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assusta moradores e turistas

Página 3

Guarujá anunciou queda no número de roubos em geral no mês de agosto, comparado ao mês de julho deste ano;
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A escalada da violên-
cia em Guarujá vem pre-
ocupando a sociedade. 
No último final de semana 
prolongado, os casos 
ocorridos causaram per-
plexidade aos moradores. 
E o motivo é claro: a audá-
cia dos criminosos em agir 
em plena luz do dia, e a 
falta de respeito pela vida.

Há opinião pra tudo 
e diversas teorias, mas, 
por uma estranha coin-
cidência, após a filiação 
do prefeito Suman ao 
PSDB, alguns moradores 

relatam a sensação de 
que a violência na cidade 
vem aumentando e em 
uma modalidade que 
estava fora dos índices há 
tempos: o latrocínio, além 
de roubos aos turistas.

Desde meados de ju-
lho e mais intensamente 
após a primeira quinzena 
de setembro, os casos de 
assalto envolvendo morte 
de turistas, e moradores 
têm, de fato, ganhado 
destaques nas páginas 
policiais, e, cabe ressaltar, 
que não é por falta de 

policiamento na cidade.
Neste feriadão, o inten-

so policiamento afastou a 
malandragem da orla, mas 
deixou vulnerável outras 
áreas bem movimentadas, 
como a subida do morro 
Sorocotuba, onde dois 
veículos foram abordados 
e assaltados. Por isso, é 
preciso refletir que fal-
ta algo nessa estratégia 
de segurança pública e 
convergir esforços para 
controlar a situação, tanto 
no quesito estratégico, 
como de inteligência.

Escalada da violência

Micros
Sem novidade
Voltando ao questiona-
mento sobre possíveis 
elegíveis ou apoiadores 
nas próximas eleições de 
2022, alguém tem alguma 
novidade? Ainda estamos 
aguardando as manifesta-
ções por parte dos parti-
dos, do legislativo e exe-
cutivo a respeito do as-
sunto. Mais uma semana. 

Especulação
Por falar no assunto “can-
didatáveis”, ouviu-se di-
zer que a vereadora Sira-
na Bozonkian (PTB) estaria 
disposta a concorrer ao 
cargo de deputada fede-
ral, em uma dobradinha 
com Lucas Suman, que 
teve anunciada a sua pré-
candidatura ao cargo de 
deputado estadual. 

No passado
Disseram que ela estaria... 
há semanas, antes dos últi-
mos acontecimentos po-
lêmicos da Cidade. Hoje, 
nada do que estava de-
finido parece estar mais. 

Coincidência
Caso a vereadora Sirana 
estivesse mesmo na in-
tenção de ingressar na 
candidatura ao Congres-
so Nacional, deve estar 
pouco confortável. Isso 
pelo fato de ter seu nome 
sorteado para desempe-
nhar importante papel na 
Comissão Processante, 
que vai avaliar um possível 
impeachment do prefeito 
Valter Suman, pai de seu 
parceiro de dobradinha. 
Que infeliz coincidência. 

Dia das crianças
Já que estamos falando da 
vereadora Sirana, vale o 
registro do belo trabalho 
social realizado no último 
dia 12, no bairro Santo 
Antônio. Ela registrou em 
suas redes sociais a ‘1ª 
Festa do Dias das Crian-
ças dos predinhos’, com 
brinquedos e atividades 
voltadas para a molecada. 
Parabéns pelo trabalho!

Saúde
Há algumas semanas esta-

mos recebendo denún-
cias de munícipes sobre 
a falta de medicamentos 
na UPA de Vicente de Car-
valho, gerida pela Aceni. 
Em falta, segundo leito-
res, medicamentos como 
benzetacil e dipirona, 
e poucos funcionários, 
chegando a atrasar a ad-
ministração de medicação 
e cuidados aos pacientes 
‘internados’. Mais deta-
lhes na próxima edição. 

Vigília
Movimento Suprapar-
tidário e de Cidadania 
pelo Impeachment do 
prefeito Válter Suman irá 
realizar nova Vigília em 
frente ao Paço Municipal 
da Cidade, a partir das 
16 horas desta sexta-fei-
ra. Também está sendo 
organizada uma carreata 
para este sábado, dia 16, 
às 11 horas, e também 
manifestação em frente 
à Câmara Municipal na 
próxima terça- feira, dia 
19, na abertura da sessão 
do Legislativo Municipal. 

Charge da semana

Em qual país não houve mortes?
Me diz, em qual país? Responde? (...)

Não vim aqui pra me aborrecer.
Jair Bolsonaro, ao responder a jornalista em
frente ao Forte dos Andradas, sobre as mais
de 601 mil mortes no Brasil pela pandemia

FRASE DA SEMANA

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

Artigo
Pra não dizer que não falei de flores

Apesar do título, este 
ar tigo não é sobre a 
bela canção de Geraldo 
Vandré que se tornou 
hino contra o regime 
militar –embora ainda 
haja pessoas favoráveis 
à ditadura. A intenção 
é uma analogia entre a 
primavera e a luta do 
sindicato, pois a esta-
ção começou em 21 de 
setembro sem que os 
funcionários recebessem 
flores da prefeitura. 

Ao contrário, a admi-
nistração informou não 
haver disponibilidade 
financeira para reajuste 
salarial aos mais de 6 
mil servidores. Para isso, 
alegou a malfadada lei fe-
deral 173-2020. De fato, 
a lei proíbe prefeituras, 
governos estaduais e 
federal de concederem 
aumentos ao funciona-
lismo. Mas, no primeiro 
semestre deste ano, o 
jurídico municipal disse 
ser possível o reajuste 
com base no IPCA.

A insensibilidade da 
administração, porém, 
está agindo de outras 
formas com algumas ca-
tegorias, retirando delas 
o adicional de insalubri-
dade e suspendendo o 
auxílio-alimentação de 
pensionistas. O anún-
cio da impossibilidade 
de correção salarial foi 
precedido de enor-
me ventania na cidade, 
que mostrou as flores 
levadas para outras 
paragens que não as 
mãos do funcionalismo.

Diante do tsunami, a 
categoria, estarrecida e 
atônita, pergunta o que 
fará o sindicato. Legal-
mente, nada podemos 
fazer, pois a lei 173 res-
palda o governo munici-

pal. Por qualquer atitude 
mal encaminhada, o sindi-
cato responderia judicial-
mente e provavelmente 
perderia. A prefeitura e 
a juristocracia alegariam 
que os salários estão em 
dia e invocariam a lei 173.

De qualquer jeito, man-
temos a luta para que a 
administração reveja seu 
posicionamento sobre a 
alegada impossibilidade 
de correção salarial, ain-
da que sejam os 3% da 
inflação. Da mesma forma, 
insistimos no índice cor-
respondente ao aumento 
da contribuição previden-
ciária, embora consequ-
ência de legislação impos-
ta pelo governo federal. 

Mantemos, além disso, 
a campanha contra a pro-
posta de emenda cons-
titucional (pec) 32-2020, 
do governo federal, que 
está prestes a ser votada 
em plenário da câmara 
federal. Se a anomalia for 
aprovada, teremos muito 
mais terceirizações nos 
serviços públicos, como 
vem ocorrendo na saúde, 
educação e em outros 
setores de Guarujá, com 
abertura de novas portas 
para a corrupção.

Fazemos e faremos de 
tudo para que as flores 
primaveris abrilhantem a 
vida de nossos associa-
dos. Está ano não está 
fácil para a categoria, mas 
não há mal que nunca se 

acabe. Diante de todas 
essas legislações e atitu-
des insensatas, ou per-
versas, melhor dizendo, 
uma coisa é certa: os 
trabalhadores públicos e 
celetistas precisam forta-
lecer seus sindicatos.

Não fosse o movimen-
to sindical, por exem-
plo, a ‘pec’ 32 já estaria 
originalmente aprovada, 
com todos os ataques 
malignos daqueles que 
prometeram colocar 
dinamite no bolso do 
funcionalismo. Se hoje 
ela está razoavelmente 
amenizada pela comissão 
de constituição, justiça e 
cidadania, isso se deve à 
luta intensa e organizada 
nacionalmente dos sin-
dicatos de servidores.

Essa mesma campa-
nha, baseada em protes-
tos, audiências legislativas 
públicas, mobilizações 
em aeropor tos e em 
Brasília fez a comissão 
especial suavizar mais 
um pouco a proposta. 
No aspecto mais restri-
to de atuação, ou seja, 
nos locais de trabalho, 
os sindicatos também 
são muito importantes 
para corrigir distorções, 
injustiças e persegui-
ções administrat ivas.

Nas próprias campa-
nhas salariais, sem as im-
posições de leis federais 
restritivas, os sindicatos 
conseguem se sair bem 
nas negociações, manten-
do e ampliando direitos, 
além de corrigir salários. 
Portanto, mantenhamos 
a unidade interna da ca-
tegoria e as atividades 
conjuntas com outros 
sindicatos. Se preferirmos 
o ‘cada um por si’, a fragili-
dade será facilmente der-
rotada pelos adversários.
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Da Reportagem - No 
início do mês de outubro, 
Guarujá anunciou queda 
no número de roubos em 
geral no mês de agosto, 
comparado ao mês de 
julho deste ano. Um re-
cuo de 11,3% (de 204 
casos para 181). Os da-
dos foram comparados 
com o mesmo período 
do ano passado e di-
vulgados pela Secretaria 
de Estado da Seguran-
ça Pública do Estado 
de São Paulo (SSP-SP).

No entanto, casos de 
latrocínio e assaltos a 
banco ainda fazem parte 
da vida do guarujaense e 
trazem insegurança aos 
que vivem e aos que visi-
tam a cidade. Apesar do 
patrulhamento preventi-
vo, abordagens e atuação 
em pontos estratégicos 
do Município para com-
bater a criminalidade, 
a Segurança da cidade 
vem sendo destaque.

Só no final de semana 
prolongado do feriado da 
Padroeira, um homem foi 
baleado próximo a uma 
festa de Dia das Crianças, 
dois veículos com turistas 
em passeio pela cidade 
foram abordados por cri-
minosos, que levaram os 
pertences das vítimas, e 
uma viatura do Samu teve 
equipamentos furtados.

Os casos ocorreram 
em plena luz do dia. No 
caso do homem alvejado, 
ele está se recuperan-
do no Hospital Santo 
Amaro, mas ainda não 
se sabe quem são os 
autores dos disparos. 

Nesta quinta-fei-
ra (14), a Comissão 
Processante instau-
rada pela resolução 
027/2021, se reuniu 
para analisar a Defe-
sa Prévia apresentada 
pelo Prefeito Válter Su-
man (PSDB), na tarde 
de quarta-feira (13) 
na Câmara Municipal.

Após denúncia for-
mulada pelo Partido 
Democrático Trabalhis-
ta (PDT) em Guarujá, 
a Câmara Municipal 
de Guarujá, aprovou 
por unanimidade a 
instauração de Co-
missão Processante 
na Sessão Ordinária 
realizada no último 
dia 21, para apurar 
eventuais ir regulari-
dades relacionadas à 

Organização Pró-vida, 
à empresa AM da Silva 
Serviços Administra-
tivos Ltda, à  ACENI 
- Instituto de Atenção 
à Saúde e Educação e 
possível envolvimento 
do Prefeito Municipal.

Agora, a Comissão 
terá o prazo de cinco 
dias para determinar se 
dará prosseguimento 
ou se o processo será 
arquivado. Se decidir 
pelo arquivamento, 
deverá elaborar rela-
tório fundamentado 
que será levado ao 
plenário para votação, 
no caso de decidir 
pelo prosseguimento 
determinará as diligên-
cias que serão reali-
zadas nos termos do 
Decreto-Lei 201/1967.

Neste sábado (16), 
Guarujá promove o ‘Voo 
contra a Pólio’ no Mi-
rante das Galhetas. A 
ação faz parte da cam-
panha ‘EndPolioNow’ 
(Elimine a Pólio Agora,em 
por tuguês),do Rotary 
Club, e será viabilizada 
em parceria com a Prefei-
tura de Guarujá e a União 
dos Clubes de Voo Li-
vre de Guarujá (UCVG).

Na ocasião, que ante-
cede o ‘Dia Mundial de 
Combate à Poliomielite’, 
celebrado em 24 de 
outubro, membros da 
comunidade rotariana 
do Distrito 4420 (Ro-
tary Club de Guarujá, 

Vicente de Carvalho e 
Ber tioga For te) cons-
cientizarão sobre a ne-
cessidade de vacinar as 
crianças de até cinco 
anos contra a doença. 

Além disso, todo o 
percurso de acesso ao 
mirante será sinalizado 
com banners explicati-
vos sobre o movimento 
para a erradicação da 
pólio e a importância 
da adesão às vacinas 
contra outras doenças. 

SERVIÇO 
Para acessar o Mirante 

das Galhetas, o visitante 
deve doar um quilo de 
alimento não-perecível.

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

‘Voo contra a Pólio’ no 
Mirante das Galhetas

Sensação de criminalidade
em alta em Guarujá

Comissão Processante 
analisa defesa prévia do 
prefeito Válter Suman

Assim como os suspeitos 
de roubarem turistas em 
veículos que subiam o 
Morro do Sorocotuba, 
que continuam soltos.

A impunidade tam-
bém é destaque no 
caso ocorrido no sá-
bado (9), quando uma 
ambulância do Serviço 
de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) foi 
saqueada durante troca 
de plantão de socorris-
tas na Upa da Enseada. 

Os criminosos levaram 
equipamentos de saúde 
cruciais para o pronto 
atendimento como respi-
rador e desfibrilador, além 
de objetos pessoais dos 
funcionários que estavam 
à serviço no veículo an-
tes da troca de plantão.

ALEATÓRIOS
Outros casos como o 

do turista de Minas Gerais 

que foi morto em frente 
ao hotel onde estava 
hospedado, após reagir 
a um assalto quando 
retornava da praia com 
a esposa, e o turista que 
foi mor to no píer do 
Perequê com um tiro, 
mesmo sem reagir ao 
assalto, deixaram mora-
dores com muito medo 
pela mudança drástica na 
abordagem e no modo 
aleatório de operar da 
criminalidade na cidade.

Essa sensação de in-
segurança gerada pelos 
fatos ocorridos encontra 
outras situações inusi-
tadas na cidade. Um 
corpo embrulhado e 
largado sem testemu-
nhas, ao lado da de-
legacia sede de Gua-
rujá foi encontrado no 
dia 30 de setembro.

Posteriormente se 
apurou que o corpo 

pertencia a um homem 
acusado de cometer 
latrocínio mais cedo na-
quele mesmo dia, em 
uma loja em Vicente de 
Carvalho. O homem ti-
nha 46 anos e diversas 
passagens pela Polícia. 

O caso segue em in-
vestigação, assim como 
todos os descritos nessa 
repor tagem, mas en-
quanto ocorrências as-
sim ilustram as páginas 
policiais, a cidade se-
gue temendo pelo pior.

FAMÍLIA NÃO QUER 
VOLTAR AO GUARUJÁ

O latrocínio do turista 
de Minas Gerais na região 
da Enseada deixou mar-
cas em uma família de tu-
ristas de Bragança Paulista 
(SP), que testemunhou 
a ocorrência. Em uma 
mensagem enviada à 
redação, o cidadão, que 
pediu para ser identifi-
cado como ‘veranista’, 
desabafa sobre os casos 
de violência que vem 
ganhando destaque na 
mídia local, e nas rádios 
paulistas, referentes à ci-
dade e diz que não virá 
mais ao Guarujá.

“Já coloquei nosso 
imóvel à venda. A vio-
lência ocorre em todos 
os locais, mas quando a 
vida não importa, é pre-
ciso encontrar novos re-
fúgios. Foi um trauma que 
não será esquecido tão 
cedo. Não deveria haver 
pessoas como essas sol-
tas nas ruas de uma cida-
de tão linda e receptiva”, 
desabafou o ‘veranista’.

Apesar do patrulhamento, abordagens
e atuação em pontos estratégicos, 
roubos e latrocínio vem ganhando 

destaque e espalhando o medo

Reprodução/Guarujá Mil Grau
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A Operação Re l i -
qua 2021, coordenada 
pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), teve 
como objetivo a fiscaliza-
ção de produtos perigo-
sos no Porto de Santos.

A vistoria foi realiza-
da em 42 terminais do 
Porto Organizado, dez 
empresas fora da área 
de jurisdição da SPA e 
em instituições do Polo 
Industrial de Cubatão.

De acordo com o 
presidente da Santos 
Por t Authority (SPA), 
Fernando Biral, em fala 
durante reunião de en-
cerramento da operação 
(8), a realização da Ope-

A Universidade Una-
erp está com inscrições 
abertas para o Processo 
Seletivo 2022 tradicional, 
para os campi de Guarujá 
e Ribeirão Preto. As pro-
vas estão marcadas para 
o dia 5 de dezembro, 
e as inscrições podem 
ser feitas pela internet 
ou no Setor de Multia-
tendimento da Universi-
dade (Av. Dom Pedro I, 
3300, Enseada, Guarujá).

Para o Campus Gua-
rujá, estão sendo ofe-
recidos os cursos de 
Administração, Direito, 
Educação Física (Bacha-
relado), Enfermagem, En-
genharia Civil, Fisioterapia, 

Medicina e Psicologia, e 
os novos cursos Superio-
res de Tecnologia em Ci-
ências de Dados, Design 
de Interiores e Estética e 
Cosmética. Já no Cam-
pus Ribeirão Preto, são 
23 cursos oferecidos. 

INSCRIÇÕES
Os candidatos têm 

até o dia 1º de dezem-
bro para se inscreverem 
pessoalmente na Univer-
sidade. Já aqueles que 
optarem pela inscrição 
via internet, o prazo vai 
até 28 de novembro. Para 
acessar o edital, a lista 
de livros e o link de ins-
crições para o Processo 

Seletivo 2022, consulte o 
site https://conteudo.
unaerp.br/vesti-
bular. Mais in-
formações no 
campus Gua-
r u já podem 
se r  obt idas 
pelo whatsapp 
(13) 99148-6186 
ou pelo 0800 773-7760.

PROVAS
No dia 5 de dezem-

bro, a aplicação da prova 
será das 13 às 18h (1 
hora para identificação, 
que acontecerá entre 
13h e 14h) para os can-
didatos de Medicina e 
das 13 às 17h para os 

outros cursos. Os por-
tões serão fechados às 

12h45. As provas 
serão aplicadas 
nos campi de 
Guarujá, Ribei-
rão Preto e nas 
cidades de Ara-

çatuba (SP), Bau-
ru (SP), Campinas 

(SP), Curitiba (PR), Goiânia 
(GO), Poços de Caldas 
(MG), Presidente Pru-
dente (SP), São José do 
Rio Preto (SP), São Paulo 
(SP) e Uberlândia (MG).

Por conta da pande-
mia, seguindo as reco-
mendações dos órgãos 
de saúde, é obrigatório 
no dia da prova: estar 

com a temperatura cor-
poral abaixo de 37,6ºC; 
e máscara de proteção 
facial com cober tura 
total de nariz e boca. 
Além disso, o candidato 
deverá ter máscaras adi-
cionais e álcool em gel 
70% para uso pessoal, 
em frasco transparente.

BOLSAS E BENEFÍCIOS
A Unaerp oferece vá-

rias possibilidades que 
auxiliam o estudante a 
viabilizar seus estudos 
universitários. Os alunos 
de Guarujá podem con-
correr à bolsa dentro 
dos requisitos da Lei 
Municipal n.º 2745/99, 

devendo prestar o Pro-
cesso Seletivo tradicio-
nal em 05 de dezem-
bro (data válida para 
a seleção das bolsas).

A Universidade é tam-
bém parceira em progra-
mas como Prouni, Fies, 
possui convênios com 
empresas e instituições, 
programas de financia-
mentos e outras modali-
dades de descontos nas 
mensalidades. Para mais 
informações, consulte a 
Central de Benefícios do 
Campus Guarujá nos te-
lefones (13) 3398-1025 
ou 3398-1006. O aten-
dimento é de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 20h.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os 

interessados a participarem da Assembleia Geral 
para Constituição de uma Associação voltada ao 
desenvolvimento de projetos e outras ações de 
benefício à comunidade. Na ocasião, será definida 
sua denominação, aprovação de estatuto e eleição 
da primeira diretoria.

A assembleia se realizará no dia 20 de outubro de 
2021 (20/10/2021), às 19 horas, na Av. Argemiro Ge-
nuíno da Silva, nº 78, bairro Pae Cará/Guarujá – SP.

SINDICATO DOS 
SERVIDORES

PÚBLICOS
DE GUARUJÁ

SINDSERV GUARUJÁ

Rua Manoel Hipolito do Rego, 84,
Jardim Boa Esperança - Guarujá

Tel.: (13) 3383-1014 / 3383-1122

(11) 97696-6121

ENGLISH
Aulas particulares Online 

Profº Leo John
R$120 por hora/aula 

Unaerp inscreve para Processo Seletivo 2022

Provas
estão 

marcadas 
para o dia 5 de 

dezembro

Operação Relíqua fiscaliza cargas perigosas no Porto

Organizada pelo Ibama, ação realizou a fiscalização de cargas perigosas

ração reforça a seguran-
ça do Porto de Santos.

‘’Tenho cer teza de 
que esta ação servirá de 
referência para o resto 

do Brasil. Agradecemos 
a participação de todos 
nesta operação importan-
tíssima que visa construir 
uma maior segurança nas 

operações do Porto. A 
Autoridade Portuária sem-
pre irá apoiar e estar à dis-
posição”, concluiu Biral.

A operação teve início 

no dia 27 de setembro e, 
segundo o Ibama, obteve 
os resultados esperados, 
com o cumprimento das 
vistorias e a participação 

Divulgação das equipes compostas 
pela SPA, Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), Antaq, ANTT, 
Exército, Capitania dos 
Portos, Receita Federal 
e Corpo de Bombeiros.

De acordo com os 
órgãos participantes, foi 
observada uma evolução 
dos terminais em relação 
às condições adequa-
das de movimentação 
de cargas perigosas em 
comparação a edição 
de 2020, gerando cada 
vez mais segurança para 
a relação Porto-Cidade. 
A Operação Reliqua 2021 
constatou mais uma vez, 
assim como em 2020, 
que as operações no Por-
to de Santos são seguras.
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SÓ PARA

Sérgio Trombelli 

PENSAR

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

Calar teria sido melhor
Chico Xavier tem uma 

frase antológica: 
“Você não pode voltar atrás 

e fazer um novo começo, mas 
você pode começar agora e 
fazer um novo fim.”

De fato, a ideia de re-
começar, principalmente 
quando se sabe que errou, 
é um dos princípios mais 
espetaculares que o ser 
humano pode adotar como 
conduta de vida. 

Nem sempre acerta-
mos, afinal somos falíveis. 
Mas ao aprendermos com 
nossos erros e buscarmos 
um final melhor, damos 
demonstração de humil-
dade e, sobretudo, inteli-
gência. Foi o que eu ouvi 
na coletiva do Ministro 
Queiroga, no último dia 8, 
quando apresentou o proje-
to de vacinação para 2022.

“O Governo prevê 354 
milhões de vacinas para 
2022, com uma dose para 
o público entre 18 e 60 
anos.” E não descartou a 
possibilidade de aplicar 
doses em idades meno-
res, o que todos os epi-
demiologistas defendem. 

Concordo com a maio-
ria das pessoas de que a 
ação veio com atraso e por 
conta disto chegamos aos 
600 mil mortos pela Covid-
19. Finalmente, para a va-
cinação, o governo federal 
reservou R$ 3,9 bilhões no 
orçamento de 2022 para a 
compra de vacinas contra 
a Covid-19.

Embora a quantia seja 
menor do que a 2021, por-
que a imunização já se 
adiantou no país, é bem 
maior do que a de 2020 , 
quando o governo federal 
ainda adotava a postura 
negacionista, onde foram 
gastos R$ 2,22 bilhões para 
esta finalidade.

Talvez isso não isente o 
ministro das questões de 
distanciamento social e, 
sobretudo, do uso de más-
caras, mas estas são outras 
questões. Quem sabe, sua 
Excelência Queiroga tenha 
lido a frase de Chico Xavier, 
o que seria muito bom, pois 
daria para recomeçar em 
muitas coisas. 

Infelizmente, de outra 
parte, a ministra Damaris não 
fez a leitura do mesmo texto.

 Aliás, ela estava sumi-
da, e graças a isso, não 
ouvíamos falas estranhas 
há tempos, mas bastou 
abrir a boca e o resultado 

foi este, conforme o Portal 
G1 , em se referindo ao 
veto presidencial sobre os 
gastos com absorventes.

“Hoje a gente tem que 
decidir, a prioridade é a va-
cina ou é o absorvente? As 
mulheres pobres sempre 
menstruaram nesse Brasil 
e a gente não viu nenhum 
governo se preocupar com 
isso. E agora o Bolsonaro é 
o carrasco, porque ele não 
vai distribuir esse ano”.

Se somarmos esta opi-
nião desastrosa ao que seria 
gasto, já que o projeto que 
saiu do Senado estimou um 
custo de 84,5 milhões de 
reais por ano, levando em 
conta oito absorventes ao 
mês/mulher (G1), dá para 
ver que a comparação é 
totalmente esdrúxula.

Até a elaboração deste 
artigo, temos notícias de 
que o veto está para ser 
derrubado no congresso, e 
o presidente retalha dizen-
do que irá tirar gastos da 
saúde e educação. Coisas 
do embate político.

Minha posição é que a 
ministra Damaris, como 
mulher, melhor ainda, 
como ser humano e cristã, 
falar assim de outras mu-
lheres pobres, atirando-as 
a uma situação penosa, 
lembrando que no pas-
sado nada foi feito, e por 
isso nada deveria ser feito 
agora, ela demonstra sua 
incapacidade para sentir 
a dor alheia, o que é um 
gesto menor, diminuto, 
para um ente público de 
tamanha importância.

A comparação dos valo-
res de ambas as questões 
- vacina versus absorventes 
- é ridícula e mesmo se não 
fosse, seria agora o tempo 
de promover justiça com 
tantas e tantas mulheres, 
além de adolescentes e 
jovens que precisam deste 
auxílio, ainda mais num 
tempo de pandemia quan-
do a pobreza se acentuou 
substancialmente.

Para uma ministra de 
estado, uma fala destas é 
um atestado de como o 
governo enxerga a dor do 
nosso povo. 

Assim, por que mo-
tivo, pessoas como ela 
deveriam continuar a exer-
cer um cargo cuja deno-
minação é: Ministra da 
Mulher, Família e Direitos 
Humanos. Mulher? Famí-
lia? Direitos Humanos? 

Cadê?

A retomada obrigató-
ria dos estudantes às aulas 
presenciais para todas as 
redes: estadual, munici-
pais e privada vinculadas 
ao Conselho Estadual de 
Educação estão marca-
das para 18 de outubro. 

A rede municipal de 
ensino de Guarujá in-
formou que ainda não 
tem data para retomar 
as aulas integralmente 
presencial, mas que de-
verá tratar do assunto 
durante reunião do setor 
na próxima semana. Para 
garantir a segurança e 
a ampliação do retor-
no às aulas presenciais, 
todos os protocolos 
sanitários, como o dis-
tanciamento de 1 metro 
entre as pessoas, uso 
obrigatório de máscara 
e álcool em gel ainda 
serão mantidos até o final 
de outubro, assim como 
o esquema de reveza-
mento planejado por 
cada escola, de acordo 
com a capacidade física. 

“A educação precisa 
ser prioridade da so-
ciedade. Fizemos to-
dos os investimentos 
necessários para o cum-
primento dos proto-
colos e essa volta tem 
total respaldo do Comitê 
Científico do Estado”, 
destacou Rossieli Soares.

A par t i r  de 3 de 
novembro, novas mu-

A Secretaria de Esta-
do da Saúde está com 
inscrições abertas até 
esta sexta-feira (15) para 
o Programa Bolsa do 
Povo – Acolhe Saúde, 
que oferece 3.800 bol-
sas para estudantes de 
baixa renda das áreas 
de Ciências da Saúde 
e Biológicas. Até o mo-
mento, 7,2 mil pesso-
as já se inscreveram.

Os interessados po-
dem aproveitar esta reta 
final para se candidatar, 
acessando o site www.
bolsadopovo.sp.gov.br. 
Os estudantes classifica-
dos serão convocados 
por meio de SMS e e-
mail para comparecimen-

Inscrição para o Programa Bolsa do 
Povo Saúde encerra nesta sexta (15)

Mais de 7,2 mil pessoas já se inscreveram
no programa, que oferta 3,8 mil

bolsas para estudantes de baixa renda

to na Unidade de Saúde 
que optou, de acordo 
com o número de bolsas 
ou vagas disponíveis.

Para par ticipar do 
processo seletivo, os 
interessados devem es-

tar inscritos no Cadastro 
Único para Programas 
Sociais (CadÚnico), ter 
renda mensal familiar 
per capita de até meio 
salário mínimo nacio-
nal e estar regularmente 

matriculados em cur-
sos das áreas citadas.

Serão 1,2 mil bol-
sas para nível técnico, 
com subsídio de R$ 
500,00 mensais; 1,5 
mil para tecnólogo, no 
valor de R$ 650,00; e 
outras 1,1 mil para li-
cenciatura e bacharela-
do, de R$ 750,00 cada.

Os estudantes po-
derão atuar em 168 ser-
viços da Secretaria de 
Estado da Saúde, entre 
hospitais, AMEs (Am-
bulatórios Médicos de 
Especialidades), centros 
especializados e Depar-
tamentos Regionais de 
Saúde (DRS), em período 
de 20 horas semanais.

Estado anuncia volta obrigatória às
aulas a partir do dia 18 de outubro

danças passarão a ser 
implementadas, como 
a não obrigatoriedade 
do distanciamento de 
1 metro e, por conse-
quência, a descontinui-
dade do revezamento 
entre os alunos nas aulas 
presenciais. Ampliando 
o acesso e a frequên-
cia dos estudantes da 
educação básica à uni-
dade escolar para 100% 
dos estudantes presen-
tes simultaneamente. 

A imunização de 97% 
dos profissionais da edu-
cação, com esquema 
vacinal completo, ga-
rante maior segurança 
para a retomada por 

completo das aulas. 
Além disso, 90% dos 
adolescentes de 12 a 

17 anos já tomaram a 
primeira dose da vaci-
na contra a COVID-19.

EXCEÇÃO À OBRIGATORIEDADE

 Jovens pertencentes ao grupo de risco, com 
mais de 12 anos, que não tenham completado seu 
ciclo vacinal contra COVID-19;

 Jovens gestantes e puérperas; 

 Crianças menores de 12 anos pertencentes ao 
grupo de risco para COVID-19, para as quais não 
há vacina contra COVID-19 aprovada no país;

 Estudantes com condição de saúde de maior 
fragilidade à COVID-19, mesmo com o ciclo 
vacinal completo, comprovada com prescrição 
médica para permanecer em atividades remotas. 

Distanciamento de 1 metro com revezamento entre os alunos,
dependendo da capacidade da escola, será mantido até o fim do mês

Guarujá ainda não definiu retorno integral na rede municipal

Reprodução

Divulgação
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Quatro mulheres de 
Guarujá. Estilos de vida 
diferentes, mas um pon-
to em comum as une: 
a superação do câncer. 
Elas partilharam suas ex-
periências na abertura da 
Campanha Outubro Rosa 
na quar ta-feira (6), no 
Instituto da Mulher – Casa 
Rosa. A programação é 
realizada pela Prefeitura 
de Guarujá, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde e da Coordenação 
de Saúde da Mulher.

Foi a partir do auto-
exame que Maria Enilda 
Venâncio, de 50 anos, 
percebeu um nódulo na 
mama esquerda. Buscou 
atendimento médico, 
fez exames e recebeu o 
diagnóstico de câncer. Ela 
adiou o início do trata-
mento durante meses por 
questões pessoais, mas 
alertou as outras mulheres 
para que não cometam 
o mesmo erro. “Não se 
abandonem, indepen-

Neste sábado (16), 
acontece a 8ª palestra 
do Seminário do Ter-
ceiro Setor com o tema 
Sustentabilidade, Res-
ponsabilidade Social e 
Ambiental. A ação tem 
objetivo de fomentar e 
fortalecer o segmento 
na Cidade.

 Para participar, inte-
ressados devem acessar 
o Instagram da OAB 
Guarujá (www.insta-
gram.com/oabguaru-
ja). A conferência será 
transmitida via live na 
rede social, a partir das 
9 horas, sem necessida-
de de inscrição.

A palestra será mi-
nistrada por Takashi Ya-
mauchi, especialista em 
Terceiro Setor e Res-

ponsabilidade Social, 
e contará com interme-
diação do membro da 
comissão do Terceiro 
Setor da OAB Guarujá, 
Rodrigo Teixeira dos 
Santos.

Após o último en-
contro, que será reali-
zado no próximo mês, 
todos os participantes 
receberão um certifi-
cado de participação. 
(Veja abaixo a relação 
dos temas e as datas).

 
CRONOGRAMA:
 16/10 (sábado) – 

Tema: Sustentabilidade, 
responsabilidade social 
e ambiental

20/11 (sábado) – 
Tema: Terceiro setor na 
área esportiva

A Prefeitura de Gua-
rujá inicia a aplicação da 
dose de reforço contra 
a covid-19 nos profissio-
nais de Assistência Social, 
Educação e Seguran-
ça Pública a partir desta 
quinta-feira (14), das 9 
às 15 horas. A imuniza-
ção será disponibilizada 
nos oito postos fixos de 

vacinação do Município. 
Os trabalhadores des-

tas áreas foram inseridos 
no grupo prioritário para 
a aplicação da dose de 
reforço por atuarem na 
linha de frente durante 
todo o período da pan-
demia. Para receber a ter-
ceira dose, o profissional 
precisa ter cumprido o 

Outubro Rosa

Partilha de experiências marca início da campanha 

Sustentabilidade e 
responsabilidade social 
serão abordadas em live 

Profissionais de Educação e Assistência 
Social receberão dose de reforço

CONFIRA OS ENDEREÇOS:
 Ginásio Guaibê (Avenida Santos Dumont, 420 
– Santo Antônio);
 UBS Vila Baiana (Rua Vereador Orlando Falcão, 172);
 UBS Morrinhos (Praça do Comércio, s/nº);
 UBS Pae Cará (Avenida São João, 155);
 Usafa Boa Esperança (Avenida Adriano Dias dos 
Santos, 533); 
 Usafa Jardim Las Palmas (Rua José Alves de Oli-
veira, s/nº); 
 Usafa Perequê (Rua Rio Branco, 235);
 Usafa Santa Cruz dos Navegantes (Rua Antônio 
Pinto Rodrigues, s/nº).

ciclo vacinal, com as duas 
doses ou dose única, há, 
no mínimo, dois meses.

 
COMO COMPROVAR?

Os documentos solici-
tados para o trabalhador 
dessas categorias receber 
a dose de reforço são a 
car teira de vacinação, 
CPF e o comprovante de 

conselho de classe, que 
pode ser uma carteira de 
identificação da catego-
ria, um crachá ou holerite. 

A Secretaria Municipal 
de Saúde disponibiliza oito 
postos fixos de vacinação 
no Ginásio Guaibê e em 
Unidades Básicas de Saú-
de (UBSs) e Unidades de 
Saúde da Família (Usafas). 

Trabalhadores 
atuaram na linha
de frente 
durante a 
pandemia

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

dentemente do que 
acontecer”, aconselhou.

 
MUDANÇAS NO CORPO

Já Roseane Dias, 47, 
que também teve o diag-
nóstico de câncer de 
mama, ressaltou as mu-
danças no corpo durante 
o tratamento. “Você vê o 

seu cabelo cair, se vê frá-
gil, sem uma parte do seu 
corpo. Mas tinha em men-
te que a equipe médica 
queria me ver bem, me-
lhorando. E a fé também 
é essencial para acredi-
tar que vai dar certo”.

Vera Lúcia dos San-
tos, 52, não conteve as 

lágrimas ao relembrar da 
descoberta do câncer de 
colo de útero. Na época, 
chegou a pesar 32 quilos 
e ia às consultas carregada 
no colo, pelo filho. Ela não 
tinha forças para andar.

“Meu esposo me aco-
lheu, a Doutora Adriana 
me deu muita atenção, 

O evento contou com a palestra da vice-prefeita
e médica ginecologista obstetra, Adriana Machado

além da equipe da Casa 
Rosa e a UBS de Vicente 
de Carvalho. Não tenho o 
que dizer por tudo que já 
fizeram por mim e fazem 
até hoje”, agradeceu.

 
HISTÓRICO FAMILIAR

Com histórico familiar 
de câncer de mama, Si-
mone Otília Jorge, de 49 
anos, tinha o costume 
de fazer seus exames 
anualmente. Foi no auto-
exame que descobriu um 
nódulo e, a partir disso, 
recebeu o diagnóstico. 

De acordo com ela, 
as mulheres não devem 
ter medo de se cuidar 
e ir frequentemente ao 
médico. “Foi difícil, mas 
eu me cuidei e estou 
curada. Quem me co-
nhece, sabe que eu pas-
sei por essa etapa tran-
quilamente”, ressaltou. 

 
CONSCIENTIZAÇÃO

A vice-prefeita e mé-
dica ginecologista obs-

tetra, Adriana Machado, 
palestrou sobre o câncer 
de mama e a importância 
dos exames, ressaltando 
que o foco do Outubro 
Rosa é abrir os olhos da 
população. “Quanto mais 
cedo for o diagnóstico, 
mais chances de cura. 
Hoje não temos fila para 
mamografia e quere-
mos zerar a de ultrassom 
com os mutirões”, disse.  

Todas as quar tas-
feiras de outubro, as 
Unidades de Saúde da 
Família (Usafas) da rede 
municipal atenderão 
com horário estendido, 
das 17 às 21 horas, para 
a realização de autoe-
xame de mama, cole-
tacitopatológico (pre-
ventivo) e encaminha-
mento para mamografia. 

 Para fechar a aber-
tura da Campanha, a 
dupla Yasmin Duar te 
e Stefany Soares par-
t ic ipou do evento , 
com música ao vivo.

Helder Lima
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Entre Sons & Tons

Voluntários podem mudar futuro de jovens 

As mazelas sociais 
estão longe de se-

rem exterminadas. Mas, 
atualmente existem muitas 
pessoas engajadas em 
fazer da sua comunida-
de um lugar melhor para 

viver. Dessa necessida-
de de diminuir injustiças, 
pessoas se unem, pois sa-
bem que não tem como 
mudar o mundo sozinhas, 
e criam instituições de 
apoio a essas causas. 

Assim nascem proje-
tos sociais diversos, da 
observação e perseve-
rança das pessoas e, prin-
cipalmente, da doação, 
seja de conhecimento, 
tempo ou habilidade.

Segundo dados de 
pesquisa da Fasfil (Funda-
ções Privadas e Associa-
ções sem Fins Lucrativos 
no Brasil) do IBGE, em 
2020 o Brasil já possuía 
mais de 700 mil organiza-

ções não governamentais 
e projetos sociais. Impor-
tantes ferramentas para 
atuar em áreas aonde não 
chega o poder público.

Em uma cidade como 
Guarujá, que possui de-

zenas de comunidades 
que cresceram sem or-
denação e planejamen-
to, essas entidades têm 
feito a diferença na vida 
dos moradores, princi-
palmente de crianças.

“A educação é a arma 
mais poderosa que você 
pode usar para mudar 
o mundo”, disse Nelson 
Mandela. Nessa necessi-
dade de diminuir injus-
tiças, a gente tem que 
perceber a importância 
do nosso engajamen-
to nessa transmissão de 
cultura, conhecimento, 
tarimba, para as pessoas. 

E podemos nos en-
gajar de várias formas. 
Seja como os coorde-
nadores do projeto Bem 
Te Vi do Futuro, Marcos 
Diniz e Joelma Diniz, os 
professores Géssica e 
Murilo, concedendo seu 
tempo, passando co-
nhecimento às crianças, 
ou ajudando para que 
pessoas como eles man-
tenham esses trabalhos. 

Na Praia Branca são 

muitas as dificuldades das 
famílias que moram no 
bairro onde, por exem-
plo, só tem mercado 
uma vez por semana. 
Famílias caiçaras, que vi-
vem da pesca e peque-
nos comércios locais. “A 
gente pede ajuda para o 
lanche que oferecemos 
para eles, por exemplo”, 
contou Géssica, ao falar 
da rotina das atividades. 

“Os jovens fazem aula 
de inglês pela manhã, lan-
cham e depois realizamos 
as atividades esportivas”, 
descreveu a coordena-
dora. “Então quem puder 
ajudar pode nos enviar 
ajuda, como sucos, folhas 
de sulfite, lápis, borracha, 
apontador, lápis de cor 
e caneta”. Vamos ajudar? 
A gente precisa se unir 
em apoio a essas causas.

Nesta semana, eu 
trago para vocês um 
exemplo desse trabalho, 
com o recém-criado 
Projeto Social Bem Te Vi 
do Futuro. O que chama 
a atenção nesse projeto 
é que a comunidade 
beneficiada, a Vila Praia 
Branca, é um dos bairros 
mais antigos de Guarujá, 
e nunca teve um projeto 
social, contínuo, voltado 
para aquela comunida-
de. Uma conquista.

O intuito da entidade 
é transformar a vida das 
crianças e adolescentes 
através do estudo e do 
esporte. Segundo Géssi-
ca Constanci, professora 
do Projeto Bem Te Vi do 
Futuro, o projeto nasceu 
dentro da casa do casal 
Marcos e Joelma Diniz.

“O casal é nascido e 
criado na Prainha Branca. 
Com o passar dos anos 
Marcos se tornou admi-
nistrador e Joelma fotó-
grafa e mudaram para a 
cidade vizinha Bertioga, 
mas sempre estiveram 
presentes na comuni-
dade”, conta Géssica. 

O casal começou a 
organizar brincadeiras 

ONG BEM TE VI DO FUTURO
Atuação: Praia Branca – Guarujá/SP

Contatos: (13) 9-9777-0066 (Joelma Diniz)

Endereços para doações:
 Avenida 19 de maio, 1118 A - Sala 2  

Bairro: Team Constansi - Bertioga/SP
 Rua Benedito Lapa Malvão, 88

Bairro: Monteiro da Cruz - Guarujá/SP

Vamos ajudar?

Não se pode mudar 
nada sozinho

Bem Te Vi do Futuro motiva
crianças na Praia Branca

esportivas com as crian-
ças nos fins de semana. 
A adesão foi tão grande 
que, junto com a As-
sociação Atlética 3 de 
Maio, o Centro Comu-
nitário local, acordaram 
tornar a brincadeira séria, 
com CNPJ e regularidade. 

“Pelo fato do difícil 
acesso ao bairro, onde 
só se chega por trilha ou 
barco, todas as ativida-
des escolares ou sociais 
acontecem ali mesmo. E, 
mesmo com a manuten-
ção de um centro comu-

nitário, a dificuldade de 
conseguir professores 
para atividades extra sala 
de aula sempre foi gran-
de. Eu e meu marido, 
Murilo Rocha, fazemos 
parte das atividades”, 
explicou Géssica. Os 
dois são professores 
de Educação F ís ica. 

Ass im nasceu um 
projeto que completa 
dois meses agora em 
novembro. São 40 jo-
vens, entre crianças e 
adolescentes, que se 
reúnem no ‘campinho’ 

do bairro para recebe-
rem técnicas esportivas. 

“Por meio do esporte 
os jovens melhoram a 
autoestima, aprendem 
a conviver em grupo e 
até desenvolvem ca-
racterísticas de lideran-
ça”, destaca Géssica.

“ R e c e n t e m e n t e , 
o projeto conta com 
uma nova fer ramenta 
importante. “Consegui-
mos uma professora 
voluntária para ministrar 
aulas de inglês, antes 
do espor te”, contou.
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Brasília - O plená-
rio da Câmara federal 
aprovou na quarta-feira 
(13) um projeto de lei 
que estabelece um valor 
fixo para a cobrança do 
Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) so-
bre os combustíveis. 
O texto segue agora 
para análise do Senado.

A matéria obriga es-
tados e o Distrito 
Federal a espe-
cificar a alíquo-
ta cobrada do 
ICMS de cada 
produto pela 
unidade de me-
dida adotada (litro, 
quilo ou volume) e não 
mais sobre o valor da 
mercadoria, como ocor-
re atualmente. A pro-
posta torna, na prática, 
o ICMS invariável frente 
as oscilações no preço 
dos combustíveis e de 
mudanças do câmbio.

A estimativa é que as 
mudanças estabelecidas 
pelo projeto devem levar 
a uma redução do preço 
final praticado ao consu-
midor de, em média, 8% 

para a gasolina comum, 
7% para o etanol hidrata-
do e 3,7% para o diesel B. 

CÁLCULO
Atualmente, o ICMS 

incidente sobre os com-
bustíveis é devido por 
substituição tributária para 
frente, sendo a sua base 
de cálculo estimada a 
partir dos preços médios 
ponderados ao consumi-

dor final, apurados 
quinzenalmente 

pe los  gover-
nos estaduais. 
As  a l íquotas 
de ICMS para 

ga so l i n a ,  po r 
exemplo, variam 

entre 25% e 34%, de-
pendendo do estado.

No novo cálculo, as 
alíquotas serão definidas 
pelos estados e Distrito 
Federal para cada pro-
duto a partir da unidade 
de medida adotada, no 
caso o litro para os com-
bustíveis. As alíquotas 
específicas serão fixadas 
anualmente e vigorarão 
por 12 meses a partir da 
data de sua publicação.

No entanto, não po-

O ator William Sha-
tner, célebre por ter 
interpretado o Capitão 
Kirk da série de televisão 
‘Jornada nas estrelas’ 
se torna a pessoa mais 
velha a ir ao espaço, 
aos 90 anos. O astro 
voou por 10 minutos em 
nave do bilionário Jeff 
Bezos, da Blue Origin. 

“Eu espero nunca 
me recuperar disso [...] 
é muito maior do que 

eu e do que a vida”, 
disse. “O que você pro-
porcionou para mim 
foi a mais importante e 
profunda experiência”, 
disse Shatner a Besos.

Ao lado do ‘Capitão 
Kirk’, viajaram mais três 
pessoas (veja abaixo). 
Os tripulantes expe-
rimentaram 4 minutos 
de gravidade zero e 
tiveram uma vista pri-
v i leg iada da Te r ra .

“O espaço: a 
fronteira final”

Os tripulantes experimentaram 4 
minutos de gravidade zero e tiveram 

uma vista privilegiada da Terra

Câmara dos Deputados aprova valor fixo
para cobrança do ICMS para combustíveis

Texto 
segue
para o 

Senado

derão exceder, em reais 
por litro, o valor da média 
dos preços ao consumi-
dor final usualmente prati-
cados no mercado consi-
derado ao longo dos dois 
exercícios imediatamente 
anteriores, multiplicada 
pela alíquota ad valorem 
(percentual fixado em 
lei que será aplicado 
sobre a base de cálculo 

do tributo ) aplicável ao 
combustível em 31 de 
dezembro do exercício 
imediatamente anterior.

Na prática, os preços 
médios de setembro 
da gasolina comum, do 
etanol hidratado e do 
óleo diesel correspon-
deram, respectivamente, 
a R$ 6,078, R$ 4,698 
e R$ 4,728, segundo 

a Agência Nacional do 
Petróleo (ANP). Na forma 
do substitutivo, a alíquota 
seria calculada com base 
na média dos preços 
praticados de janeiro de 
2019 a dezembro de 
2020. Nesse período, 
os preços de revenda 
variaram de R$ 4,268 a 
R$ 4,483, no caso da 
gasolina comum; de R$ 

2,812 a R$ 3,179, no caso 
do etanol hidratado; e 
de R$ 3,437 a R$ 3,606, 
no caso do óleo diesel.

ACORDO
O presidente da Câ-

mara, Arthur Lira (PP-AL), 
disse que a aprovação 
do projeto foi resultado 
de um acordo com os 
líderes partidários. Lira 
disse que a proposta 
“circula desde o início 
da legislatura”, foi de-
batido em reuniões no 
Colégio de Líderes e se 
chegou a um acordo de 
procedimento com a 
oposição para que não 
houvesse obstrução na 
sessão desta quarta-feira.

“O governo propôs 
unificar as tarifas de ICMS 
no Brasil em todos os es-
tados – o que todos nós 
não concordávamos – e 
o que nós estamos votan-
do é um projeto que cria 
uma média dos últimos 
dois anos e, sobre esta 
média, se multiplica pelo 
imposto estadual de cada 
estado, com total liberda-
de para cada estado”, 
disse. (Agência Brasil)

ICMS não incidirá mais sobre o valor da mercadoria 

Felix Kunze

Agência Brasil

Postos de Vacinação
 1 – UBS Morrinhos – Praça do Comércio, s/n;
 2 – UBS Pae Cará – Avenida São João, 155;
 3 – UBS Pernambuco – Rua Samambaia, s/n;
 4 – UBS Vila Alice – Rua Rio Grande do Sul, s/n;
 5 – UBS Vila Baiana – Rua Vereador Orlando Falcão, 172;
 6 – Usafa Santa Rosa – Rua Manoel da Cruz Michael, 387;
 7 – Usafa Cidade Atlântica – Rua Uruguai, 3.000;
 8 – Usafa Jardim Boa Esperança – Avenida Adriano Dias dos Santos, 533;
 9 – Usafa Jardim Brasil – Rua Poeta Alberto de Oliveira, s/n;
 10 – Usafa Jardim Conceiçãozinha – Avenida Bento Pedro da Costa, s/n;
 11 – Usada Jardim dos Pássaros – Rua Rouxinol, 25;
 12 – Usafa Jardim Las Palmas – Rua José Alves de Oliveira, s/n;
 13 – Usafa Jardim Progresso – Rua Josefa Hermínia Caldas, s/n;
 14 – Usafa Perequê – Rua Rio Branco, 235;
 15 – Usafa Santa Cruz dos Navegantes – Rua Antônio Pinto Rodrigues, s/n;
 16 – Usafa Sítio Conceiçãozinha – Rua Santo Antônio, 117;
 17 – Usafa Vila Áurea – Rua Francisco de Castro, s/n;
 18 – Usafa Vila Edna – Avenida Brasil, s/n;
 19 – Usafa Vila Rã – Rua Maria Geralda Valadão, 1.114;
 20 – Usafa Vila Zilda – Rua Paulo Agostinho Silva, s/n. 

Guarujá terá Multivacinação neste sábado
A Prefeitura de Guarujá 

abrirá 20 postos de vaci-
nação neste sábado (16), 
das 8 às 17 horas, para 
realizar o Dia “V” da Cam-
panha de Multivacinação. 
Serão aplicadas vacinas 
contra febre amarela, po-
liomielite, rotavírus tríplice 
viral (sarampo, caxumba 
e rubéola) e pentava-
lente (tétano, hepatite B, 
coqueluche, difteria e 
meningite causada pela 
Haemophilus influenza 
tipo B). O público-alvo 
é formado por crianças 
de todas as faixas etárias 
e adolescentes até 14 
anos, 11 meses e 29 dias.

A Saúde disponibili-
zará ainda a vacina Pfizer, 
contra a covid-19, para 
adolescentes a partir de 
12 anos que ainda não 
receberam a primeira 
dose. O Município adere 
à Campanha Estadual de 
Multivacinação dispo-
nibilizando 20 postos 
de vacinação. Todas as 
vacinas são estabeleci-
das pelo Programa Na-
cional de Imunização

A Secretaria ressalta 

a importância da imuni-
zação contra o saram-
po, pois o estado de 
São Paulo ainda apre-
senta casos da doença.

A aplicação da pri-
meira, segunda e terceira 
dose da vacina contra 
a covid-19 para idosos 

com 60 anos ou mais 
integra as at iv idades 
do “Dia V”, neste sába-
do (16). A imunização 
ocorrerá pelo sistema 
drive-thru, no Ginásio 
Guaibê (Avenida Santos 
Dumont, 420 - Santo An-
tônio), das 9 às 17 horas.

Para receber a dose 
de reforço, os idosos 
precisam ter completa-
do o ciclo vacinal, com 
a aplicação da segunda 
dose há, pelo menos, 
seis meses. É necessá-
rio apresentar a carteira 
de vacinação e o CPF.
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Rosângela BozziRosângela Bozzi

Tels.: 3227.5770 - 99711.5545

 (13) 3382-1040         (13) 99745.1520
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1520 - Centro, Guarujá

Flashes do Baile da Asa 2021

Os cantores da Banda Imagem, 
Érika Novaes e Fábio Sellera 
deram um show na coreografia e 
cantaram grandes sucessos, no 
Baile da Asa 2021, no Cassino dos 
Suboficiais e Sargentos da Base 
Aérea de Santos, no último dia 9 

Os representantes da
Banda Imagem & Cia,

Eduardo e Audrey Machado 
Isabel Araújo e
Edivaldo Araújo 

Mariana Werneck e o
vereador Anderson Figueira

O coronel Waldemar Jorri
e seu filho Vinícius Jorri 

Os empresários Andréia
Lisboa e Sandro Soares  

Juliano Rolim e
Jessica Campos  

Carlos Bitran e sua
esposa Kelly Bitran 

Patrícia Leão e
seu esposo Carlito 

Elaine Sanches e seu
esposo José Sanches  



José FlávioJosé FlávioM
Tb

 2
8.

84
2

joseflaviocolunista@gmail.com

27 
anos
Eternizando
emoções
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Luxo e Beleza no Baile da Asa 2021

O presidente do Cassino dos 
Suboficiais e Sargentos da 

Base Aérea de Santos, Nelson 
José dos Santos e sua esposa 
Ana Paula Ramos e Santos, 

ficaram felizes com a presença 
dos convidados e brindaram a 
grande noite com muita alegria 

Carlos Alberto Nascimento 
e Ana Paula Nascimento 

participaram da noite de gala  

Adrian Fábio e Miria Vieira  

Dênis Borges e
Bianca Carmo

O comandante da Base Aérea 
de Santos, tenente-coronel-
aviador Dayve Moraes Piva 
e sua esposa Érika Rigotti 
Furtado. O comandante 

agradeceu a presença de
todos os envolvidos para a
realização do bonito evento 

Os empresários João
José de Souza e Gescele 
Oliveira, sempre presentes

nos eventos sociais  

Raquel Goes e
Marcos Roberto Oliveira 

O empresário Jorge
Xodó e a estudante de 
psicologia Cilene Xodó  

Glaucia Teixeira e Peter Lopes, 
felizes em rever amigos

A empresária Adriana Chiuso
e Miguel Elias Branco 


