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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:

Comissão Processante analisa
pedido de cassação do prefeito
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Vereadores se reuniram nesta quinta-feira (23) para 
definir os ritos da Comissão Processante instaurada na 
última terça-feira para analisar pedido de cassação do 
mandato do prefeito de Guarujá, Válter Suman (PSDB)
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Uma semana após 
o show da Polícia Fe-
deral durante a prisão 
do prefeito Válter Su-
man e do Secretário 
de Educação, Marcelo 
Nicolau, durante inves-
tigação sobre desvios 
de recursos da área da 
saúde, a temperatura 
em Guarujá segue tão 
quente quanto em La 
Palma, na Espanha, onde 
o vulcão Cumbre Vieja 
não deixou nada em 
seu caminho. 

O fato deixou a 
população perplexa, 
principalmente entre 
os 78% de munícipes 
que o elegeram em 
primeiro turno para o 
seu segundo mandato. 
No retorno à prefei-
tura, sua fala sobre os 
acontecimentos dei-
xou a população ainda 
mais intolerante e pro-
pícia ao pré-julgamento. 

Em sua  pr ime i ra 

coletiva à imprensa, o 
prefeito falou sobre o 
dinheiro encontrado 
pela PF, admitindo que 
tem atividades fora da 
Cidade, que o rendem 
muito dinheiro, além dis-
so, pontuou que seus 
filhos são generosos nos 
presentes à mãe, e que 
sua versão ‘agricultor’, 
rende bons frutos no 
interior de São Paulo. 

Até aí, tudo bem. 
Afinal, como o prefeito 
mesmo disse, são mais 
de 36 anos trabalhando 
como médico, atuando 
como vereador, enfim, 
uma vida onde cons-
truiu seu patrimônio, o 
qual estaria devidamen-
te documentado em 
seu imposto de renda.

O prefeito desta-
cou a condução da 
PF na exposição do 
caso e corroborou a 
opinião dos juristas de 
que houve abuso na 

ocasião. Ele mais do 
que ninguém sabe o 
que passou e ninguém 
merece passar por esse 
constrangimento sem o 
julgamento da Justiça.

Mas em toda a sua 
fala, o que manteve a 
temperatura nas alturas 
foi o prefeito reclamar 
da falta de ar condi-
cionado no camburão 
que o conduziu à Pe-
nitenciária 1, de São 
Vicente. Não pegou 
bem e uma nova onda 
de indignação repercu-
tiu pela cidade. 

O ponto alto foi a 
instauração da Comis-
são Processante na Câ-
mara de vereadores 
para analisar o impe-
achment do prefeito. 
Promete ser três meses 
quentes. O melhor a 
fazer é manter a cabeça 
fresca e acompanhar o 
desenrolar dos fatos, e 
não das especulações.

Erupção confirmada em Guarujá

Micros
Tsunami
Os estudos sobre 
a possibil idade de 
erupções vulcânicas 
poderem ser respon-
sáveis pela formação 
de tsunamis se con-
cretizou em Guarujá. 
Após oito vereadores 
votarem favoráveis aos 
três processos envia-
dos a Casa de Leis, 
para abertura de co-
missões diferentes que 
analisariam o possível 
impeachment do pre-
feito, uma onda gigan-
tesca de exonerações 
apareceu no Diário 
Oficial de Guarujá, no 
dia seguinte da sessão.

Onda de choque
Há quem diga que 
essas demissões fo-
ram destinadas ape-
nas a pessoas ligadas 
aos vereadores que 
votaram em favor da 
abertura das três co-
missões. Ainda que 
todos os vereadores 
tenham votado para 
que fosse aber ta a 
investigação pelo le-

gislativo, em apenas 
um dos processos, 
há rumores de que o 
governo não gostou 
do posicionamento 
daqueles que ficaram 
sentados no plenário, 
com a decisão de 
acatar a análise para 
todas as denúncias.

Comissão
No sorteio dos edis 
que farão parte da 
Comissão Processan-
te, que vai investigar 
e realizar as oitivas 
aos envolvidos no 
escandaloso caso 
de possível desvio 
de dinheiro, foram 
definidos três verea-
dores: Juninho Ero-
so, Peitola e Sirana.

Transparente
O curioso é: quem 
esteve na sessão pre-
senciou que os três 
sor teados votaram 
contra a instauração 
das outras duas co-
missões apresentadas 
à Câmara. O povo tem 
a expectativa de que 

a rejeição se justifi-
que com um trabalho 
sério e transparente. 
Melhor uma investiga-
ção bem feita na mão, 
do que três voando.

Férias 
O secretário de edu-
cação, Marcelo Nico-
lau, está de férias. A 
informação foi divul-
gada pela assessoria 
de imprensa da pre-
feitura, logo após a 
coletiva de imprensa 
do prefeito. Segundo 
a informação, ele en-
trou de férias um dia 
antes de sua prisão 
pela Polícia Federal. 

No fotos
Infelizmente, nessas 
férias o secretário não 
vai postar fotos nas 
suas redes sociais, 
pois as suas contas 
no Facebook e no 
Instagram foram de-
sativadas, assim que 
ele passou a primeira 
noite em São Vicente. 
Uma pena! Férias sem 
fotos não são férias!

Rodrigo Augusto Prando é cientista político. Graduado
em Ciências Sociais, Mestre e Doutor em Sociologia

Artigo
Bolsonaro na ONU e o cercadinho em Nova York 

Hoje, 21 de setembro, mais 
uma vez, como indica a tra-
dição, o primeiro discurso na 
Organizações das Nações Uni-
das (ONU) cabe ao Brasil e, por 
isso, novamente, o Presidente 
Jair Bolsonaro ocupou a tri-
buna para suas considerações. 
Antes, porém, de deslindar sua 
fala, cabe, ainda que breves, 
algumas poucas observações 
acerca da comitiva presiden-
cial em solo norte-americano. 

O Prefeito de Nova York, 
Bill de Blasio, chegou a afirmar, 
referindo-se a Bolsonaro, que 
“se você não quer se vacinar, 
nem precisa vir”, sem saber 
que o presidente brasileiro lá 
estava. Depois, nas redes so-
ciais, Blasio marcou Bolsonaro 
num post indicando locais de 
vacinação contra a Covid-19. 

Após o prefeito, chegou 
a vez do Primeiro-Ministro 
Boris Johnson, da Inglaterra, 
que questionou se Bolsonaro 
já havia sido imunizado, ao 
que o brasileiro respondeu 
que não. Johnson aprovei-
tou para fazer propaganda da 
vacina da AstraZeneca, de-
senvolvida em parceria com 
a Universidade de Oxford. 

Tem mais. Sem poder 
entrar nos restaurantes sem 
comprovante de vacinação, o 
presidente brasileiro e seus 
acólitos fizeram foto comendo 
pizza na calçada. Obviamente, 
que a foto objetivava mostrar 
um presidente humilde, cioso 
dos recursos públicos, tal 
como já havia feito anterior-
mente. O Deputado Eduardo 
Bolsonaro foi vaiado em uma 
loja e saiu aos gritos de “you 
are a shame” (Você é uma 
vergonha - para o Brasil). 

Por fim, Bolsonaro e os 
seus chegaram para um jantar 
e foram vaiados, na entrada e 
na saída, todavia, já no interior 
do veículo se retirando do 
local, o Ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, num gesto 
obsceno, como o dedo do 
meio, dirigiu-se ao grupo 
de manifestantes. Certamen-
te, depois de ter, no Brasil, 
suspendido a vacinação de 
adolescentes, após um “senti-
mento” de Bolsonaro, Queiroga 
assume importante posição no 
pelotão ideológico bolsonaris-
ta. E, pasmem, isso tudo, em 
NY, em menos de 48 horas... 

Já na Assembleia da ONU, 
Bolsonaro, em seu discurso, 
inicia afirmando que traria 
um Brasil diferente, diferente 
daquele retratado pelos jornais 
e pela televisão. De fato, o pre-
sidencialismo de confrontação 
bolsonarista elege, sempre, um 

inimigo e a mídia, quase sem-
pre, está no pódio dos ataques. 
Iria, ainda, apresentar um Brasil 
sem corrupção, cujo presidente 
é temente a Deus, respeita a 
Constituição, a família e é leal 
ao seu povo. No mais, a sua 
presidência salvou o Brasil que 
estava à beira do socialismo, 
segundo seu entendimento. 

O novo Brasil bolsonarista, 
ainda segundo o presidente, 
recupera a credibilidade pe-
rante o mundo, até porque os 
investidores encontram tudo 
o que almejam nestas plagas. 
Tratou do leilão vindouro do 
5G, da agricultura, do meio 
ambiente e da Amazônia, das 
reservas indígenas, citou a 
ditadura bolivariana e, mais 
uma vez, ressaltou sua política 
externa séria e responsável. 

No que tange à pandemia, 
nada dito dos quase 600 mil 
mortos, contudo, voltou à 
cantilena de que defendeu a 
economia, a manutenção dos 
empregos, com a mesma ên-
fase que defendeu as vacinas. 
Ainda na dimensão econômica, 
a inflação, no Brasil e no mun-
do, seria resultado do lockdown 
(que não houve) e das restri-
ções sanitárias promovidas 
por governadores e prefeitos. 

Às vésperas da conclusão 
da CPI da Covid, cujo parecer 
jurídico encaminhado à comis-
são é demolidor, o Presidente 
Bolsonaro assume, ao vivo, 
para o mundo, a defesa do 
tratamento precoce ou inicial, 
de acordo com suas palavras, 
com medicamentos sem efi-
cácia comprovada. Chegou, 
até, a questionar o porquê de o 
mundo não usar esses medi-
camentos e disse que história 
trará quem está ou não certo 
neste caso. A vacina entrou na 
fala mais uma vez: o presidente 
afirmou ser contra o passaporte 
sanitário, pois este pode barrar 
a entrada ou viagens daque-
les que não se vacinaram, à 
semelhança de Bolsonaro. 

Já à guisa de finalização, 
fez menção honrosa à mani-
festação bolsonarista de 7 de 
setembro que, para ele, foi a 
maior da história do Brasil. 
Tal manifestação, como se 
sabe, postulava pautas anti-
democráticas, mas, na ONU, 
transformou-se, no bojo de seu 
discurso, num ato de defesa 
da democracia, das liberdades 
e de apoio ao seu governo.

 A avaliação dos jorna-
listas, dos analistas interna-
cionais, dos atores políticos 
(no Brasil e no mundo) é que 
Bolsonaro vive numa realida-
de paralela. Afirmei, alhures, 

numa entrevista, que havia uma 
CBNF - Central Bolsonarista de 
Narrativas Fantasiosas - e esta 
indicava o caminho discursivo 
e a prática governamental. 

O discurso presidencial 
foi checado e as inverdades, 
exageros e fatos condizentes 
com a realidade foram indica-
dos. Houve quem, discutindo 
a fala presidencial, chegou a 
asseverar que o famoso “cer-
cadinho” na porta do Palácio 
do Planalto, havia sido, tem-
porariamente, transferido para 
NY e que assistimos mais uma 
das lives bolsonaristas e não 
um discurso de um estadista.

 O ator principal, Bolsona-
ro, foi para Nova York, mas os 
militantes do cercadinho não 
foram juntos, por isso minis-
tros do bolsonarismo raiz fize-
ram o papel de coadjuvantes. O 
ambiente seguro e controlado 
do “cercadinho” não pode ser 
reproduzido sempre que dese-
jam. Neste universo, a palavra 
vergonha foi frequente em qua-
se todas as notícias ou análises 
a respeito da estadia em NY e 
do discurso presidencial; mas, 
obviamente, a fala do presiden-
te renderá bons vídeos para as 
redes sociais bolsonaristas e 
o universo perfeito da CBNF. 

Politicamente, vale ressal-
tar, falar para o seu público, 
para sua militância, não é um 
problema gravíssimo, pois 
Lula e Dilma usaram a ONU 
para tal finalidade. Melhor 
seria que, diante do mundo, 
os temas abordados fossem 
aqueles de impacto global 
e, às vezes, um toque aqui e 
acolá, de temas domésticos. 

Em síntese, embora o tom 
do discurso não tenha sido 
agressivo, Bolsonaro perma-
neceu conjugando fake news, 
pós-verdades e negacionismo. 
O Brasil, hoje, preponderante-
mente, rejeita o bolsonarismo e 
reprova o presidente. Ademais, 
em todas as projeções de 
segundo turno para a elei-
ção vindoura, Bolsonaro é 
derrotado pelos adversários. 

Saldo extremamente ne-
gativo da pandemia, economia 
deteriorada, inflação, aumento 
da fome, chances concretas de 
crise hídrica e energética criam 
um cenário extremamente 
desfavorável para o governo 
em todos os aspectos políticos, 
econômicos e sociais. E isso 
não mudará com discursos. 

Os convertidos, bolso-
naristas, continuarão a gritar 
“mito” e a sociedade brasileira 
continuará a reprovar o gover-
no e o presidente, ao menos 
com esta realidade em tela. 
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Da Redação – A Câ-
mara Municipal de Guarujá 
aprovou, por unanimida-
de, na Sessão Ordinária 
da última terça-feira (21), 
a instauração da Comis-
são Processante (CP) que 
vai analisar o pedido de 
cassação do mandato 
do prefeito de Guarujá 
Válter Suman (PSDB), ci-
tado pela Justiça Federal 
como líder de organi-
zação criminosa, e que 
teria desviado cerca de 
109 milhões da área da 
saúde, conforme apon-
tado pela Controladoria 
Geral da União (CGU).

Os vereadores deci-
diram por avaliar o pe-
dido de impeachment 
do prefeito, após a lei-
tura de denúncia com 
pedido de afastamento 
imediato, realizado pelo 
presidente municipal do 
PDT Guarujá, José Ma-
noel Ferreira Gonçalves. 
Outros dois pedidos de 
afastamento imediato de 

Suman (um feito por ad-
vogados e outro pelo 
Podemos), foram rejei-
tados na mesma sessão. 

Após aprovada a co-
missão, os vereadores te-
rão 90 dias para concluir 
os trabalhos, a partir da 
notificação do prefeito 
pela Câmara e decidirão 
se o prefeito permane-
ce ou não ocupando 
a cadeira do executivo 
em Guarujá. Segundo a 
assessoria de imprensa 
da Câmara de Guarujá, 
até o fechamento des-
ta edição, a notificação 
ainda não havia sido en-
caminhada à Prefeitura. 

A  Comissão  P ro -
cessante será formada 
pela vereadora Sirana 
Bosonkian (PTB), Fernan-
do Martins dos Santos, 
o Peitola (MDB) e Ed-
mar Lima dos Santos, o 
Juninho Eroso (PP). As 
prerrogativas de cada 
um na comissão ainda 
não foram divulgadas.

Câmara aprova comissão para analisar 
impeachment do prefeito Válter Suman

Saiba quem votou a favor da abertura das três comissões 

� A Operação Nácar 
ocorrida na cidade na 
última semana é uma 
investigação que tem 
como objetivo o com-
bate de possíveis crimes 
de desvios de recursos 
públicos e outros crimes 
correlatos, praticados 
por grupo criminoso, 
inclusive, envolvendo 
verbas federais destina-
das ao enfrentamento da 
pandemia da COVID-19.

� Ao cumprir os manda-
tos da Operação, a PF en-
controu jóias e cerca de 
R$ 2 milhões em espécie 
em endereços ligados 
ao prefeito Válter Suman 
e ao secretário de Edu-
cação Marcelo Nicolau, 
que foram apreendidos. 
� A Justiça Federal de-
terminou o bloqueio 
de cerca de R$ 7 mi-
lhões em bens e va-
l o r e s  e n v o l v i d o s ;

� Os advogados alegam 
que par te do dinhei-
ro apreendido com o 
prefeito á fruto de ou-
tras atividades, e que as 
joias da esposa foram 
presentes dos filhos;
� Prefeito e Secretá-
rio de Educação foram 
soltos no sábado, após 
decisão do desembar-
gador Mauricio Yukikazu 
Kato, do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região (TRF-

3), que concedeu aos 
dois liberdade provisória. 
A decisão permitiu que 
Suman voltasse ao cargo 
de prefeito de Guarujá.
� O secretário de Edu-
cação, Marcelo Nicolau, 
ainda não retornou às 
atividades na prefeitu-
ra, pois, segundo di-
vulgado pela assessoria 
de imprensa da PMG, 
está de férias desde um 
dia antes da sua prisão. 

Os Vereadores Fer-
nando Peitola (MDB) 
e Juninho Eroso (PP), 
membros da Comis-
são Processante, se 
reuniram extraoficial-
mente na manhã desta 
quinta-feira (23) para 
definir o plano de tra-
balho da Comissão.

No encontro, esteve 
ausente a Vereadora 
Sirana Bosonkian (PTB) 
que, por motivos pes-
soais, não conseguiu 
participar da reunião.

A Comissão Proces-
sante instaurada na úl-

tima terça-feira, após 
denúncia do Par tido 
Democrático Trabalhista 
– PDT, apurará eventuais 
irregularidades na con-
tratação, pelo Executivo 
Municipal, da Organi-
zação Social Pró Vida.

Seguindo o devido 
processo legal, a Co-
missão terá 90 dias para 
concluir os trabalhos, a 
contar da data em que 
se efetivar a notificação 
do investigado para 
apresentar Defesa Pré-
via, o que deverá ocor-
rer nos próximos dias.

Vereadores desenham 
plano de trabalho da 

Comissão Processante

Fatos da semana 

PLENÁRIO CHEIO E  
PEDIDOS REJEITADOS 

A 29 ª Sessão Ordinária 
da Câmara, que analisou 
os pedidos de cassação 
de Válter Suman, aconte-
ceu diante de um público 
inquieto, portando carta-
zes e faixas, que ocupava 
apenas a metade dos 
assentos do plenário, de-
vido os protocolos sani-
tários contra a COVID-19. 

O segundo pedido de 
impeachment, protoco-
lado na Casa de Leis por 
uma junta de advogados 

da Cidade, e que pedia 
também o afastamento 
da vice-prefeita Adriana 
Machado (PSB), foi re-
jeitado por 9 votos a 8. 

A terceira denúncia, 
que também pedia a cas-
sação do prefeito e sua 
vice, foi entregue à Câma-
ra pelo presidente munici-
pal do Podemos, Edilson 
Magaiver, também foi re-
jeitada por 9 votos a 8. 

Nessas duas últimas 
denúncias, o presidente 
da Câmara, José Nilton 
Doidão (PSB), teve que 

dar o voto de desempate.
Quinze vereadores 

rejeitaram os três pedidos 
de afastamento imediato 
do Prefeito Válter Suman. 
Apenas Anderson Figuei-
ra (Podemos) e Wagner 
dos Santos Venuto, o 
Wagninho Fé em Deus, 
(DEM) votaram para que 
o tucano deixasse a 
administração até que 
se esclareçam os fatos. 

Já na abertura das co-
missões processantes, 
após aceitarem em una-
nimidade a abertura da 

primeira comissão, apenas 
oito vereadores manti-
veram o voto a favor do 
acatamento das demais 
comissões processantes. 

O voto de minerva do 
presidente da Câmara, 
Doidão, aconteceu com 
a justificativa de que “se 
já temos uma comissão 
aberta para analisar os fa-
tos não há necessidade de 
abertura de outras”, disse 
o presidente em plenário 
após o voto de desem-
pate para a rejeição dos 
outros dois processos.

Anderson
Figueira
(PODE)

Antônio
Fidalgo 

Salgado Neto 
(PSD)

Carlos
Eduardo

Vargas da 
Silva (PTB)

Marcio
Nabor
Tardelli
(PTB)

Raphael
Vitiello
(PSD)

Santiago
dos Santos 

Angelo
(PP)

Walter dos 
Santos
(PSB)

Wagner
dos Santos 

Venuto
(DEM)
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Atenção: você pode pagar
impostos ao comprar na Shopee

Beatriz Biancato

 DE OLHO 
NA LEINA LEI

Alguns já “caíram 
no vício” de comprar na 
Shopee. A loja, mundial-
mente conhecida, fornece 
aos usuários “moedas”, 
cupons de desconto, frete 
grátis, dentre outras van-
tagens, além de produtos 
com preços bem atrativos. 

Mas fica aqui o aler-
ta à você que costuma 
utilizar essa plataforma: 
o imposto! Sim, você 
pode ser tributado(a).

Esse marketplace que é 
a Shopee, permite que di-
versas pessoas comercia-
lizem produtos, então, não 
temos apenas vendedores 
de fora do Brasil ali, mas 
também os locais. Quanto 
a esses últimos, nenhuma 
novidade, afinal, nada 
mais é do que uma com-
pra em ambiente online. 

A grande questão é 
quando você compra de 
fornecedores/vendedo-
res de fora do País, pois 
será exigido o chamado 
Imposto de Importação, 
a depender da situação, 
já que estará ocorren-
do uma importação. 

No momento que o 
produto chega ao Brasil, 
passará por uma fisca-
lização da Receita Fede-

ral, na qual o resultado 
pode ser uma cobran-
ça ao consumidor, cujo 
pagamento é de sua in-
teira responsabilidade. 

Por lei (Decreto-Lei 
nº 1.804/80), remessas 
internacionais até USD 
100 (cem dólares) es-
tão isentas do imposto. 
Além disso, os Correios 
também cobram do des-
tinatário outras tarifas, 
como por exemplo, custo 
de despacho alfandegá-
rio, com valor atual de 
R$15,00 (quinze reais). 
Se você tiver sua remessa 
tributada e a encomenda 
retida, poderá se defen-
der administrativamente. 

Portanto, tenha cui-
dado não apenas com o 
valor do produto que você 
pretende importar, mas 
também qual o bem em 
si. E não caia na ilusão: 
“um smartphone da Xio-
mi com etiqueta de valor 
USD 100”, não funciona, 
pois isso é uma sonega-
ção fiscal (Art.1º da Lei 
nº 8.137/90) e além do 
imposto acarretará uma 
multa “bem pedagógica”. 

Fique atento(a) ao seu 
direito, mas também aos 
seus deveres!

A Diretoria de Força-
Tarefa e Contenção de 
Invasões de Guarujá im-
pediu a realização de um 
pistão náutico, conhecido 
como “Revoada no Mar’. 
O evento clandestino 
divulgado pelas redes 
sociais estava previsto 
para acontecer na última 
sexta-feira (17), no Can-
to do Tortuga (Enseada). 

Além disso, durante 
o último final de semana, 
foram atendidas cerca de 
140 ocorrências, relacio-
nadas a som abusivo e 
prática irregular de lazer 
náutico. Duas motos aquá-
ticas foram apreendidas.

No mesmo dia, o tra-
balho integrado entre 
forças de segurança do 
Município se antecipou às 
ações dos organizadores 
da “Revoada no Mar ”, 

festa que prometia a pre-
sença de DJs e artistas. 

Ao longo da semana, 
foi adotado um conjunto 
de ações preventivas 
que contou com a atu-
ação das diretorias da 
Secretaria de Defesa e 
Convivência Social (Se-
decon), além da Marinha 
do Brasil, Grupamento 
de Bombeiros Marítimos 
(GBMar) e das Polícias 
Militar, Civil e Ambiental.

Para que as lanchas 
não chegassem ao mar, o 
Trânsito fechou de forma 
preventiva as rampas que 
dão acesso a faixa arenosa 
do Canto do Tortuga e 
também evitar o fluxo de 
pessoas no evento.

A Polícia Ambiental rea-
lizou o patrulhamento pre-
ventivo nas praias de difícil 
acesso, tais como: Goes, 

Sangava, Cheira Limão e 
Saco do Major. Já a Polícia 
Militar atuou em conjunto 
com a Diretoria de Força-
Tarefa nas praias do Pere-
quê, Enseada e Guaiúba. 

Toda a extensão do 
canal de Bertioga foi pa-
trulhada ininterruptamente. 
As demais praias foram 
fiscalizadas e monito-
radas pela Guarda Civil 
Municipal para coibir o 
acesso de embarcações 
em locais não permitidos. 

Os organizadores ten-
taram driblar a fiscaliza-
ção transferindo o evento 
para a Praia do Guaiúba. 
No local, a Força-Tarefa 
e Corregedoria da GCM 
fecharam a rampa de 
acesso a embarcações. 
A Polícia Ambiental e a 
Militar realizaram o apoio 
no ordenamento do local. 

Mar - A Marinha do 
Brasil realizou patrulha-
mento no mar da praia do 
Guaiúba, abordando as 
embarcações e em uma 
delas constatou que esta-
va com excesso de pesso-
as e pequena quantidade 
de maconha. Quatro indi-
víduos foram encaminha-
mos à Delegacia de Polícia 
Sede de Guarujá e uma 
bicicleta foi apreendida, 
pois o condutor estava 
circulando no calçadão.

“Foi um fim de semana 
de muito trabalho para 
manter o ordenamento da 
Cidade, estávamos preo-
cupados principalmente 
com a salvaguarda dos 
nossos banhistas, por isso 
intensificamos a fiscalização 
do lazer náutico”, explicou 
a diretora da Força Tarefa, 
Valéria Amorim Queiroz. 

O projeto Justiça para 
Todos da Unaerp Guarujá 
retoma, a partir do dia 
01 de outubro, as ati-
vidades presenciais de 
orientações jurídicas à 
comunidade, mediante 
agendamento. O pro-
jeto social visa auxiliar 
o acesso à Justiça, e os 
interessados deverão se 
inscrever pelo whatsa-
pp (13) 99156-9070.

Nesses atendimentos 
jurídicos gratuitos, são 
oferecidas orientações 
jurídicas em casos Cíveis, 
como família, consumidor, 
responsabilidade civil em 
geral, podendo haver, 
em algumas situações, o 
ingresso de ação judicial.

Vinculado ao Núcleo 
de Projetos Sociais da 
Unaerp Guarujá, o proje-
to funciona no Escritório 
de Assistência Jurídica 
(EAJ), do curso de Di-
reito, e envolve alunos e 
professores do curso. A 
iniciativa permite o aces-
so à Justiça à população 
de baixa renda da cida-
de aliada à prática aca-
dêmica dos estudantes. 

Após agendamen-
to, na data marcada a 
pessoa comparece ao 
Escritório de Assistência 
Jurídica da Universidade 
munida dos documentos 
pessoais (RG, CPF e com-
provante de residência) 
e demais documentos 

O novo mascote 
do Por tal Guarujá de 
Turismo agora tem um 
nome: Guarujito, que 
levou 356 votos da po-
pulação pela internet. 
Logo atrás ficou Don, 
com 315 votos, Caiça-
rinho (123), Guaruzito 
(118) e Guaruça (86). 
No total, foram quase 
mil votos registrados.

Quem sugeriu o nome 
vencedor foi Luiz Carlos 
Gonçalves, que ganhará 

os seguintes prêmios: 
um voucher para uma 
atração de Turismo de 
Aventura (rapel ou tri-
lha); uma hospedagem 
com direito a café da 
manhã e estacionamento 
em pousadas da Cidade; 
uma feijoada para duas 
pessoas no Casa Grande 
Hotel; um almoço para 
duas pessoas no Sofitel 
Jequitimar; um City Tour 
no ônibus turístico e uma 
camiseta promocional. 

O personagem é um 
guia turístico que não 
larga sua máquina fo-
tográfica e está sem-
pre atento para clicar as 
belezas das paisagens 
guarujaenses. Além de 
deter conhecimento 
profundo sobre a histó-
ria da região, o mascote 
também trabalha em 
prol da sustentabilidade 
local, desempenhan-
do o papel de agente 
preservador da cultura 

Portal de Turismo de Guarujá 
tem nome de mascote definido

O nome Guarujito, 
obteve 356 votos

‘Justiça para Todos’ da Unaerp retoma 
atendimento presencial ao público

Agendamento para atendimento presencial
pode ser solicitado via whatsapp

relativos à situação. Para 
utilizar o serviço jurídico, 
o interessado deve ter 
renda familiar inferior ou 
igual a três salários míni-
mos e não possuir bens. 

Para mais informações 
e inscrições, entre em 
contato pelo whatsa-
pp (13) 99156-9070 de 
segunda à quinta-feira, 
das 14h30 às 17h30.

Pistão náutico na Enseada é
frustrado por autoridades
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SÓ PARA

Sérgio Trombelli 

PENSAR

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

Não dá mais
Já tratei disto nesta 

coluna. À época, até 
poderia haver alguma 
justificativa (duvidosa) 
para que as aulas pre-
senciais nas universi-
dades não estivessem 
ocorrendo. Agora, re-
almente, não dá mais.

A vacinação chegou 
aos adolescentes de 
12 anos para cima. Isto 
quer dizer que todos es-
tão sendo vacinados. Os 
professores, desde os 
vetustos até os jovens 
mestres universitários 
também estão vacina-
dos. O pessoal de apoio, 
secretárias, auxiliares, 
serventes, estão vacina-
dos. Então, o que falta?

A resposta é simples 
e cômoda: é mais barato 
as aulas serem online. 
Ainda será necessário 
se apurar a economia 
que as universidades 
conseguiram com as 
aulas não presenciais 
para devolver aos alu-
nos um pouco do que 
pagaram e não tiveram.  

Água, luz, material 
de limpeza, manuten-
ção geral, material di-
dático, enfim, a econo-
mia foi real. Na outra 
ponta, a mensalidade 
para os matriculados 
continuou a mesma.

O resultado é um só, 
e já foi denunciado aqui 
mesmo: a qualidade dos 
universitários do tempo 
Covid será menor. E 
veja, são as universi-
dades que formam os 
profissionais do país. 
Não seria demais te-
mer aqui que o futuro 
pode ser tenebroso.

Os cursos de saúde 
continuaram, justifica-
damente, ativos, e os 
profissionais sairão bem 
formados como eram 
antes da pandemia, ou 
até melhores, pois mui-
tos atuaram nos centros 
de combate à Covid.

Mas, e os demais 
cursos? O que teremos? 
Administradores de em-
presa que não saberão 
administrar, economis-
tas que não saberão en-
tender os meandros da 
economia, professores 
que não terão prática 
de ensino, psicólogos 
que não dominarão os 
dilemas da psicologia 
humana, jornalistas que 
não terão facilidade de 

elaboração de textos, 
enfim, universitários 
que não terão formação 
adequada para servir à 
Pátria como deveria ser.

Neste sentido, há um 
silêncio “estranho” que 
bloqueia a voz dos reito-
res, há uma conivência 
cúmplice dos órgãos 
educacionais, principal-
mente do Ministério da 
Educação. No fundo, há 
uma falta de consciência 
de quem justamente 
deveria ser consciente 
com o futuro do país.

Recentemente, co-
meçaram aqui ou acolá, 
num curso ou outro, um 
pequeno, (não satis-
fatório), chamamento 
de alunos dos cursos 
superiores para uma 
aula presencial ou uma 
palestra sobre isto ou 
aquilo, como se fosse 
o suficiente para su-
prir meses e meses de 
educação à distância. 

Curiosamente já es-
tamos chegando a ou-
tubro/novembro; tempo 
de provas finais, como 
se pudéssemos com 
algumas palestras, ter-
minar o ano em “grande 
estilo”, à despeito dos 
malefícios da pandemia. 

Retórica, apenas re-
tórica, afinal, ah, está 
chegando o tempo de 
novas matr ículas. . .

S ince ramen te ,  e 
de forma decepcio-
nante, o que foi dado 
foi muito pouco para 
quem fez EaD – estu-
do à distância – ano 
todo, pagando men-
salidades presenciais. 

Aliás, há cursos pre-
sencias que custam 
mais de mil reais ao 
mês, quando os EaDs 
para os mesmos cur-
sos, chegam a trezentos 
reais apenas. Isto é, 
os universitários bra-
sileiros pagaram por 
alguns cursos à distân-
cia o valor de custos 
presenciais nos quais 
não estavam presentes. 

E ninguém procurou 
uma saída, ou se ouviu 
uma voz governamental 
de apoio a esses alunos 
esquecidos. Vamos ver 
o que será imposto aos 
universitários em 2022. 
Sinceramente espera-
mos pelo melhor, por-
que, caramba, continu-
ar assim não dá mais.

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

Guarujá é uma das 
seis cidades paulistas 
contempladas neste 
mês pelo ciclo de ex-
posições do Pontos MIS, 
programa do Museu da 
Imagem e do Som. O 
público poderá conferir 

a mostra fotográfica, O 
tempo de Amyr Klink, a 
partir desta quinta-feira 
(23), no Teatro Munici-
pal Procópio Ferreira.

A exposição reúne 
12 registros fotográfi-
cos de um acervo de 

40 imagens exibidas em 
2017 no MIS, na capital 
paulista. Apresenta os 
longos caminhos per-
corridos pelo velejador 
Amyr Klink, considerado 
um dos maiores navega-
dores do Atlântico Sul.

As obras no entor-
no da Praia do Góes e 
na For taleza de Santo 
Amaro da Barra Grande 
foram vistoriadas nesta 
semana pela prefeitura. 
As atividades envolvem 
a recuperação da mura-
da do Fortim do Góes, 
bem como a recupera-
ção da estrutura do píer 
de acesso à Fortaleza, 
além da adequação do 
caminho principal ao pa-
trimônio a partir do píer. 

O intuito é ampliar a 
acessibilidade às pessoas 
com deficiência e os visi-
tantes em geral. Para exe-
cução da obra, a Univer-
sidade Católica de Santos 
(Unisantos) - responsável 
pela elaboração do pro-
jeto, recebeu recursos do 
Ministério Público Federal 

Guarujá recebe a mostra
O tempo de Amyr Klink 

Gelado: Amyr Klink 
na Ilha Geórgia

do Sul, em 2002

G
us

ta
vo

 S
te

p
ha

n
G

us
ta

vo
 S

te
p

ha
n

Imagens revelam as jornadas de um dos maiores 
navegadores do Atlântico Sul pelo mundo afora 

SERVIÇO
O tempo

de Amyr Klink
Data: 23 de setembro 

a 03 de novembro
Local: Teatro Municipal 

Procópio Ferreira,
Avenida Dom Pedro I, 
350 - Jardim Tejereba, 

Guarujá - Gratuito
Informações em 

www.mis-sp.org.br.

Fortaleza de Santo Amaro
passa por obras de melhoria

após assinatura do ter-
mo de responsabilida-
de, em abril deste ano. 

MONUMENTO
HISTÓRICO 

Construído no século 
XVI durante a unificação 
das coroas portuguesa e 

espanhola, o monumento 
surgiu com o intuito de 
proteger a então Vila 
de Santos e o Porto de 
Santos, dos ataques de 
invasores. Na for tifica-
ção hoje funciona o Mu-
seu Fortaleza da Barra, 
que tem como objetivo 

resgatar a identidade e 
a memória da popula-
ção local e da Cidade.

Foi reconhecido em 
1964 como Patr imô-
nio Histórico Nacional 
pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artís-
tico Nacional (IPHAN). 

Unisantos é a responsável pela elaboração do pro jeto

Helder Lima
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Guarujá conquistou 
três medalhas de ouro 
no 28º Grand Prix de 
Karatê Interestilos, reali-
zado no último domingo 
(19), pela Confederação 
Brasileira de Karatê Inte-
restilos (CBKI), no Ginásio 
Mauro Pinheiro, no Ibi-
rapuera, em São Paulo. 

Subiram ao pódio 
máximo da competição 
os atletas Luys Eduardo 
Lima, na categoria infan-
til (faixa laranja); Lincoln 
Corsino, juvenil (faixa 
roxa) e Jeovana Olivei-
ra, juvenil (faixa azul).

Além dos campeões, 
a Cidade conseguiu mais 
10 medalhas, sendo duas 
de prata e oito de bron-
ze. Para esta competição, 
a professora voluntária 
Cristiane Quintério con-
tou com 32 caratecas, 
divididos nas catego-
rias mirim e adulta, no 
masculino e feminino.

O jovem skatista Davi Ferreira é o nosso homenageado da semana.
Com apenas 15 anos de idade, a fera do ‘street’ de Vicente de Carvalho
já tem uma biografia digna dos grandes nomes da modalidade.
Aos 6 anos de idade, Davi ganhou de presente um skate de plástico, daí em
diante, a paixão pelo esporte tomou conta do garoto. Seu pai Douglas Pereira,
ao perceber que ele havia gostado do brinquedo, comprou um skate de verdade.
De posse do novo presente, Davi iniciou sua trajetória na pista da Skate Clube, de 
propriedade do seu  ídolo Kelvin Hoefler. Primeira coisa que o técnico Atílio pediu 
foi para o seu pai fazer um esforço e comprar outro skate de melhor qualidade, 
pois via em Davi, um futuro promissor. 
Pedido atendido, evolução a caminho.
Residente no Bairro Paecará, em Vicente de Carvalho, o pequeno campeão correu 
trecho, treinou na pista do Emissário, na Skate Parque do falecido Chorão, e 
continua treinando na pista do bairro Vila Áurea sob o comando do seu pai. 
Sua primeira competição oficial foi o campeonato Paulista da categoria Mirim, 
onde sagrou-se campeão. A sequência foi só de alegria. Confira:

2016 - Campeão Vicentino
2016 – Vice-campeão Paulista
2016 - Campeão Catarinense 
2017 - Campeão dos Jogos Carioca de Verão
2017 - Campeão do Circuito Universitário de Minas Gerais 
2018 - Bi-campeão Vicentino 
2018 - Bi-campeão Paulista
2019 - Vice-campeão Paulista
2020 - Bi-campeão Paulista/categoria iniciante

Além dos mencionados, nossa fera do skate coleciona dezenas de títulos, tanto 
em nível regional, como internacional. Segundo ele, seu quarto está abarrotado 
de troféus e medalhas, são cerca de 140 conquistados. 
Sua performance garantiu a participação no programa Bolsa Incentivo da 
prefeitura de Guarujá, repassado pela Secretaria de Esporte e Lazer (Sel) e atraiu 
a retaguarda de importantes patrocinadores, tais como: New Skate, Futprint Soles 
Brasil, Falcon Zero Skateboard, R2Skatepark, Life Strong e  Energy Drink.   
Agora o foco é participar do Skate Street League e defender o País nas Olimpíadas. 
Para tanto, além dos patrocinadores conta com o apoio incondicional de seus
        pais Douglas Pereira da Conceição e Regiane Ferreira da Conceição. 
             Davi segue a passos largos o caminho vitorioso de Kelvin Hoefler,
                   entre outros notórios do skate mundial, anotem!!

Nelsinho Filho
“CELEIRO DE CRAQUES”

BASTIDORES DO ESPORTEBASTIDORES DO ESPORTE

Projeto social garante três medalhas de ouro ao Guarujá

Caratecas são do projeto social Karatê
e Kobudo Comunitário, desenvolvido
no Caec João Paulo II e no Tejereba

MEDALHISTAS
Ouro 

��Luys Eduardo Lima – Infantil – faixa laranja
��Jeovana Oliveira – Juvenil – faixa azul
��Lincoln Corsino – Juvenil – faixa roxa
 

Prata
��Sarah Lima – Mirim feminino – faixa vermelha
��Piter Bitencourt – Infanto juvenil – faixa verde
 

Bronze
��Heytor Cordeiro – Mirim B – faixa amarela (3º lugar)
��Anthony Melo – Infantil – faixa laranja (3º lugar)
��Murilo Bastos – Juvenil – faixa verde (3º lugar)
��Pedro Jorge Lima – Mirim – faixa azul celeste (4º lugar)
��Mikael Sundby – Infantil – faixa laranja (4º lugar)
��Vitor Soares -  Infanto juvenil – faixa amarela (4º lugar)
��Yasmim Cordeiro – Infanto juvenil feminino – faixa 
verde (4º lugar)
��Conceição Trindade – Adulto – faixa amarela (4º)

Os resultados agrada-
ram a técnica Cristiane. 
“Estamos em processo de 
evolução pois, no evento 
anterior, a Taça Cidade de 
São Paulo , conseguimos 
apenas uma medalha de 
ouro, e desta vez trou-
xemos três”, ressaltou.

O secretário de Es-
porte e Lazer (Sel), José 
Rober to Galvão, ficou 

contente com a partici-
pação da equipe. “Diante 
da seriedade dos traba-
lhos desenvolvidos pelos 
professores Cristiane e 
Alexandre Quintério, eu 
não poderia esperar ou-
tro resultado. Parabéns à 
comissão técnica, meda-
lhistas, atletas da delega-
ção, e a participação dos 
pais que, ao estimularem 

seus filhos a praticar es-
porte, colaboram com 
os nossos principais ob-
jetivos, que são iniciar o 
preparo a uma possível 
carreira de atleta de com-
petição e formar grandes 
cidadãos do bem”, frisou.

KARATÊ E KOBUDÔ 
COMUNITÁRIO

Os atletas são inte-
grantes do Projeto Social 
Karatê e Kobudô Co-
munitário, que atende 
crianças, jovens e adultos 
e mantém parceria com 
a Prefeitura de Guarujá, 
por meio das Secretarias 
de Esporte e Lazer (Sel), 
de Educação (Seduc) 
e de Defesa e Convi-
vência Social (Sedecon). 

Suas atividades são 
desenvolvidas em dois 
núcleos: No Centro Es-
portivo Duque de Caxias, 
o Tejereba, às quar tas 
e sextas, a partir das 18 

horas, e no Centro de 
Atividades Esportivas e 
Culturais (Caec) João Pau-
lo II, às terças e quintas, 
a par tir das 19 horas. 

As pessoas interes-
sadas em iniciar na arte 

marcial, devem procurar 
os núcleos e se informar 
se ainda há vagas. Para 
se inscrever, basta levar 
os documentos pesso-
ais e atestado médico 
para a prática esportiva. 

Davi com o seu idolo Kelvin 
Hoefler, onde tudo começou

Nome - Davi Ferreira da Conceição 
Natural - Santos 

Nascimento - 31/10/2006
Esporte – Skate

Categoria - Street 

Primeiro título de
sua trajetória, em 

Araraquara, em 2015

Primeiro titulo Paulista
da carreira, em 2017
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Entre Sons Entre Sons && Tons Tons

Ecoturismo virou tendência na busca 
de passeios no período da pandemia

A pandemia trouxe im-
pactos importantes 

para o setor de turismo. 
Um exemplo prático é a 
mudança no perfil dos 
viajantes, que estão muito 
mais exigentes e preocu-
pados com a questão 
sanitária, segundo uma 
pesquisa realizada pela 
empresa MaxMilhas, que 
aponta para uma transfor-
mação no mercado de 
viagens no Brasil, onde 
cresceu entre os viajantes 
o desejo por destinos 
turísticos mais isolados e 
fora das rotas tradicionais.

Os dados revelam 
que, após a Covid-19, 
cinco em cada dez bra-
sileiros têm a intenção 

de viajar para locais mais 
afastados, com menos 
movimento e aglomera-
ções. A tendência quase 
dobrou em relação ao 
período pré-pandêmico, 
quando apenas 28% dos 
entrevistados tinham o 
costume de embarcar 
para esse tipo de destino.

Realizado em parceria 
com o instituto de pesqui-
sa Opinion Box, o estudo 
ouviu mais de mil pessoas 
de todas as regiões do 
Brasil, e aponta um novo 
perfil de turista, que está 
olhando com maior aten-
ção e interesse para as 
regiões menos visitadas, 
ricas em natureza e com 
potencial de oferecer ex-

DOMINGO
DIA 26

Período da manhã
� Remada do Ecotu-
rismo (Canoa, caiaque 
e stand up) Horário: 8 
horas - Local: Praia do 
Guaiúba - Inscrição: Do-
ação de  um pacote de 
fraudas geriátricas para 
aquisição do kit de par-
ticipação (mochila, visei-
ra, máscara e camiseta)

Período da tarde 
� Circuito Radical dos Mi-
rantes (contemplação de 

Para marcar o início da 
Primavera, estação que 
começou no último dia 
22 de setembro, trago 
a recordação das flores 
alinhadas da Mariazinha, 
servidora municipal, que 
durante muitos anos, de 
dedicação e capricho, 
deixava a nossa cida-
de mais alegre e bonita. 
Maria das Flores, como 
era conhecida, decora-
va a Locomotiva situada 
na Avenida Leomil, no 
Centro de Guarujá, com 
flores que caiam das ár-
vores. Momento nostalgia.

Guarujá conta com praias isoladas e semi desertas para viajantes

Nesta semana, a Secretaria de Turismo de Guarujá, em parceria com outras
secretarias, realiza a ‘Semana de Ecoturismo e Turismo Sustentável de Guarujá’

Momento nostalgia para marcar a Primavera

Confira a programação e venha aproveitar as belezas naturais de Guarujá

Rapel e Vôo livre) - Horá-
rio: a partir das 15 horas - 
Local: Mirante da Campina

SEGUNDA-FEIRA
DIA 27

� Ação na Praça das 
Bandeiras com estagiá-
rios de Turismo - Horário: 
9h as 17 horas - Entrada 
gratuita no Acqua Mun-
do (retirar voucher na 
Secretaria de Turismo)
� City tour gratuito com 
alunos das escolas mu-
nicipais
� Vídeo em homena-

gem ao Dia Mundial do 
Turismo nas redes sociais

TERÇA-FEIRA
DIA 28 

� “Conhecendo Área de 
Proteção Ambiental de 
Santo Amaro e da Serra 
de Guararu.” - Período da 
manhã: 09h às 13h (visita 
com monitores)
Observações: idade 
livre para participação. 
Utilizar vestimenta confor-

tável e levar alimentação à 
critério dos participantes. 
Inscrição: https://forms.
gle/Rs51SKoZDJxeYB6v8

QUARTA-FEIRA
DIA 29

� Trilha – Armação das 
Baleias, Ermida de Santo 
Antônio do Guaibê e Prai-
nha Branca - Horário: 09h 
às 13h - Local de saída: 
Secretaria Municipal de 
Turismo - Alunos forma-

dos no curso técnico de 
turismo receptivo da ETEC 
Alberto Santos Dumont 
- Observações: roupa es-
portiva (ideal calça, tênis 
e camiseta), sugestão do 
uso de protetor solar e 
repelente e alimentação 
à critério do participante

QUINTA-FEIRA
DIA 30 

� Palestras aber tas ao 
público - Local: Teatro 

Municipal Procópio Fer-
reira - Horário: às 19h
� Mudanças Climáticas - Pa-
lestrante: secretário de Meio 
Ambiente, Sidnei Aranha
� Turismo responsável 
– Ilha dos Arvoredos - Pa-
lestrante: Bruno Tacon, do 
Projeto Mundo Sustentável
� Formação dos profis-
sionais de turismo face ao 
ecoturismo – Perspectivas 
e práticas - Palestrante: Prof. 
Luiz Paulo Neves Nunes

periências diferenciadas.
A pandemia acelerou 

o crescimento de tendên-
cias como o ecoturismo, 

de aventura. O que todos 
eles têm em comum é 
o foco em ambientes 
mais naturais e menos 

urbanos, privilegiando ex-
periências únicas a gran-
des eventos coletivos. 

Nessa onda de bus-

car satisfazer esse novo 
tipo de perfil de passeio, 
Guarujá está entre os 
destinos mais propícios 
no estado de São Paulo 
para passeios pela natu-
reza. Nesta semana, em 
especial, a Secretaria de 
Turismo de Guarujá, em 
conjunto com as secre-
tarias de Meio Ambien-
te, Educação e Esporte 
e Lazer irá promover a 
‘Semana de Ecoturismo 
e Turismo Sustentável de 
Guarujá’. Nossa coluna 
traz para você os roteiros 
diários, que começam no 
próximo domingo (26), 
até a quinta-feira (30). 
Escolha o seu passeio 
preferido e programe-se!
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Telefone: (13) 99642-1620

DELIVERY
REVISTARIA PERALTA

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

ATENDEMOS COM E
SEM HORA MARCADA
Tel.: 9913-6050

Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

O Governador de 
São Paulo João Doria 
prestou, nesta semana 
(21), uma homenagem 
aos atletas paralímpicos 
do estado de São Paulo 
que representaram o 
Brasil durante os Jogos 
Paralímpicos em Tóquio. 

Na ocasião, foi re-
alizado o lançamento 
do programa “Cidade 
Acessível”, que prevê 
parcerias entre as pre-
feituras e o Governo de 
SP para aquisição de 
equipamentos e desen-
volvimento de obras que 
promovam a inclusão e 
a acessibilidade. O Esta-
do fará um investimento 
total de R$ 110 milhões 
no novo programa.

Durante a cerimônia, 
130 pessoas entre atletas 
e comissão técnica da 
Delegação Paralímpica 
Brasileira receberam a 
Medalha de Homenagem 
Esportiva do Estado de 

São Paulo. A homenagem 
aconteceu no Dia Nacio-
nal de Luta da Pessoa com 
Deficiência, comemora-
do na terça-feira (21).

Dos 259 atletas que 
fizeram parte da Delega-
ção, 136 são nascidos 
ou vivem no Estado de 
São Paulo. Dos atletas 
paulistas, 48 garantiram 
medalhas para o Brasil, 
que ficou em 7º lugar no 
ranking mundial. Os bons 
resultados alcançados 
por eles contribuíram 
para que o país chegasse 
à marca de melhor cam-
panha em toda a história 
do Jogos Paralímpicos.

CIDADE ACESSÍVEL
O programa Cidade 

Acessível será desenvol-
vido por meio de par-
ceria entre as secretarias 
de Direitos da Pessoa 
com Deficiência e de De-
senvolvimento Regional. 
Ele prevê investimentos 

do Governo de SP nas 
áreas de esportes, la-
zer, infraestrutura, edu-
cação e acessibilidade, 
de forma que os mu-
nicípios paulistas tor-
nem-se mais inclusivos.

Os recursos serão 
apl icados em novos 
projetos de academias 
adaptadas e na aquisi-
ção de equipamentos 
como cadeiras anfíbias 
para acesso de pessoas 
com deficiência ao mar, 
cadeiras de trilha adap-
tadas e kits de tecnolo-
gia assistiva para alunos 
com deficiência visual da 
rede regular de ensino. 

O programa também 
prevê a realização de 
convênios entre a SDR e 
os municípios para servi-
ços de acessibilidade e 
adequação de calçadas.

PREFEITURAS
As prefeituras já po-

dem aderir ao progra-

No mês de agosto, o 
reajuste salarial mediano 
no país ficou 1,4 ponto 
percentual abaixo da 
inflação, considerando 
como base o Índice Na-
cional de Preços ao Con-
sumidor (INPC). Apenas 
9,5% das negociações 
resultaram em ganhos 
reais, de acordo com 
o boletim Salariômetro, 
divulgado nesta quinta-
feira (23) pela Fundação 
Instituto de Pesquisas 
Econômicas (F ipe) .

O reajuste médio ne-
gociado foi de 8,5% em 
agosto, enquanto o INPC, 
no acumulado de 12 
meses, ficou em 9,9%. 
O piso salarial mediano 
- modelo que corrige 
discrepâncias - negocia-
do foi de R$ 1.255 em 

A antecipação de 12 
para 8 semanas no in-
tervalo de aplicação da 
segunda dose da vacina 
contra COVID-19 da Pfizer 
já está em vigor em todo 
o estado de São Paulo. A 
confirmação da medida 
ocorreu durante evento 
para selar acordo de for-
necimento de 2,5 milhões 
de doses da vacina do 
Butantan para os estados 
do Ceará, Espírito Santo, 
Mato Grosso, Pará e Piauí.

Quem já recebeu a pri-
meira dose do imunizante 
da Pfizer poderá concluir 
seu esquema vacinal qua-
tro semanas antes do pra-
zo inicialmente indicado 
na carteira de vacinação.

A nova estratégia de-
finida pelo PEI (Plano Es-
tadual de Imunização) 
poderá ser realizada a 
par tir desta sexta-feira 
(24) pelos 645 municí-
pios. Conforme balan-

Salariômetro
Reajuste salarial

fica abaixo da
inflação em agosto

agosto, enquanto o piso 
médio foi de R$ 1.396.

O Salariômetro ana-
lisa os resultados de 
40 negociações sa-
lariais coletivas, que 
são depositados no 
Portal Medidor, do Mi-
nistério da Economia.

Não houve aumento 
mediano real como re-
sultado das negociações 
em nenhum dos últimos 
12 meses, conforme a 
fundação. Desde se-
tembro do ano passa-
do, o índice tem osci-
lado de -1,4% a zero.

Segundo a Fipe, a 
inflação projetada para 
as próximas datas-base 
ficará perto dos 10%, 
o que deverá compri-
mir o espaço para ga-
nhos reais no futuro.

São Paulo antecipa a aplicação da
segunda dose da vacina da Pfizer

Mudança beneficia mais de 6,9 milhões
de pessoas que poderão receber

doses antes do prazo inicial

ço da campanha, 6,9 
milhões de pessoas já 
imunizadas com a pri-
meira dose serão benefi-
ciadas com esta redução 
de tempo de espera.

Para reforçar as orien-

tações à população, a 
Secretaria de Estado da 
Saúde e a Prodesp (Com-
panhia de Processamento 
de Dados do Estado de 
São Paulo) estão repro-
gramando o disparo de 

mensagens de texto pelo 
celular (SMS) e e-mail 
com informações sobre 
esta medida, reforçando 
a recomendação para 
consulta aos cronogra-
mas das cidades de re-
sidência e conferir a sua 
car teira de vacinação.

Cada cidadão que já 
recebeu a primeira dose 
da Pfizer poderá conferir 
sua carteirinha para veri-
ficar a nova previsão de 
retorno ao posto, con-
tando em seu calendário 
28 dias antes da data 
até então sinalizada para 
receber a segunda dose.

“A partir de hoje, cer-
ca de 2 milhões de doses 
estão sendo enviadas 
aos 645 municípios do 
Estado para que a gente 
possa fazer antecipa-
ção e a conclusão do 
esquema vacinal”, ex-
plicou a Coordenadora 
do PEI, Regiane de Paula.

“Cidade Acessível” visa ampliar inclusão no Estado

Governo de SP anuncia R$ 110 milhões para acessibilidade 
com investimentos nas áreas de esporte, lazer, infraestrutura 

e educação e homenageia atletas paralímpicos

ma, de forma a celebrar 
os convênios e rece-
ber os equipamentos. 
Como contrapartida, o 

município deve contar 
com Conselho Muni-
cipal da Pessoa com 
Deficiência formado e 

ativo. A adesão pode 
ser feita por meio do 
link: https://forms.gle/
tEm67wF3K7NTb1R2A.

Divulgação
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Tels.: 3227.5770 - 99711.5545

A debutante Maria Clara Tavares Corrêa
comemorou com seus pais, familiares e amigos

As amigas fizeram uma bonita apresentação de balé
com singela e carinhosa homenagem à Maria Clara  

O professor Fabrício Martins Corrêa, sua 
filha, a aniversariante Maria Clara Tavares 

Corrêa, sua mãe, a professora Diná 
Tavares Corrêa e Heitor Moreno Tavares 
Corrêa. Felizes com a inesquecível noite 

Joaquim Martins Corrêa Neto, Fabrício 
Martins Corrêa e Janeth dos Santos Corrêa  

Maria Clara e seu pai agradeceram
 a presença dos convidados

Momento aguardado
por todos: a valsa

com seu pai 

Seus pais e seu
irmão entregam a

coroa para a debutante 

Os pais Diná e Fabrício. 
Felizes com o dia de princesa 

de sua filha Maria Clara
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Médico Daniel Neves Forte realiza palestra
para a equipe do Hospital Santo Amaro

O palestrante
Daniel Neves
Forte, médico
intensivista e 
coordenador 
do departa-
mento de
cuidados 
paliativos
do Hospital
Sírio Libanês 
(SP), e o mé-
dico geriatra
e nefrologista
Salvador 
Arruda  

A vice-prefeita de Guarujá,
médica Adriana Machado e o 
presidente do Hospital Santo
Amaro, Urbano Bahamond 

O advogado Urbano Bahamod e
o médico Guilhermo Bahamond 

O secretário Municipal de Saúde de 
Guarujá, Sandro Luiz Ferreira de 

Abreu e o coordenador do serviço de
oncologia, Márcio Ricardo Santiago 

O médico palestrante Daniel Neves Forte,
foi cumprimentado por colegas e convidados  

Aurélio Fernandes foi
o orador da palestra  

Irmã Zelinda 
Maria Tomazzia, 

pessoa muito 
estima por todos 

A enfermeira 
Vânia Maria do

Nascimento 
Teixeira  

A enfermeira 
Fernanda de 
Sena Aragão

A coordenadora
de capitação
de recursos
Elisângela
Marinho

A assistente 
social Andréa 
Nascimento
dos Santos  

A ouvidora do 
Hospital Santo 

Amaro, Josinalva 
Soares da Silva  

A psicóloga 
Tamirys Oliveira 

de Mattos 


