebook.com/EstanciaDeGuaruja

do bairros como Astúrias, 
Pitangueiras e Enseada, 
chegando próximo ao Pe-
requê, e partindo por to-
dos os bairros de Vicente 
de Carvalho até chegar 
à região da Base Aérea.

A instituição da uni-
dade de conservação 
é realizada após a con-
clusão, apresentação e 
aprovação dos estudos 
técnicos, conduzidos 
pelo Instituto de Pesqui-
sas Tecnológicas (IPT), 
focados no cumprimen-
to das exigências legais 
e com uma proposta 
socioambiental inova-
dora, que visa colocar o 
interesse público acima 
de todo o processo, 
em concordância com 
um projeto de desen-
volvimento sustentável.

“São espaços de 
enorme diversidade de 
espécies da Mata Atlânti-
ca, restingas, manguezais 
e outras formações. O 
processo de desenvolvi-
mento precisa ocorrer de 

forma sustentável e com 
o devido cuidado para 
preservação de nossos 
ricos biomas”, coloca o 
secretário de Meio Am-
biente, Sidnei Aranha.

CORREDOR
ECOLÓGICO:

O QUE FALTA?
O corredor ecológico 

ou corredor de biodiver-
sidade consiste na união 
de unidades de con-
servação separadas por 
interferência humana. Ele 

promoverá uma ligação 
segura para o desloca-
mento de animais, amplia-
ção da cobertura vegetal 
e redução dos impac-
tos da fragmentação aos 
ecossistemas. A ideia é 
conciliar a conservação 
da biodiversidade e o de-
senvolvimento da região.

A formação definitiva 
do Corredor Ecológico 
de Guarujá depende ago-
ra da definição do plano 
de manejo da nova APA, a 
da Serra de Santo Amaro, 

que só pode ser concluído 
após sua criação formal.

APA SERRA DO
GUARARU: EFICIÊNCIA 

COMPROVADA
Criada em 2012, a APA 

da Serra do Guararu com-
preende toda a região do 
Perequê, próximo à divisa 
com Bertioga, em área 
conhecida como Rabo 
do Dragão. Em 2018, foi 
reconhecida pelo ICLEI, 
entidade ligada à Organi-
zação Das Nações Unidas 

(ONU), como exemplo em 
eficiência de governança, 
sendo classificada como 
a terceira melhor do Brasil.

Órgão importante para 
a instituição da Serra do 
Guararu, também foi in-
centivador da criação da 
unidade de conservação 
da Serra de Santo Amaro. 
O Instituto de Segurança 
Socioambiental (ISSA) foi 
quem apresentou o primei-
ro esboço disso em 2019, 
durante a Conferência Mu-
nicipal de Meio Ambiente.

“A propositura foi 
prontamente absorvi-
da pela administração 
municipal, ao entender 
que a criação dessa área 
protegida seria um eficaz 
mecanismo para permitir 
o desenvolvimento sus-
tentável, sem impactar as 
atividades econômicas 
e sociais e ao mesmo 
tempo possibilitar uma 
gestão compartilhada do 
território”, lembra João 
Leonardo Mele, dire-
tor-presidente do ISSA.

Corredor será formado pelas APAs Serra
de Santo Amaro e Serra do Guararu

Helder Lima
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POR ONDE ANDA

BASTIDORES
DO ESPORTE

Nelsinho Filho

Nome - Silvio Fernandes de Campos
Apelido – Silvinho
Natural – Santos

Data de Nascimento – 01 de julho de 1956
Esporte – Futebol

Posição – Beque Central

Nosso homenageado da semana é um jogador de defesa em extinção. 
Marcador implacável, preciso no passe de bola, chuta forte e de quebra sai 
jogando com habilidade. Esse é o meu amigo Silvinho, que aos 65 anos 
de idade atua como zagueiro e ainda esbanja vitalidade.

Em sua biografia futebolística consta algumas conquistas que ele faz 
questão de ressaltar, como por exemplo, o título regional conquistado pelo 
Acadêmicos do Santa Rosa na categoria dente-de-leite, sob o comando do 
técnico Bezerra.

Prematuro, aos 14 anos de idade Silvinho já formava no 1º quadro do 
Vila Souza A.C., dirigido pelo técnico Pingüim, (in memorian). Logo após 
transferiu-se para o União Operário.

Foi na lateral direita que em meados dos anos 70, indicado pelo ponta 
esquerda Josenaldo, Silvio disputou o campeonato Paulista no juvenil “B” 
da Portuguesa Santista. Não permaneceu na equipe porque “estourou” a 
idade de amador.

De volta à várzea santamarense, já na posição de beque-central, passou 
pelos times da Socia, Itapema FC, Bosque, Ponte Preta e Seleção de Guarujá. 
Neste último, sagrou-se vice-campeão dos Jogos Regionais em 1975.

Parou de jogar amador aos 24 anos e só voltou aos 32 para defender o 
veterano da Ponte preta. Na sua trajetória de veterano passou pelos times 
do Paecará, Cubatão, Itapema, Caiçara, Rôla Cansada e Santa Rosa.

Silvinho é proprietário do estacionamento Mangueira, na Rua do Con-
torno, Centro de Guarujá. Tem dois filhos (Caio e Luiz Fernando) e um neto, 
o Enzo. Nas horas vagas continua batendo sua bola, aos sábados pelo

      E.C. Santa Rosa e no domingo pela A.A. Ponte Preta.
Troféu de Campeão pelo 
Veteranos do Santa Rosa

Itapema F.C. - Silvinho 
está de uniforme branco, 

recebendo a faixa

Silvinho 
no 
time da 
Ponte 
Preta II

A Educação é uma 
importante ferramenta 
de transformação e in-
clusão social e, através 
do Ensino Superior, é 
possível modificar re-
alidades por meio do 
conhecimento, do in-
centivo à ciência e a ino-
vação e pela extensão à 
comunidade. Tradição, 
qualidade de ensino e 
excelência na formação 
acadêmica são marcas 
da Unaerp, instituição 
quase centenária que 
celebra 22 anos de atu-
ação em Guarujá, com-
pletos em 30 de junho. 

A Unaerp demons-
tra sua excelência no 
ensino nas avalições do 
Ministério da Educação 
(MEC), estando entre as 
melhores instituições do 
país. Isto é o resultado 
de muita dedicação e 
trabalho sério de pro-
fessores, colaborado-
res e alunos, potencia-
lizando o processo de 
ensino-aprendizagem.

Com olhar no futu-
ro, a Unaerp Guarujá 
se inspira a par tir de 
novos projetos, novos 

Unaerp celebra 22 anos de atuação em Guarujá

Tradição, qualidade de ensino e excelência na formação acadêmica
são marcas da Unaerp, que celebra 22 anos do campus Guarujá

cursos de tecnologia e 
EAD sendo oferecidos, 
com a consol idação 
do curso de Medicina 
e avanços na estrutu-
ra acadêmica, a Unaerp 
Guarujá segue a missão 
de atuar, com excelência, 
nos pilares do Ensino, da 
Pesquisa e da Extensão.

E a partir da sólida 
experiência no Ensino 
Superior, a Unaerp vem 
enfrentando os grandes 
desafios trazidos pela 
pandemia com determi-
nação e envolvimento 
de todos. A Universi-
dade se reinventou e 

com muita dedicação 
e investimentos permite 
aos alunos seguirem a 
jornada do saber e da 
formação acadêmica, 
como afirma a pró-reitora 
da Unaerp Guarujá, Profa 
Dra Priscilla Bonini Ribeiro.

“Investimentos sig-
nificativos foram feitos 
em tecnologia para nos-
sas aulas seguirem pelo 
sistema síncrono, mas 
mantendo a sinergia e 
o contato entre aluno e 
professor tão necessários 
ao processo de ensi-
no-aprendizagem. Com 
estrutura bastante ampla 

e com os protocolos 
necessários, retomamos a 
presencialidade, quando 
autorizado, focando nas 
medidas para assegurar a 
presença de estudantes, 
professores e funcio-
nários”, relata Priscilla.

E a área social é um 
dos grandes destaques 
desses  22 anos do 
campus em Guarujá. A 
Universidade não mede 
esforços para manter 
seu compromisso com 
a responsabilidade so-
cial. “Nossas clínicas e 
projetos de assistência 
jurídica possibilitam à co-

munidade o acesso aos 
serviços de atendimento 
ao mesmo tempo que 
nossos estudantes viven-
ciam o contato com a 
realidade da profissão. 
E temos avançado ainda 
mais em atividades que 
possam contribuir com 
a evolução e o progres-
so em nossa cidade”.

Pensando nos avan-
ços científicos e na for-
mação de profissionais 
conscientes de seu papel 
na sociedade, a Unaerp 
mantém iniciativas de es-
tímulo à pesquisa, de de-
senvolvimento de novas 

práticas e mantém atua-
lização permanente de 
conhecimentos através 
de eventos científicos 
e projetos voltados à 
Ciência. “Nos espelha-
mos na tradição e nos 
motivamos a buscar no-
vas soluções e respostas 
para os desafios da Edu-
cação, e para a evolu-
ção do conhecimento”, 
ressalta a educadora.

Instalado em uma 
área de 30 mil metros 
quadrados, no bairro 
da Enseada, em par-
ceria com a Fundação 
Fernando Eduardo Lee, 
o campus possui am-
biente propício para o 
desenvolvimento aca-
dêmico e profissional, 
com laboratórios bem 
equipados, espaços 
de aprendizagem, es-
truturas esportivas, bi-
blioteca e ampla área 
externa de convivência. 
Oferece cursos de gra-
duação, pós-graduação 
e extensão, mantém 
convênios com insti-
tuições e desenvolve 
iniciativas de fomento 
à pesquisa e inovação.
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por Tatiana MacedoE-mail: tatianampg@gmail.com

Entre Sons Entre Sons && Tons Tons

A Cidade de Gua-
rujá completou na últi-
ma quarta-feira (30), 87 
anos de emancipação 
político-administrativa. 
Em meio à Pandemia a 
Cidade vem crescendo, 

se remodelando, toman-
do um rumo que poderá 
ser aproveitado, e mui-
to, assim que tudo isso 
passar, tanto por quem 
nos visita, quanto pela 
nossa comunidade local.

A empatia e a espe-
rança têm se mostrado 
presente no nosso povo, 
que vem buscando em 
massa a vacinação. So-
mos mais de 100 mil va-
cinados! E não podemos 

esquecer da solidarieda-
de daqueles que na hora 
da imunização fazem 
doações para outros que 
passam por dificuldades 
neste momento. Gratidão 
por viver em Guarujá!

Ao site da TV Cultura, 
a Legião Urbana Pro-
duções se manifestou 
sobre a decisão do STJ:

“A decisão da Quarta 
Turma do Superior Tribu-
nal de Justiça, nesta ter-
ça-feira (29), coloca em 
risco a segurança jurídica 
do registro de marcas 
no país, conquistado há 
anos pela legislação bra-
sileira. E vai além, abre 
perigoso precedente 
em relação à prote-
ção da propriedade 
industrial, amplamente 
adotada nas democra-
cias contemporâneas 
e consagrada na Cons-
tituição Federal. A Le-
gião Urbana Produções 
Artísticas atua sempre 
pautada no respeito às 

leis, em todos os quesi-
tos que permeiam suas 
atividades, cujo objeti-
vo central é preservar, 
divulgar e proteger o 
legado deixado por 
Renato Russo. Em res-
peito ao ordenamento 
jurídico e às verdades 
factuais, a empresa es-
tudará possibilidades 
recursais às instâncias 
cabíveis”, declarou.

Até o momento desta 
publicação, os músicos 
Villa-Lobos e Marcelo 
Bonfá não se pronun-
ciaram sobre a vitória no 
julgamento, nem na im-
prensa ou em suas redes 
sociais. Enfim, está con-
firmado: Legião Urbana 
a Tudo vence ou Urba-
na Legio Omnia Vincit!

OMNIA VINCIT

Justiça dá okay para Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá 

Le
o 

A
ve

rs
a

Ex-integrantes Dado e Bonfá não se manifestaram após a decisão

Na edição do mês de 
abril falamos nesta 

coluna sobre a confusão 
judicial que trazia de 
um lado Marcelo Bon-
fá e Dado Villa-Lobos, 
e de outro o filho de 
Renato Russo, Giuliano 
Manfredini ,  herdeiro 
da empresa Legião Ur-
bana Produções LTDA.

A ação na Just iça 
visava impedir que os 
ex-integrantes da Banda 
Legião Urbana usassem 
a marca, ou até mesmo 
o nome da banda, sem 
a sua prévia autorização 
e participação nos lu-

cros, em todo e qualquer 
projeto que realizassem. 

À época, o caso che-
gou ao Supremo Tribunal 
de Justiça (STJ), em Bra-
sília, e a decisão havia 
sido adiada, a pedido 
do ministro Antônio Car-
los Ferreira. Pois bem, 
enquanto fa lávamos 
sobre outros assuntos 
por aqui, novas audiên-
cias rolaram e finalmen-
te terminou o entrave. 

Na última terça feira 
(29), a Quarta Turma do 
STJ do Rio de Janeiro 
decidiu que os músi-
cos Dado e Bonfá estão 

autorizados a utilizarem 
o nome “Legião Urba-
na” em suas atividades 
ar tísticas profissionais. 

O julgamento foi de-
cidido pelo voto do 
ministro Marco Buzzi, 
que esteve ausente na 
audiência anterior, no 
dia 23 de junho, por 
problemas pessoais. Para 
Buzzi, o nome do grupo 
está presente na vida 
profissional dos integran-
tes, e “trata-se de um 
patrimônio imaterial que 
também é dos músicos, 
e que sem eles não exis-
tiria”, explicou no voto.

Julgamento no Supremo 
começou em abril In

te
rn

et

Por 3 a 2, magistrados negaram recurso apresentado pelo filho de Renato Russo

O julgamento da mar-
ca Legião Urbana co-
meçou em abril deste 
ano e teve fim com uma 
votação apertada: três 
ministros do STJ votaram 
a favor dos ex-integrantes 
da banda que permite 
a autorização do uso 
da marca, e dois vo-
tos foram favoráveis à 
empresa Legião Urbana 
Produções Artísticas, do 

filho e herdeiro de Renato 
Russo, Giuliano Manfredi-
ni, que é contrário ao uso.

No entanto, como 
já falamos por aqui, a 
briga entre os cantores 
e a empresa do herdei-
ro começou em 2014, 
quando os ex-integran-
tes foram autorizados a 
se apresentarem com o 
nome “Legião Urbana”, o 
que gerou o processo.

Manifestação pós 
decisão foi unilateral

Corrente do Bem
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Horta Orgânica Solidária

Peça peço IFood ou nosso delivery:

(13) 3382-1859

Guarujá - Na última 
sexta-feira (25), o Fundo 
Social de Solidariedade 
(FSS) de Guarujá rece-
beu a visita de alunos da 
Escola Estadual Miguel 
Estéfno, em uma tarde di-
vertida e de muito apren-
dizado. Os estudantes 
conheceram o Projeto 
Horta Orgânica Solidária.

O Projeto implanta-
do há dois meses, tem 
como objetivo incentivar 
a educação ambiental, 
bem como a alimenta-
ção saudável. A iniciativa 
também visa à doação de 
todos os itens colhidos 
na horta (verduras e hor-
taliças) para famílias que 
compõem o cadastro 
oficial de extrema vulne-
rabilidade em segurança 
alimentar do Município.

“É uma satisfação rece-

A Prefeitura de Guaru-
já, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Portuário (Se-
dep), intermediou uma 
reunião entre a comuni-
dade pesqueira de Gua-
rujá, Santos, São Vicente 
e Cubatão e representan-
tes do Terminal Portuário 
Brites (TPB), no Teatro 
Procópio Ferreira, na últi-
ma semana. O encontro 
teve como objetivo esta-
belecer um canal aberto 
e transparente com a 
comunidade, envolven-
do-a no aperfeiçoamen-
to dos projetos socio-
ambientais da empresa.

O novo empreendi-
mento será construído 
no Largo Santa Rita, área 
continental de Santos, 
na margem esquerda do 
complexo portuário da 
Baixada Santista, e impac-
tará diretamente os pes-
cadores das quatro cida-
des. Sensível à demanda, 

Guarujá participou 
na última terça-feira 
(29), do lançamento 
do Programa Estadu-
al São Paulo Acolhe, 
iniciativa que visa ofe-

recer auxílio financei-
ro para quem perdeu 
algum famil iar para 
covid-19 e está em 
vulnerabilidade social. 
Em Guarujá, 63 famí-

lias serão beneficiadas.
Os beneficiários são 

famílias inscritas no Ca-
dÚnico com renda de 
até três salários míni-
mos mensais. O auxílio 

será pago em dinheiro, 
sendo R$ 1.800 reais 
em seis parcelas de R$ 
300 reais. A primeira 
parcela será paga já 
no dia 20 de julho. 

Para verificar se foi 
contemplado, o mu-
nícipe deve entrar no 
portal oficial www.bol-
sadopovo.sp.gov.br, 
inserir o NIS e ver a ele-

gibilidade. Para quem 
não tem acesso à in-
ternet deverá se dirigir 
ao CRAS (Centro de Re-
ferência de Assistência 
Social) mais próximo.

63 famílias em Guarujá terão acesso à auxílio do estado

Projeto do Fundo Social de Guarujá
inspira alunos e professores 

ber esses alunos e poder 
mostrar esse trabalho que 
é feito com muito carinho 
pela nossa equipe e que 
já beneficiou mais de 50 
famílias com verduras 
frescas”, afirmou a pri-

meira-dama e presidente 
do Fundo Social de Soli-
dariedade, Edna Suman.

Os estudantes co-
nheceram os canteiros 
de plantação de alface, 
beterraba, rúcula, sal-

sa, almeirão entre outras 
verduras. Aprenderam 
sobre compostagem e 
tiveram a oportunidade 
de plantar uma muda. “Foi 
muito interessante apren-
der mais sobre a horta. 

A visita me fez lembrar 
a história dos meus pais, 
no tempo que eles mora-
vam na roça e cultivavam 
seus próprios alimen-
tos”, afirmou o estudante, 
Giovani Souza, 18 anos.

Novo terminal portuário apresenta
projeto à comunidade pesqueira 

O coordenador pe-
dagógico da Escola Mi-
guel Estéfno, Ivan Duque 
Ribeiro ressaltou a impor-
tância da visita. “Nosso 
intuito foi prestigiar esse 
trabalho realizado aqui no 
Fundo Social e também 
trocar experiências. É o 
aprender na prática. Nos-
sos alunos estão fazendo 
uma horta na escola e 
pretendemos que eles 
par ticipem de todo o 
processo desde o plantio 
até a refeição”, ressaltou.

HORTA ORGÂNICA
Um dos objetivos de 

uma horta orgânica é pro-
mover o cultivo sem agredir 
o solo e o meio ambiente. 
São utilizadas apenas téc-
nicas naturais tais como 
a adubação por com-
posteiras e minhocários.

Implantado há dois meses, o projeto tem como objetivo incentivar
a educação ambiental, bem como, a alimentação saudável

SIGA-NOS PELO FACEBOOK
www.facebook.com/EstanciaDeGuaruja

a Sedep convidou a em-
presa para dialogar com 
a comunidade, que teve 
a oportunidade de co-
nhecer mais sobre o TPB.

 “Guarujá detém a 
maior comunidade pes-
queira da região, sendo 
nove associações, no 
total. A gestão Válter Su-
man tem trabalhado em 

conjunto para buscar 
soluções e atender as ne-
cessidades da categoria”, 
afirma o diretor de Desen-
volvimento Náutico, Pes-
ca Esportiva e Economia 
Solidária, Carlos Brandão.

Durante a reunião, re-
presentantes apresenta-
ram aos pescadores de-
talhes do novo terminal, 

que terá dois milhões de 
metros quadrados com 
660 mil metros de área, 
cinco berços e uma pera 
ferroviária com oito linhas 
para trens de até 120 
vagas; com capacidade 
de movimentar 20 mi-
lhões de toneladas/ano.

 “Acompanharemos a 
questão de perto, sendo 
uma ponte entre a em-
presa e os pescadores, 
a fim de minimizar os 
impactos e auxiliar os 
pescadores”, explica o 
secretário de Desenvolvi-
mento Econômico e Por-
tuário, Gustavo Rondini.

 Como resultado deste 
encontro formou-se um 
grupo de trabalho para 
dar voz a este público, 
considerando as necessi-
dades locais para o dese-
nho dos projetos socio-
ambientais, que envolverá 
capacitação profissional 
e ações de preservação 
da biodiversidade local.

Representantes do Terminal Portuário 
Brites apresentaram os projetos 
socioambientais aos pescadores

Raquel CaxiléRaquel Caxilé

Hygor AbreuHygor Abreu
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ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

SÓ PARA

Sérgio Trombelli 

PENSAR

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

O assunto é CPI
O assunto é CPI. Liga-

se a TV e lá está ela ao 
vivo. Liga-se mais tarde, 
lá está ela em reprise, 
em comentários e aná-
lises políticas. Existe 
um exército de analis-
tas. Todos são gurus de 
momento que levantam 
possibilidades de todas 
as coisas possíveis ou 
não que a CPI irá mos-
trar, acusar, culpabilizar.

Governo e oposição 
se digladiam nas per-
guntas, se atentam às 
minúcias, se ofendem 
mutuamente, enfim, não 
é uma ação parlamen-
tar apenas, é um espe-
táculo. No começo, a 
sensação que tínhamos 
era a de todas as CPIs, 
- terminar em pizza.

Em muitos momentos 
parecia um BBB político, 
cheio de POP STARS, 
um teatro de vaidades 
que interessava mais 
aos atores do que aos 
espectadores, o que fa-
ria corar Shakespeare: 
ser ou não ser, fui eu ou 
não fui, fiz ou não fiz, 
incompetente ou compe-
tente, vagabundo sou eu 
ou você, presidente ou 
governadores, ou vai ou 
racha, é agora ou nun-
ca!!! Salvando alguns 
entrevistados, os demais 
atores do palco estiveram 
mais para a chanchada.

Contudo, havia apenas 
um foco: a cloroquina. A 
questão, entretanto, não 
era só cloroquina. Aí, 
adentrou-se no âmbito 
da vacinação, e repenti-
namente, surgiu o follow 
the Money. Como uma 
branca de neve adorme-
cida, a CPI recebeu o bei-
jo do príncipe encantado 
e começou a “seguir o 
dinheiro”, com mais in-
tensidade, o que deveria 
ter sido desde o início.

E eis que ele foi acha-
do. A sessão do dia 25 
de junho foi uma das 
mais inusitadas em qual-
quer CPI. O embate dos 
governistas para des-
qualificar os irmãos Mi-

randa criou um tumulto 
generalizado, que se não 
fosse pelo presidente, o 
senador Omar Aziz – o 
melhor personagem da 
CPI - com certeza não se 
chegaria a lugar nenhum.

Contudo, o resulta-
do daquele dia foi uma 
bomba no colo do go-
verno central. E isso 
se deveu à senadora 
Simone Tebet, uma es-
petacular senadora pela 
sua competência, orató-
ria e conhecimento das 
coisas que estão erradas 
no nosso país.

Com o jeitinho femi-
nino ela convenceu o 
deputado Luís Miranda, 
um dos depoentes, a 
confessar o nome que 
o presidente havia dito: 
justamente o líder do go-
verno na Câmara Federal, 
Ricardo Barros, e agora, 
para usar uma expressão 
brasileiríssima e conhe-
cida em no nosso país” 
a jurupoca vai piar “.

É cedo para se saber 
até onde vai a respon-
sabilidade do presidente 
na questão, mas, de-
pendendo das próximas 
convocações o canto da 
jurupoca pode ser estri-
dente e de longo alcance.

E, por pura ironia, se 
algo irá abalar a presi-
dência, o estímulo para 
este tremor de credibi-
lidade terá vindo justa-
mente do Centrão, com 
quem o presidente fez 
um acordo que desca-
racterizou seu governo.

É esperar e acompa-
nhar para ver.

Sou a favor de que 
se descubra a verdade. 
Inclusive, duvido que 
existam pessoas contra 
isso. Tenho fé de que 
os senhores senadores 
cheguem a um desidera-
to positivo e possamos 
saber quem foram os 
culpados de tamanha 
mortandade, e sejam 
quem forem os culpados, 
a justiça deverá ser feita.

Seria inaceitável que 
fosse diferente disso. 

Segurança
Guarujá entrega novas viaturas e armas

Guarujá - Como par-
te da programação dos 
87 anos de emancipação 
político-administrativa 
de Guarujá, a Prefeitura 
vai entregar 13 novas 
viaturas, quatro quadrí-
ciclos e armamento para 
a Secretaria de Defesa e 
Convivência Social (Se-
decon). A cerimônia que 
aconteceria nesta quarta-
feira (30) foi transferida 
para a sexta-feira (2) às 
10h30, na Praça 14 Bis, 
em Vicente de Carvalho.

Os veículos serão dis-
tribuídos para as diretorias 
de Defesa Civil, Trânsito, 
Guarda Civil Municipal e 
Força Tarefa. Após a en-
trega, os carros seguirão 
em carreata até a Praça 
Horácio Lafer, na Enseada.

As viaturas e arma-
mento irão reforçar o 
trabalho de segurança 
no Município, como 
explica o secretário de 

A Prefeitura de Guaru-
já segue com os estudos, 
trabalho de campo e 
projetos executivos de 
arquitetura e engenharia 
inerentes ao processo 
de urbanização do nú-
cleo habitacional deno-
minado Jardim Primavera. 

Após levantamen-
to topográfico da área, 
equipes estão fazen-
do, no âmbito sócio-
econômico, a selagem 
e cadastramento dos 
imóveis do bairro - ação 
que começou no último 
dia 15 e que deve de-
mandar mais dois meses. 

Os trabalhos irão pos-
sibilitar ao Município a 
busca de recursos para 
executar a urbanização 
e futura regularização 
fundiária do Jardim Prima-
vera. Os levantamentos 
na área estão à cargo 

Jardim Primavera

Regularização fundiária cadastra imóveis 

Defesa e Convivência 
Social, Luiz Cláudio Ve-
nâncio Alves. “Investir 
em segurança é cuidar 
da população e pensar 
na recuperação da eco-
nomia e do turismo pós-
pandemia”, ressaltou.

Durante a pandemia, 
a segurança municipal 
intensificou os patrulha-
mentos e fiscalização 
em toda a Cidade, a fim 
de fazer valer os decre-
tos municipais relativos à 
covid-19. As equipes se-

guem atuando para con-
ter festas clandestinas, 
aglomerações, invasões 
de áreas de proteção 
permanente, ações pre-
ventivas, operações es-
peciais, bem como todo 
ordenamento municipal.

Veículos serão distribuídos para as diretorias de Defesa
Civil, Trânsito, Guarda Civil Municipal e Força Tarefa

Cerimônia acontece, na sexta-feira (2), às 10h30, na Praça 14 Bis 
(Vicente de Carvalho); após o evento, acontece uma carreata

Trabalhos irão possibilitar a busca de 
recursos para executar a urbanização e 
futura regularização fundiária do núcleo

da empresa Consenge 
Consultoria e Engenharia 
Ltda, sob a coordenação 
da Secretaria Municipal 

de Habitação (Sehab). 
Equipes já realizaram 

o levantamento topo-
gráfico, com a medição 

do perímetro do terre-
no e subdivisão inter-
na das quadras, lotes e 
de todas as edificações 
neles acrescidas. Já foi 
realizado, também, o 
sobrevoo de um drone 
para estudo topográfico 
aéreo, necessário para a 
boa precisão da tarefa. 

Todo o trabalho está 
previsto para ser con-
cluído em 12 meses.
Nesse período, além da 
topografia, serão feitos 
levantamento planialti-
métrico cadastral, levan-
tamento socioeconô-
mico habitacional (em 
execução), projeto de 
regularização urbanística 
e projetos executivos 
de infraestrutura, como 
drenagem, pavimenta-
ção, abastecimento de 
água, esgotamento sa-
nitário e energia elétrica.

Hygor Abreu

Diego Marchi
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Brasília - Segundo 
dados oficiais do Vaci-
nômetro - ferramenta de 
dados do Ministério da 
Saúde que acompanha 
o ritmo de vacinação no 
Brasil - o país ultrapassou 
nesta quarta-feira (30) a 
marca de 100 milhões de 
doses aplicadas.

O Brasil é o 4º país 
do mundo em núme-
ro absoluto de doses 
aplicadas. Segundo o 
Vacinômetro, o país re-
gistra 135.060.376 do-
ses distribuídas para os 
estados e o Distrito Fe-
deral, com 101.476.804 
doses tendo sido apli-
cadas. Destas, 74,3 
milhões são relativas à 
primeira dose, enquan-
to 27,1 milhões cor-
respondem à segunda 
dose ou dose única (no 
caso da vacina Janssen).

De acordo com o 
painel de dados, 2,2 
milhões de doses foram 
aplicadas apenas em 24 

A produção na-
cional de petróleo 
cresceu 5,7% em 
2020, atingindo 2,9 
milhões de barris por 
dia, liderada pela re-
gião do pré-sal, que 
apresentou média de 
2 milhões de barris 
por dia, o equivalente 
a cerca de 69,4% da 
produção do país. As 
informações constam 
do Anuário Estatístico 
2021 e foram divulga-
dos (30/6) pela Agên-
cia Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP).

No pré-sal, a pro-
dução de gás natural 
também continuou 
expandindo sua par-
ticipação no total na-
cional, corresponden-
do a 65,7% em 2020.

A ANP informou 
que, em função do 
aumento da produ-
ção interna em 2020, 
as expor tações de 
petróleo alcançaram 
o maior resultado da 
série histórica, da or-
dem de 1,4 milhão 
de bar r is por dia, 
com aumento anual 
de 16,9%. Já as impor-
tações de petróleo, 
que totalizaram 135 
mil barris por dia, tive-
ram queda de 28,9%.

Entidades, sindica-
tos, partidos políticos 
e juristas apresentaram 
nesta quarta-feira (30), 
ao presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur 
Lira, um pedido de im-
peachment do presiden-
te Jair Bolsonaro. Esse 
documento é chamado 
de “superpedido de im-
peachment”, pois reúne, 
segundo os signatários, 
os argumentos de 122 
pedidos já apresentados 
à presidência da Casa.

São cerca de 270 pá-
ginas assinadas pela As-
sociação de Juristas Pela 
Democracia, Associação 
Brasileira de Imprensa, 
Conselho Nacional das 
Igrejas Cristãs do Brasil, 

Central de Movimentos 
Populares, Movimento 
dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra, dentre outros. 
Os par tidos políticos 
PT, PSB, PCB, PSTU, PDT, 
PSOL, PCdoB, Cidadania, 
Solidariedade e PCO 
também assinam o texto.

Os argumentos in-
cluem acusações refe-
rentes à pandemia, como 
críticas a medidas de iso-
lamento social e redução 
de aglomerações adota-
das por governadores, 
assim como aos esforços 
para aquisição de vacinas 
produzidas na China, e 
negativas à compra do 
imunizante da Pfizer. Tam-
bém foi citada a defesa 
de medicamentos sem 

Pedido de Impeachment
46 entidades 

apoiam novo pedido

Brasil chega à marca de 100 milhões
de doses de vacinas aplicadas

horas - ritmo acima das 
expectativas do minis-
tro Marcelo Queiroga.

Os dados do Minis-
tério da Saúde mostram 

que a região Sudeste - a 
mais populosa do Brasil 
- foi a que mais vacinou, 
com 40,8 milhões de 
doses aplicadas. Nor-

deste está em segundo, 
com 22,6 milhões de 
doses. Sul, Centro-Oes-
te e Norte seguem nas 
respectivas posições.

A vacina mais aplica-
da no Brasil é a Butantan 
Sinovac, que equivale à 
CoronaVac. Em segun-
do lugar está a vacina 
AstraZeneca, que é en-
vasada pela Fiocruz e 
que deverá passar a ter 
fabricação nacional até 
2022. A vacina ComiR-
NAty, da Pfizer/BioNTech, 
segue em terceiro. A 
vacina da Janssen está 
em quarto lugar, já que 
ainda não teve grande 
volume de entrega e é 
restrita, no momento, 
para grupos específicos.

QUEDA EM
OCUPAÇÃO DE UTIS

Nesta quarta-feira (30), 
o estado de São Paulo re-
gistrou, pela primeira vez 
nos últimos três meses, 
uma taxa de ocupação 
de leitos de UTIs abaixo 
de 75%. Em todo o esta-
do, a taxa está em 74,8%, 
enquanto na Grande São 
Paulo está em 68,9%.

comprovação científica 
contra a covid-19 como 
a hidroxic loroquina.

Os 46 signatários tam-
bém citaram a partici-
pação do presidente 
em manifestações. O 

pedido também cita uma 
suposta “interferência in-
devida” na Polícia Federal.

O pedido também ci-
tou a denúncia feita pelo 
deputado Luis Miranda 
(DEM-DF) à Comissão 

Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Pandemia. Na 
ocasião, Miranda afirmou 
que teria denunciado ao 
presidente um possível 
esquema de corrupção 
no Ministério da Saúde.

Ritmo de imunização segue acima de 2 milhões de doses ao dia

Documento que pede saída de Bolsonaro foi enviado à Câmara

Produção 
nacional de 

petróleo 
cresceu
em 2020

Região do
pré-sal liderou

a produção

Cleia Viana/Câmara dos DeputadosCleia Viana/Câmara dos Deputados

Ronaldo BernardiRonaldo Bernardi
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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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 �

Guarujá brinda 84 anos com noite de gala

Regia de Paula, a empresária Cynthia Santos, Letícia Bugetti e Dolores Crepaldi.
Cynthia Santos e suas amigas fashion deram um show de beleza

O empresário Júlio Cesar Texeira da Costa e 
Maria Luiza Teixeira da Costa (CAPE Eventos)

Valéria Tedesco 
(Chocotruffas)  

O professor
Aparecido Fernando 

O bonito casal Rosi Medeiros e Luiz Evandro O elegante casal Alexandre Gil e Michelle Temporim Ângela Segantini e Ivan Cheida 

Os conceituados jornalistas
Carlos e Vanessa Ratton 

Cintia Melo e seu marido,
Marco Antonio do Couto Peres 

Os médicos Elizabeth Senra
e Osmar da Cruz Catharin  

Flávio Moreira, Natalie Coppola e
sua mãe, a empresária Zely Martins 

Os empresários Francisco
e Cláudia Nunes
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2277  
anosanos
Eternizando
emoções

2 a 8 de julho de 2021SOCIALA ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br

�
 M

O
M

EN
TO

S
 D

E 
2

0
19

 �
 M

O
M

EN
TO

S
 D

E 
2

0
19

�
�M

O
M

EN
TO

S
 D

E 
2

0
19

 �

�
 M

O
M

EN
TO

S
 D

E 
2

0
19

 �
 M

O
M

EN
TO

S
 D

E 
2

0
19

�
�M

O
M

EN
TO

S
 D

E 
2

0
19

 �Baile Oficial da Cidade de Guarujá 2019
O vice-prefeito de 
Guarujá, Renato 
Pietropaolo 
representou 
o prefeito 
de Guarujá, 
Válter Suman 
e agradeceu o 
comparecimento 
da sociedade, 
que engrandeceu 
a noite de 
aniversário de 85 
anos da Cidade 

Mércia, o deputado estadual Caio França, o vereador de Guarujá, José Nilton, Anderson Motta
e Juliana Gouveia participaram da noite de gala, que estava com uma decoração impecável 

A empresária Zely Martins 
(Zely Decorações), 

comemorou com amigos, o 
aniversário de Guarujá 

O oftalmologista Henrique Carvalho  (Multi-Laser), e sua esposa Jane 
Carvalho, Letícia Reis e seu marido, o oftalmologista Guaraci Reis (Multi-Laser) 

O gerente da Nissan Iremoc - Guarujá, Marcelo Fonseca, sua esposa
Ana Paula Fonseca, e os investidores João Scaranello e Katiuscia

Freitas (Grupo Iremoc). João Scaranello comemorou seu aniversário
durante a festa e parabenizou a Cidade, que possui grande potencial  

O casal de empresários Cilene e Jorge Xodó, 
sempre presente em ações sociais, prestou sua 

colaboração com o Fundo Social de Solidariedade 

Este colunista e o conceituado empresário 
Marcelo Teixeira, que contribuiu divulgando
a beleza do evento pela TV Santa Cecília 

O casal de empresários Zélia e
Pedro Pontes aproveitou a noite de gala 

O bonito casal Airton Picolotto e
Tamires Picolotto brindou a noite 

Cristina e Lourival De Pieri (Casa Grande Hotel 
Resort & Spa), apoio às causas do Fundo Social

Cristian Menezes e Rosane Marques vivendo
momentos de alegria e felicidade 

Edson Neves e Margarethe Neves,
elegância no Baile da Cidade


