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SOCIAL

Estado se compromete a enviar 
R$ 50 milhões para infraestrutura

Governador João Doria Jr esteve em Guarujá nesta quinta-feira (5), para anunciar a liberação dos recursos às cidades de Guarujá, Santos
e São Vicente, mais atingidas pelas chuvas extremas que ocorreram no início da semana na Baixada Santista. Recurso será repassado de

forma escalonada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional após as três prefeituras apresentarem projetos para obras como 
recuperação de vias, construção de muros de contenção e serviços emergenciais para mitigar o risco de deslizamentos em encostas.
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Micros
Bombeiros
Esta coluna se solidariza 
com a família e amigos do 
policial morto durante a 
ação de resgate às vítimas 
nos deslizamentos de ter-
ra nos morros de Guarujá. 
O corpo do bombeiro 
Rogério de Moraes Santos, 
que morreu soter rado 
tentando salvar uma mãe e 
bebê no Morro do Maca-
co, foi sepultado na terça, 
com muitas homenagens 
de amigos, parentes, com-
panheiros de farda e au-
toridades do Corpo de 
Bombeiros e Polícia Militar.

Bombeiros II
O cabo Marciel Batalha ain-
da está entre os desapare-
cidos e desejamos forças 
à família de mais um herói 
da tragédia que se aba-
teu sobre a cidade. Vale 
ressaltar que a atuação 
dos bombeiros nos dois 
locais mais afetados pelas 
chuvas extremas do início 
da semana em Guarujá 
e região da baixada não 
deve nada aos esforços 
da corporação nas tragé-
dias em Mariana e Bruma-
dinho, em Minas Gerais.

Bombeiros III
Agentes de corporações 
de diversas cidades do 
Estado também se mobi-
lizaram e estão auxiliando 
nas buscas a sobreviventes 
nos locais de desmo-
ronamento de terra em 
Guarujá. A eles, a gratidão 
de todas as famílias to-
cadas por essa tragédia.
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Mais uma tragédia anunciada
Uma lição que custa a ser 

aprendida pelas autorida-
des, ainda que seja conhe-
cida por todos os gover-
nantes em todas as esferas 
de poder público. Habi-
tações em áreas de risco 
não podem ser toleradas, 
mas elas ainda proliferam. 
E em muitos casos, contam 
com o olhar míope dos 
governos para se alastrar.

O momento é de chorar 
e viver o luto por nossos 
mortos e, também, lamen-
tar o mau uso político que 
se fará de mais esse triste 
episódio em nossa história. 

Ao se procurar a respon-
sabilidade por esta e todas 
as tragédias que vitimaram 
cidadãos por causa de 
enchentes e deslizamentos 
de encostas em Guarujá e 
outras cidades do país, ela 
recai sobre todos os órgãos 
governamentais que não 

lidam com a questão com o 
devido empenho e atenção.

A tragédia que se abateu 
em Guarujá nesta semana 
em decorrência dos desli-
zamentos em dois morros 
que até o momento conta-
bilizam vinte mortos, sempre 
foi uma ‘tragédia anunciada’ 
na cidade. Assim como 
nas demais cidades da 
região da Baixada Santista.

Não estão esquecidas 
as outras vítimas de desli-
zamentos no Morro da Vila 
Baiana e região da Cachoei-
ra, na última década. 

Essas tragédias já anun-
ciavam que as encostas 
da cidade não são seguras 
contra as forças da natureza. 
E, por mais irresponsável ou 
ignorante que seja o cidadão 
que se abriga e sobrevive 
nesses locais, os governos 
tem sim, responsabilida-
de sobre essa população. 

Por que, então, as pes-
soas continuam a viver 
nestas áreas? É preciso 
reconhecer que a questão 
habitacional em Guarujá 
vem avançando com mais 
celeridade no atual gover-
no. Mas esta é uma priori-
dade de ontem e sempre. 
Há um déficit de mais de 
30 mil moradias na cidade. 

Considerando uma família 
de 5 pessoas em cada casa, 
temos cerca de 150 mil pes-
soas vivendo em condições 
precárias e em áreas de 
risco. E somos uma cidade 
com pouco mais de 311 
mil habitantes. São dados 
alarmantes e o momento é 
de repensar prioridades em 
nossas políticas públicas.

Momentos de tragédia e 
dor como os vividos nesta 
semana servem para medir 
o quão perversa nossa 
política se tornou. Planos 

PIB? O que é PIB?
Jair Bolsonaro – Presidente da República

FRASE DA SEMANA

e projetos para retirar a 
população dos locais de 
risco, já mapeados diga-se 
de passagem, existem e 
aguardam a vontade polí-
tica de fazer. Não é ques-

tão de governo A ou B. É 
questão de querer fazer.

Essas mortes e as que 
eventualmente se confirma-
rão nos próximos dias serão 
manchas indeléveis em nos-

sa história. Resta agora co-
brar por soluções que não 
se percam na burocracia da 
corrupção, nem nas gavetas 
do poder, ou nas vaida-
des de maus governantes.

Charge da semana

O dia da mulher vem 
se aproximando e ime-
diatamente nos faz refletir 
sobre a trajetória da mu-
lher na sociedade, sobre-
tudo a respeito da sua 
árdua e majestosa pre-
sença no mundo jurídico.

E a luta começou quando 
o sexo “frágil” fez oposição 
ao autoritarismo machista 
de uma sociedade que 
preconizava que a função 
feminina se limitava às tare-
fas de servidão ao marido, 
à casa e à maternidade.

Nós queríamos mais! 
Não que as funções exer-
cidas no seio do lar fossem 
menos importantes, pelo 
contrário, é que nós mu-
lheres sempre pensamos 
na igualdade, na liberdade, 
na autonomia, na indepen-
dência e na luta pelos mais 
variados direitos, em prol 
de um objetivo único e co-
mum à todas: a FELICIDADE.

E foi esse impulso que 
nos fez adentrar numa 
dura batalha em busca de 
direitos iguais e de me-
lhoria das condições as 
quais éramos subjugadas.

E a mulher, como um 
lindo botão de rosa aflorou, 
saiu para vida, começou a 
conquistar o mercado de 
trabalho, a trazer o sustento 
para seu lar, a reivindicar voz 
na sociedade, a dominar um 
território que anteriormente 
era controlado por homens.

A mulher passou a lutar 
por seus direitos face aos 
homens, pelos direitos hu-
manos, pelo livre acesso 

à democracia, pela parti-
cipação efetiva na política.

E a mulher começou a es-
tudar, a se aperfeiçoar, colo-
car entusiasmo, carinho e pai-
xão em cada atitude, como 
a oleira que molda a si pró-
pria e a sua própria história.

E a mulher avançou, e 
avançou, e avançou: aden-
trou e se destacou nas mais 
variadas áreas: dominou a 
medicina, a física e a química, 
também a administração, o 
marketing e a economia, ou-
tras áreas como a psicologia, 
a engenharia e a arquitetura, 
o secretariado, a gastrono-
mia, o jornalismo. Chegou 
à política, alcançando os 
mais altos postos de gestão.

Abrilhantou com seu ta-
lento as artes nos palcos e 
teatros, como atriz, cantora, 
dançarina; trouxe encanto 
ao mundo da literatura, es-
creveu romances, contos 
e fábulas, tanto em verso 
quanto em prosa, tendo 
ela mesma figurando como 
personagem: deixou de 
ser coadjuvante e passou 
ao personagem principal.

Falando de personagens, 
lembremo-nos e exaltemos 
também as mulheres que 
arriscaram a própria vida para 
salvar homens e mulheres in-
distintamente, como quando 
do Holocausto e tantas outras 
tragédias da história: guerra, 
pobreza, fome, escravidão.

Não esqueçamos daque-
las mulheres que ministram 
o saber: são elas que sujam 
os dedos de giz para evi-
tar que os cidadãos sujem 

suas mãos com sangue.
E não existe profissão 

menos importante, tampou-
co distinção entre trabalhos 
manuais ou intelectuais. 
Desde a mulher agricultora, 
artesã, manicure ou daquela 
essencial, que coleta os 
resíduos que muito produ-
zimos, até a mais alta execu-
tiva, gestora ou da bolsa de 
valores: cada qual faz parte 
de uma engrenagem social e 
afetiva que move o mundo.

Exaltemos for f im as 
mulheres que dominam o 
mundo jurídico, do qual 
eu e tantas outras faze-
mos parte. Somos aque-
las que acordamos pela 
manhã com vontade de 
vencer, de pelejar pelo quê 
e por quem acreditamos.

Nós mulheres advogadas 
nascemos para defender, 
do caso mais simples ao 
mais complexo. De salto 
alto, de tênis, de sapatilha 
ou até mesmo descalças, 
nós mulheres advogadas 
vibramos com cada con-
quista particular e de nos-
sos clientes; aprendemos 
a enxergar e examinar os 
acontecimentos da vida por 
um outro prisma, a ver que 
existe algo dentro de nós 
que faz dar sentido à exis-
tência. Atuamos com ética 
e princípios irrepreensíveis. 
E por fim, em cada amanhe-
cer, relembramos do nosso 
propósito comum: advo-
gamos apaixonadamente 
para melhorar o mundo!

V i v a  n ó s ,  m u l h e -
res! Feliz dia da mulher!

Polyana Laís Majeswski Caggiano é advogada trabalhista 

Artigo
Uma mulher refletindo sobre as 

mulheres: homenagem ao nosso dia

RONALDINHO É PEGO COM PASSAPORTE FALSO NO PARAGUAI

Executivo
A atuação do prefeito 
de Guarujá Válter Suman, 
e equipe de secretários 
do executivo e servido-
res públicos está sendo 
impecável diante dessa 
enorme crise. Desde a 
madrugada de terça-feira, 
a comunicação e as ações 
de governo no socorro e 
resgate de todos os atin-
gidos pela tragédia não 
param e vem trabalhando 
sem descanso, acionando 
todas as secretarias e se-
tores no auxílio às vítimas.

Ação social
A grande corrente de soli-
dariedade que se formou 
na cidade é o destaque 
maior em meio a tanta tris-
teza. Associações, agremia-
ções, igrejas, e entidades 
sociais diversas se uniram 
para angariar doações aos 
abrigados e desabrigados 
da tragédia. Parabéns a 
todos pelo exemplo de 
união e solidariedade com 
o próximo. 

Somando
Além dos esforços da 
prefeitura e do governo do 
Estado, Guarujá também 
recebeu na madrugada 
desta quinta-feira (5), um 
caminhão (foto abaixo) 
que atende a três necessi-
dades da população: pre-
paro de alimentação quen-
te, lavagem e secagem de 
roupas e atendimento de 
apoio psicológico. O veí-
culo foi utilizado no desas-
tre de Brumadinho (MG), 
e vem somar esforços no 

apoio às vítimas da tra-
gédia em nossa cidade.  

Boletim
De acordo com o último 
boletim informado pela 
Defesa Civil do Estado, 
as chuvas extremas que 
incidiram sobre a região 
da Baixada Santista na 
madrugada de terça-fei-
ra (3) provocaram, até 
quinta-feira (5), 28 óbi-
tos e 42 desaparecidos, 
nos seguintes municípios: 
Guarujá (23 óbitos e 36 
desaparecidos), Santos 
(3 óbitos e 5 desapare-
cidos) e São Vicente (2 
óbitos e 1 desaparecido).
 
Desabrigados 
O número  a tua l  de 
desabrigados é de 228 
no Guarujá, 3 em São 
Vicente, 150 em San-
tos e 102 em Peruíbe. 
Além das doações da 
população da região, fo-
ram disponibilizadas 21,2 
toneladas de materiais 
de ajuda humanitária do 
Estado aos municípios 
afetados, sendo: 15,6 
toneladas (colchões, co-
bertores, cestas básicas, 
roupas, água sanitária, kits 
de limpeza, kits de higiene 
e água potável) para o 
depósito do Fundo Social 
de Santos, de onde serão 
distribuídos, mediante so-
licitação, às defesas civis 
municipais; 1,7 tonelada 
(colchões, cober tores 
e toalhas) ao Guarujá; 
2,9 toneladas (colchões, 
cestas básicas, kits de 
higiene, limpeza e vestu-
ário) a Peruíbe e 1 tone-
lada (colchões) a Santos.
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O Município de Gua-
rujá decretou estado de 
calamidade pública e luto 
de três dias em razão das 
fortes chuvas que atin-
giram a Cidade, na noite 
de segunda-feira (2). No 
momento do ato, cerca 
de 200 pessoas estavam 
desabrigadas e 32 de-
saparecidas. O temporal 
provocou deslizamentos 
em sete morros, sendo 
dois em grandes propor-
ções (Morro do Macaco e 
Barreira do João Guarda).

A decisão foi divulgada 
em uma coletiva realizada 
no auditório do Teatro 
Municipal Procópio Fer-
reira, que reuniu diversas 
autoridades de segurança 
pública da região e repre-
sentantes do Governo do 
Estado. Na ocasião, tam-
bém foi decretado ponto 
facultativo na Cidade.

“Com o decreto de ca-
lamidade pública, a cidade 
pode ter acesso a recur-
sos federais para ações 
de socorro, assistência e 
restabelecimento de ser-
viços essenciais. Estamos 
unindo todas as formas 
para amenizar os sofrimen-
tos”, declarou o prefeito 
de Guarujá, Válter Suman.

AULAS
A Secretaria de Educa-

ção suspendeu as aulas na 
terça, mas retomou a nor-
malidade na quarta-feira, 
com exceção das unida-
des que estão acolhendo 
as famílias desabrigadas.

Estado de 
calamidade 

pública e luto 
de três dias

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

Da Redação

O Governador João Doria 
Jr anunciou nesta quinta-
feira (5), a liberação de R$ 
50 milhões para obras de 
infraestrutura nas cidades de 
Guarujá, Santos e São Vicen-
te. Doria ainda confirmou a 
reserva de mais R$ 1 milhão 
para custeio de aluguel so-
cial às famílias desabrigadas 
pela destruição provoca-
da durante as chuvas extre-
mas no início desta semana.

“Quero transmitir minha so-
lidariedade a prefeitos, familia-
res das vítimas, desabrigados 
e à população das cidades 
mais vulnerabilizadas pelas 
chuvas. Autorizei a destina-
ção de R$ 50 milhões para 
Guarujá, Santos e São Vicente, 
para um conjunto de ações 
que serão definidas pelos 
prefeitos. Nosso governo é 
municipalista nos programas 
de desenvolvimento econô-
mico e social”, disse Doria em 
reunião no teatro Municipal 
Procópio Ferreira.

O dinheiro será repassado 
pela Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Regio-
nal após as três prefeituras 
apresentarem projetos para 
obras como recuperação de 
vias, construção de muros de 
contenção e serviços emer-
genciais para mitigar o risco de 
deslizamentos em encostas.

Doria também acompa-
nhou os serviços de busca 
por desaparecidos no Gua-
rujá. A cidade foi a mais atin-
gida por desmoronamentos 
em morros entre a noite de 
segunda (2) e a madrugada 
de terça (3). As chuvas ex-
tremas provocaram 28 mortes 
e deixaram 42 desapareci-

 A Prefeitura de Guarujá 
criou uma ‘Sala de Situa-
ção’ para atuar de maneira 
estratégica na prevenção e 
monitoramento a possíveis 
casos suspeitos do novo co-
ronavírus (Covid-19). Por isso, 
mesmo sem registros, ainda 
que suspeitos, da doença na 
Cidade, o prefeito Válter Su-
man convocou para reunião, 
nesta sexta-feira (28), diversas 
autoridades das redes de 
saúde municipal, particular, es-
tadual, e, ainda, de represen-
tantes da autoridade portuária 
para discutir o tema.

Mais de 50 pessoas com-
pareceram ao encontro. Na 
oportunidade, além de abor-
dar o que é a doença, como 
ela se manifesta e principais 
sintomas, a equipe da Prefeitu-
ra detalhou o Plano Municipal 
de Assistência ao Paciente 
com Sintomatologia Respirató-
ria, publicado no Diário Oficial 
do Município do último dia 19.

O documento é um guia 
estratégico referência a ser 
adotado na rede de saúde 
(municipal, estadual e par-
ticular) para o atendimento 
a possíveis suspeitas de in-
fectados. O Plano padroniza 
normas e tem como uma de 
suas bases as recomendações 
da OMS – Organização Mun-
dial de Saúde. Trata-se de um 

A Câmara Municipal de 
Guarujá cancelou a 4ª Sessão 
Ordinária, agendada para às 
15 horas de terça-feira (3), 
em decorrência dos eventos 
da semana. Em nome de 
seu presidente, Edilson Dias, 
demais vereadores e funcio-
nários, a Câmara encaminhou 
nota pública para manifestar 
solidariedade às vítimas das 
chuvas ocorridas na noite 
da última segunda-feira e 
madrugada de terça-feira (3), 
especialmente àquelas que 
tiveram perdas de amigos e 
parentes, além dos inúmeros 
danos materiais verificados.

“Neste momento, dei-
xamos de lado as questões 
políticas e partidárias, e esta-
mos nas ruas, unidos e empe-
nhados em promover ações 
que minimizem o sofrimento 
da nossa população e que 
garantam segurança e assis-
tência aos mais necessitados.”

A direção disponibilizou 
as instalações do prédio do 
Legislativo Municipal (Av. Le-
omil, 291, Centro) para o 
recebimento de doações e, 
também, promove ação de ar-
recadação de donativos entre 
vereadores, assessores, fun-
cionários, familiares e amigos.

Câmara se 
solidariza 

com vítimas 
das chuvas

Prefeitura cria ‘Sala de Situação’ para o coronavírus

Prefeito Válter Suman realizou reunião nesta sexta (28) com diversos
agentes das redes pública, particular e conveniada, entre outros órgãos

material provisório, que reúne 
diretrizes aos profissionais 
de saúde, além de orien-
tações e encaminhamento 
de pacientes, sendo ainda 
referência para os coronaví-
rus COVID-19, SARS e MERS.

Mesmo Guarujá não tendo 
casos suspeitos da doença, 
o prefeito entende que é 
necessário toda a rede de 
saúde estar preparada e a 
população informada. E sem 
alarmismo. “A Sala de Situação 
não tem data para terminar. 
Nosso objetivo é trabalhar de 
maneira integrada com toda 
a rede e seus profissionais, 

garantindo, assim, ao máximo, 
a agilidade necessária, caso 
de termos casos suspeitos 
da doença em nossa Cida-
de”. Na ocasião, o chefe do 
Executivo falou da criação 
de um grupo de whatsapp 
entre os gestores de saú-
de para dirimir dúvidas, dar 
orientações, e demais ques-
tões acerca do fluxograma.

TREINAMENTOS
E PROCEDIMENTOS

Desde o dia 11 de feve-
reiro as equipes de Saúde 
estão sendo treinadas pela 
Coordenadoria de Vigilância 

Epidemiológica da Prefeitura. 
O diretor de Vigilância em 
Saúde da Prefeitura comentou 
ainda sobre a importância das 
equipes das unidades estarem 
atentas aos procedimentos 
estabelecidos no Plano.

“Além dos principais cui-
dados de higiene que todos 
devemos adotar, ao identificar 
um caso suspeito, o profissio-
nal deve levar este paciente a 
uma sala isolada (reservada e 
preparada na Unidade). Lá ele 
vai fazer a coleta de amostra, 
em que a Vigilância Municipal 
deverá encaminhar para aná-
lise do Instituto Adolfo Lutz, 

que é quem atesta o laudo”.
Dentre os participantes 

estavam ainda o secretário 
de Saúde de Guarujá, a co-
ordenadora do Grupo de 
Vigilância Epidemiológica do 
Estado na Região, Janice Silva 
dos Santos; a especialista 
por tuária Marcela Ribeiro, 
representante da Santos Port 
Authority (SAP), além de 
representantes do Hospital 
Santo Amaro (HSA), Unida-
de Complexa William Rocha, 
Organização-Social Pró-Vida, 
Laboratório Itapema, hos-
pitais públicos, particulares 
e conveniados da Cidade.

Governo do Estado anuncia R$ 50 milhões
para Infraestrutura na Baixada Santista

Governador também confirma reserva de R$ 1 milhão para aluguel social
a famílias desabrigadas nas cidades de Guarujá, Santos e São Vicente

dos e 483 desabrigados na 
Baixada Santista. (Leia mais 
na página 8 desta edição)

AUXÍLIO MORADIA
Ainda nesta quinta, Doria 

confirmou a reserva de R$ 1 
milhão pelo programa Auxílio 
Moradia Emergencial, geren-
ciado pela CDHU (Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional Urbano).

“Cada família terá R$ 1 mil 
(mil reais) para reparação de 
danos. Muitas pessoas per-

deram tudo: fogão, geladeira, 
colchão, roupa de cama e 
outros utensílios. Teremos 
também o aluguel social de 
R$ 500 por família por mês. O 
Governo do Estado contribui 
com R$ 300 e cada prefeitura, 
com R$ 200. Nos R$ 1 mil 
para reparação de danos, a 
responsabilidade é integral-
mente do Governo do Esta-
do”, explicou o Governador.

Os municípios devem 
cadastrar as famílias necessita-
das para que o convênio com 

o Governo do Estado seja 
formalizado e haja a liberação 
do dinheiro. O aluguel social 
será pago por até 12 meses. 
“Nosso objetivo é priorizar 
habitação definitiva para es-
sas 483 pessoas. Estamos 
falando, em média, de cem 
famílias”, acrescentou Doria.

A Secretaria de Estado 
da Habitação tem 3.273 
moradias populares progra-
madas ou em construção 
em Santos, São Vicente e 
Guarujá, totalizando inves-

timento previsto de R$ 300 
milhões. Nos últimos cinco 
anos, o Estado investiu R$ 
300 milhões para entregar 
3.268 unidades habitacionais 
nas três cidades do litoral.

PEDIDO AO
GOVERNO FEDERAL
Para o Governador, even-

tos extremos são cada vez 
mais recorrentes devido às 
mudanças climáticas, o que 
exige iniciativas conjuntas en-
tre Estados e prefeituras, além 
de apoio maciço do Governo 
Federal para que novas tragé-
dias sejam evitadas.

“Telefonei para o ministro 
do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho, para que 
o Governo Federal pudesse 
destinar recursos para assis-
tência e obras nessas três 
cidades. O ministro foi sen-
sível, disse que não poderia 
falar sobre valor, mas tenho 
certeza de que responderá 
positivamente às demandas 
que serão encaminhadas pe-
los prefeitos”, disse.

Mais cedo, em evento 
na capital com prefeitos de 
todas as regiões do Estado, 
Doria reforçou a necessida-
de de um plano emergencial 
para retirada de bairros e 
comunidades construídas em 
áreas de risco, como encos-
tas ocupadas irregularmente 
ou regiões sujeitas a grandes 
inundações.

“Por favor, mobilizem-se 
com a Defesa Civil e a Polícia 
Militar para retirar essas pesso-
as das áreas de risco iminente 
de desastre. É o momento 
de agirmos de forma objetiva 
e solidária com a popula-
ção”, pediu o Governador 
às autoridades municipais.
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Rosângela BozziRosângela BozziRosângela BozziRosângela Bozzi
Rosane  Marques   Atelier (13) 98868-0868

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

@marciolopeschef

Restaurante
Chef Bistrô,  no Hotel

Guarumar Prime,
Rua Washington, 719,

Centro do Guaruja

Noite Tropical no Clube dos Ingleses & Caiçara

O presidente do Clube dos Ingleses, Edmon
Atik Filho e sua esposa Fernanda Alarcon

O vice-diretor do clube, Vicente
e Ruth Aparício, em noite festiva

André Fonseca e sua
esposa Neia Alves

Roberto Stocco e Mariana Nastase,
participaram da bonita festa 

Cristina e Murilo Barletta
reviveram momentos com amigos

Dilma e Michel Zamari Vera Lúcia Ambrózio e Cláudia Silveira Ivana Dizaró estava muito feliz

Ruth Aparício, 
Lúcia Costa e 
Sandra Leal se
divertiram na 
concorrida 
festa da Noite 
Tropical

A  simpatia 
de Patrícia 

e Vitor 
Moita

A bonita Rafaella Kleinpaul Renee Lawant, Lilian Wakil, Márcia Atik e Fernanda Alarcon

Fotos:  Silvia Barreto

Walkiria Sanches em agradável noite

MOMENTOS DE 2018
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2255  
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Eternizando
emoções

Unidos dos Morros é campeã do Carnaval 2020 de Santos

Fotos: José Luiz Borges

Com o bonito enredo “A Beleza de Ser um 
Eterno Aprendiz”, a Escola de Samba Uni-
dos dos Morros foi a campeã do Carnaval 
2020 da cidade de Santos, que fez bonita 

homenagem ao Centro de Aprendizagem 
e Mobilização Profissional e Social (Camps). 
A escola foi a quarta a se apresentar na 
passarela Dráusio da Cruz, mostrando com 

muita beleza, a transformação do jovem 
com a educação, o patriotismo e um novo 
relacionamento cultural. O presidente do 
Camps, Elias Junior ficou orgulhoso em 

participar dessa grande homenagem feita 
pela Escola de Samba campeã Unidos dos 
Morros para comemorar os 50 anos da ins-
tituição. Parabéns à todos pela bonita vitória
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Al MareAl Mare
RESTAURANTE

Boteco

Self ServiceSelf Service

Tel.: (13) 3382-1859
R. Atílio Gelsomini, 210 - Jardim Helena Maria

(Próximo ao Estádio Municipal)

Monte sua massa a seu gostoMonte sua massa a seu gosto
Domingo a quinta-feira: Domingo a quinta-feira: 19,9919,99

Sexta e sábado: Sexta e sábado: 24,9924,99

ATENDEMOS COM E S/HORA MARCADA

Tels.: 3012-1212
3355-7005

Avenida Antonio Miguel dos Santos, 137
Santa Rosa - Guarujá (Rua da Ultragaz,

altura do nº 2049 da Av. Adhemar de Barros)

Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

Av. Prefeito Domingos de Souza, 05
Jardim Santa Maria - Guarujá / SP
(ao lado da Fiat/Extra)

Fones: (13) 3382-1274
99721-6684

REVISTARIA PERALTAREVISTARIA PERALTA

De Guarujá

Em virtude das fortes chu-
vas da noite da última segun-
da-feira (2), que ocasionaram 
deslizamentos de terra em 
morros da Cidade, a Diretoria 
de Proteção e Bem Estar Ani-
mal de Guarujá realizou uma 
ação de resgate para recolher 
os animais desabrigados no 
Morro da Barreira do João 
Guarda, na terça-feira (3). 

Ao todo, 10 animais fo-
ram retirados do local, sen-
do seis cachorros e quatro 
gatos, e encaminhados ao 
Canil Municipal. “É preciso 
muito cuidado para retirar 
esses animais, pois o solo 
ainda não está firme. Os que 
sobreviveram estão traumati-
zados, com fome, e muitos 
perderam seus donos”, disse 
o diretor do Bem Estar Ani-
mal, Carlos Eduardo Vargas.

Integrantes da Comissão 
Municipal de Defesa Civil 
(Comdec), juntamente com 
membros das secretarias 
municipais de Manutenção 
e Serviços Públicos e As-
sistência Social, realizaram 
na manhã de quar ta-feira 
(4) visita técnica ao núcleo 
Mantiqueira situado na en-
costa da Serra do Mar, na 
Rodovia Cônego Domênico 
Rangoni, a 13 quilômetros 
da área central de Cubatão.

O objetivo foi analisar a ex-
tensão dos danos causados à 
vila pelas recentes chuvas. No 
local residem cerca de 150 
famílias. A maior preocupa-
ção dos técnicos era em re-
lação a um deslizamento logo 

abaixo de uma das moradias, 
onde vive um casal de idosos.

Embora não tenha causado 
nenhum dano à casa, o deslo-
camento de terra representa 
risco à sua estabilidade. Por 
causa disso, os moradores fo-
ram orientados a se abrigarem 
em casas de parentes ou ami-
gos, até que sejam realizadas 
obras de contenção no local. 

O secretário municipal 
de Manutenção e Serviços 
Públicos, Gilvan Guimarães, 
explicou que estes servi-
ços só poderão ser inicia-
dos quando houver maior 
estabilidade do solo, que 
a inda está encharcado.

Funcionários da Prefeitura 
começaram a limpeza de 

uma escadaria e dos acessos 
ao bairro a partir da rodo-
via Con. Domênico Rangoni, 
que ficaram cober tos de 
entulho e lama, trazidos pe-
las enxurradas. Também nos 
acessos foi providenciada 
a remoção de uma árvore, 
derrubada pela avalanche.

Pilões – Ao longo da 
tarde, está prevista visita téc-
nica da Comdec à região dos 
Pilões, onde residem cerca de 
3 mil pessoas. Na madrugada 
do dia 3, o nível do Rio Pilões 
subiu, invadindo pelo menos 
40 casas. As famílias abriga-
ram-se provisoriamente na 
igreja e no centro comunitário 
do bairro e retornaram às resi-
dências quando amanheceu.

O Fundo Social de Soli-
dariedade de São Vicente 
(FSS-SV) agradece as inúme-
ras doações, que chegam a 
todo o momento, às vítimas 
das chuvas que atingiram a 
Baixada Santista. Na cidade, 
foram registradas 2 mortes 
e uma pessoa ainda segue 
desaparecida. Tendo em vista 
o volume de materiais ofer-
tados, a prioridade é para 
materiais de higiene e limpeza, 
fraldas descartáveis, alimentos, 
móveis e eletrodomésticos.

As doações podem ser 
encaminhadas ao FSS-SV, que 
fica na Rua Benedito Calixto, 
205, no Centro. O horário de 
funcionamento é das 9h às 
17h.  Telefone (13) 3467-9118.

Em virtude do forte tem-
poral ocorrido na Baixada 
Santista, que provocou des-
lizamentos de terra nos mor-
ros das cidades de Santos, 
Guarujá e São Vicente na 
madrugada desta terça-feira 
(3), a Secretária Estadual de 
Desenvolvimento Social, Célia 
Parnes, convocou uma reu-
nião no Gabinete de Crise, no 
Guarujá, com o secretariado 
das nove cidades da região.

A ação teve o objetivo 
de fornecer orientações so-
bre antecipação de bene-
fícios de programas sociais 
federais, além de esclarecer 
como os municípios devem 
solicitar antecipação de re-
cursos do Fundo Estadual 
de Assistência Social (FEAS).

Na reunião, foram deba-
tidas as iniciativas realizadas 
pelas secretarias municipais, 
mobilizando e direcionan-
do os esforços e recursos 
arrecadados entre cada ci-

A Secretaria de Estado 
da Saúde registrou nesta 
quar ta-feira (4) um novo 
caso confirmado do novo 
coronavírus (COVID-19). 
Até o momento não há mu-
dança na situação estadual, 
pois não existe evidência 
de circulação sustentada do 
vírus no território paulista.

O caso confirmado foi 
atendido e diagnosticado 
pelo Hospital Israelita Al-
bert Einstein (HIAE), que já 
integra a rede de diagnósti-
cos definida pelo Ministério 
da Saúde. Tem 46 anos 
de idade e histórico de 
viagem para a Itália, Áus-
tria, Alemanha e Espanha. 

As duas primeiras con-
firmações também foram 
diagnosticadas no HIAE. 
Todos estão bem, em isola-
mento domiciliar, e tiveram 
histórico de viagem para a 
Europa. Também será re-
alizada a contraprova de 
um possível caso, que fez 
o exame em laboratório 
privado. Hoje, São Paulo re-
gistra 135 casos suspeitos e 
outros 131 descartados por 
meio de análise laboratorial.

CASOS NO MUNDO
Casos de infecção pelo 

novo coronavírus (Covid-19) 
já foram confirmados em 
80 países e territórios, além 
da China continental e do 
Japão. São 13.752 casos e 
258 mortes até o momento.

VACINA
Um grupo de cientistas 

da Catalunha criou um 
medicamento para aju-
dar no combate ao novo 
coronavírus. Os primeiros 
compostos vão começar 
a ser testados, em abril, no 
laboratório. Os primeiros 
ensaios em animais devem 
acontecer antes do verão.

Os tratamentos estão 
sendo desenvolvidos gra-
ças a uma parceria entre 
três instituições científicas, 
que conta com o apoio da 
multinacional farmacêutica 
Grifols. O Barcelona Super-
computing Center (BSC), 
um centro espanhol de in-
vestigação, irá aplicar a bio-
informática, de modo a ter 
uma ideia de como é que o 
medicamento é capaz de 
neutralizar o coronavírus.

Já o instituto IrsiCaixa, 
com sede no Hospital 
Germans Trias e Pujol, em 
Badalona, vai projetar os 
anticorpos com base em 
informações fornecidas 
pelo BSC. Além disso, 
irá testá-los em culturas 
de células vulneráveis ao 
coronavírus. O Centro 
de Pesquisa em Saúde 
Animal (CreSA) realiza-
rá os testes em animais.

A longo prazo, a parce-
ria entre o BSC, o IrsiCaixa e 
o CreSA pretende também 
desenvolver uma vacina 
contra o novo coronavírus.

COVID-19

SP confirma 3 casos
Animais são resgatados de escombros

As equipes retornaram 
na quarta (4) para verificar 
se ainda existem bichos para 
serem removidos. Todos os 
animais resgatados serão va-
cinados, castrados e vermi-
fugados. Se os donos não 
forem localizados, os animais 
serão postos para adoção 
responsável. Quem quiser 
adotar algum desses ani-
mais pode se dirigir ao Canil.

Doações - As equipes 

de bem estar animal também 
estão recebendo doações 
de rações animal para cães 
e gatos. Para registrar algu-
ma ocorrência relacionada 
a animais, basta se dirigir ao 
Canil Municipal (Rua Maria 
Lidia Rêgo Lima, 301 – Jardim 
Conceiçãozinha) ou no Morro 
da Barreira do João Guarda, 
onde também há uma equipe 
para atender os animais. Além 
disso, há o telefone do Canil 

Municipal (13) 3387-7197.
Adoção - Uma Clínica 

Veterinária está solidária ao 
bem estar animal e abrigan-
do três cachorros (machos) 
que ficaram órfãos de seus 
tutores, vitimados no desli-
zamento de terra ocorrido 
na Barreira do João Guarda. 
Quem se interessar em dar 
um novo lar a esses peque-
nos guerreiros pode ir ao Pet 
da Vila na Rua Buenos Aires, 

Adoção: clínica abriga três cachorros (machos) órfãos até adoção 

Calamidade em Guarujá

Governo orienta moradores sobre antecipação 
de benefícios e recursos do fundo estadual

Estado esclarece sobre antecipação de benefícios

dade, de acordo com as 
particularidades de cada uma. 

Além disso, a Coordena-
dora de Desenvolvimento 
Social, Simone Malandrino, re-
forçou as diretrizes do Progra-
ma AcolheSP, desenvolvido 
pela pasta especificamente 

para situações de emergên-
cias e calamidade pública.

“Depois das intensas chu-
vas de 2018, não poderíamos 
deixar o cenário se repetir 
sem preparar a Secretaria para 
acolher e atender prontamen-
te os municípios nessas situa-

ções”, destaca Célia Parnes. 
A viagem ao Guarujá con-

tou ainda com uma visita ao 
abrigo temporário montado 
na Escola Municipal Dirce 
Valério, onde também foram 
entregues 500 kits de higiene 
pessoal (shampoo, condicio-
nador e sabonete líquido).

“Estar no Guarujá, neste 
momento, com os nove ges-
tores da assistência social dos 
municípios afetados alinha 
todo o esforço do Governo 
do Estado junto às vítimas dos 
desabamentos, deslizamentos 
e alagamentos. O programa 
AcolheSP, do Governo de 
São Paulo, permite que os 
beneficiários do Bolsa Família 
e Benefício de Proteção Con-
tinuada adiantem as parcelas 
a que são elegíveis desses 
programas, e que os municí-
pios possam adiantar parcelas 
do Fundo Estadual de Assis-
tência Social neste momento 
de crise”, finaliza Célia Parnes.

Encosta da Serra do Mar é vistoriadaSão Vicente
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PERÍODO DE 5 A 11 DE MARÇO DE 2020

A 1ª REDE DE CINEMAS DO PAÍS TOTALMENTE DIGITAL

O cinema reserva-se no direito de alterar a programação sem prévio aviso.
Valores das Sessões em 2D: Seg. e qua.: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 
(meia) - Preço promocional: todos pagam meia o dia todo! Exceto Feriados
Ter. e qui.: R$ 22,00 (inteira) e R$ 11,00 (meia) - Preço promocional: todos 
pagam meia o dia todo! Exceto Feriados - Sex. à dom. e feriado: R$ 24,00 
(inteira) e R$ 12,00 (meia) - PROMOÇÃO DOMINGO: Todos pagam meia.
Valores das Sessões em 3D: Seg. e qua.: R$ 26,00 (inteira) e R$ 13,00 
(meia) - Preço promocional: todos pagam meia o dia todo! Exceto Feriados
Ter. e qui.: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia) - Preço promocional: todos 
pagam meia o dia todo! Exceto Feriados - Sex. à dom. e feriado: R$ 26,00 
(inteira) e R$ 13,00 (meia) - PROMOÇÃO: DOMINGO - Todos pagam meia.

PALAVRAS CRUZADAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 25
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T

RREITEM
IACAMERA

FORROPIR
SIPIRAR
OBSTACULO

ESMORAMM

Engenho
de cana-

de-açúcar
(bras.)

Antônimo
de "criti-

cado"

(?) de
Oliveira,
ator bra-

sileiro

Conso-
antes

de "saga"

Relativa
às Olim-
píadas

Apelido
da can-
tora Al-
cione

Ao (?)
livre:
a céu
aberto

Cada
artigo de
um con-

trato

A pessoa
com quem
se dança

Letra que
marca o
plural no

Português

Bruna
Marquezi-
ne, atriz

brasileira

Memória
alterável
de micros

Masculino
(abrev.)

Esporte
do tipo

vale-tudo

Série de
filmes de
ação com
Vin Diesel

Grande
demais

Tos-
quiado
Recruta
(pop.)

Máquina
fotográ-
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Ato de rir

Enfeite de
flores

Arbusto
espesso

Cerimônia
fúnebre

Dificul-
dade

A (?): sem
rumo

Ritmo
nordesti-

no de
festas
juninas

Letra  do
infinitivo
verbal

Ricardo Tei-
xeira, ex-
presiden-
te da CBF

Aposento dos presos

Idolatrar alguém

Eleva-se muito com a
ingestão de sal, no

hipertenso
Em vez de Olhava

Enlouque-
cer (gír.)
(?)-shirt,
camiseta

Seguir
Bebida
dos pi-
ratas

Dentro,
em inglês

Apelido de
"Adriana"

Ídolo do
Flamengo

(?)-gra-
duação,
curso

superior

Causar
sofri-
mento

Produz
som

(?)-noite,
saudação

Condutor
elétrico

Forma ca-
rinhosa de
chamar a 
avó da mãe

2/in. 3/ram. 4/bisa — cela — reco. 6/câmera. 9/luta livre.

O período de inscri-
ções para o Campeonato 
Guarujaense de Futsal de 
Base Masculino e Feminino 
“Série Prata e Bronze”, 
segue até o dia 10 de 
março. Para participar os 
representantes das equi-
pes devem ligar para o 
telefone (13) 99763-6867.

Para ingressar na dis-
puta, cada equipe deve 
contribuir, de forma soli-
dária, com 10 latas de leite 
em pó por categoria que 
vá disputar. O montante 
arrecadado será destinado 
ao Fundo Social de Solida-
riedade de Guarujá (FSS).

Programa 
de formação 

musical

������� ��	��
� �������

DOIS IRMÃOS: 
UMA JORNADA 

FANTÁSTICA 
ANIMAÇÃO, 

100 min 

L 

DUBLADO 
EM 2D 

17:00 e 21:20. 
EM 3D 

15:10 e 19:10. 

MARIA E JOÃO 
O CONTO DAS BRUXAS 

SUSPENSE/TERROR, 
90 min 

14 
DUBLADO 

EM 2D 
19:15 e 21:30. 

A HORA DA SUA MORTE 
SUSPENSE/TERROR, 

90 min 
14 

DUBLADO 
EM 2D 

17:15 e 21:10. 

SONIC - O FILME 
AVENTURA, 

95 min 
L 

DUBLADO 
EM 2D 

17:10 e 19:20. 

DOLITTLE 
AVENTURA, 

100 min 
10 

DUBLADO 
EM 2D 
14:50. 

O CHAMADO DA 
FLORESTA 

AVENTURA/DRAMA, 
100 min 

12 
DUBLADO 

EM 2D 
15:00. 

Rua Montenegro, 291 - Vila Maia, Guarujá 

Av. Arthur Costa Filho, 275 - Pitangueiras - Guarujá
Tels.: 7803-8744 - ID: 94*2357 - 7804-0641 - ID: 94*2355 - 98130-3209
Oxi-Sanitização em carros, casas e comérciosOxi-Sanitização em carros, casas e comércios

LAVA RÁPIDO

PitangueirasPitangueiras

SINDICATO DOS SINDICATO DOS 
SERVIDORESSERVIDORES

PÚBLICOSPÚBLICOS
DE GUARUJÁDE GUARUJÁ

SINDSERV GUARUJÁSINDSERV GUARUJÁ

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

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

O Dia Internacional da Mu-
lher, celebrado neste domin-
go, dia 8 de março, é uma 
ocasião para se refletir sobre 
a importância dos direitos civis 
e empoderamento feminino, e 
da luta feminista em diversas 
áreas. Nesta lista, sugerimos 
cinco livros de mulheres com 
histórias inspiradoras que ins-
tigam a reflexão sobre o papel 
da mulher na sociedade atual.

Fio da trama - A bela tra-
jetória das mulheres da família 
Blocker-Pascolato, uma das 
maiores referências no mundo 
da moda brasileira, é apre-
sentada no romance O fio da 
trama, com lançamento neste 
mês. A obra, cheia de emo-
ção e pitadas de suspense, 
promete envolver o leitor numa 
narrativa comovente em que 
mulheres fortes confessam suas 
fragilidades e contam como 
reconstruíram laços de família 
e superaram grandes desafios.

A elegância do agora - 
Coragem é uma das qualidades 
mais admiráveis de Costanza 
que surpreende quem dela 

Da Redação

A tragédia ocorrida na 
Baixada Santista, consequ-
ência das fortes chuvas na 
madrugada de terça-feira (3), 
sensibilizou e despertou a so-
lidariedade em dois grandes 
nomes do surfe mundial, que 
moram em Guarujá.

Caio Ibelli, que figura entre 
os 20 melhores do Cham-
pionship Tour (CT) de 2019, 
e Rodrigo Koxa, recordista 
da maior onda já surfada na 
história, deram um grande 
exemplo de solidariedade e 
amor ao próximo.

Além de se manifestar 
pelas redes sociais, divul-
gando o fato à pessoas que 
não são da região, ajudaram 
pessoalmente nas ações em 
prol dos desabrigados. Ibelli 
e Koxa rapidamente posta-
ram como as pessoas po-
deriam colaborar e também 
foram a locais de aciden-
tes, auxiliar de alguma forma. 

Rodrigo ajudou a receber 
mantimentos e materiais de 
higiene numa escola e no Lar 
Elizabeth, que fica próximo 
à sua casa, enquanto que 

Estão abertas as ins-
crições para os profes-
sores da rede estadual 
de São Paulo do ensi-
no fundamental e médio 
para o programa de for-
mação musical chamado 
Descubra a Orquestra, 
promovido pela Orques-
tra Sinfônica do Estado 
de São Paulo (Osesp).

As inscrições poderão 
ser feitas até esta sexta-fei-
ra (6), por meio do site da 
Osesp (http://www.osesp.
art.br/paginadinamica.aspx
?pagina=inscrevasuaesc
ola). O processo seletivo 
ocorre a cada semestre e 
nesta edição serão ofere-
cidas 200 vagas. O resul-
tado será divulgado até o 
dia 12 de março, às 18h.

Futsal de 
Base tem 
inscrições 
abertas

Grandes nomes do surfe mundial se 
solidarizam com tragédia em Guarujá

Caio Ibelli, e o recodista da maior onda já surfada, Rodrigo Koxa, 
ajudaram vítimas dos deslizamentos ocorridos em Guarujá

Dia da Mulher: livros de mulheres que inspiram

espera o modo passivo de se 
vestir e comportar. Revelando 
como chegou aos 80 anos mais 
charmosa e transgressora do 
que nunca, a inspiração de vá-
rias gerações e maior autorida-
de em moda do país apresenta 
seu livro que discorre sobre a 
elegância atemporal baseada 
em suas próprias experiências. 

Eu e não outra - Este 
livro nos permite um vislum-
bre da personalidade e da 
vida de Hilda Hilst. Aborda 
desde o seu nascimento em 
Itu, até sua morte na Casa do 

Sol, detalhando uma série 
de episódios fascinantes de 
sua vida – a juventude gla-
murosa na capital paulista à 
decisão de se recolher num 
sítio, dos livros pornográficos 
à fantasia de se tornar freira, 
ou à vontade de ser reconhe-
cida como grande que foi. 

Dizendo a que veio - 
Atrevida e solidária, Soninha 
Francine não cansa de nos 
surpreender. Em uma ação 
social pela cidade de São 
Paulo, ela se apaixonou por 
um morador de rua, e por 

essa paixão foi até o fim, 
enfrentando a resistência de 
todos. Neste livro, Soninha 
revela sua atração pelos “feios 
e sujos” e também conta os 
bastidores de seu convívio 
com protagonistas da política 
brasileira, como José Serra e 
João Doria. Ao ir além, enfren-
tar preconceitos e expandir 
possibilidades para todos, 
assume sua luta pela evolução 
da espécie: “nossa história 
darwiniana não é uma narrativa 
de adaptação, e sim uma his-
tória de desafio e destemor”.

A Política Sexual da 
Carne - Na obra, Carol J. 
Adams analisa as ligações 
estreitas entre os movimentos 
sociais feministas e as práticas 
vegetarianas. A autora mostra 
que, ao enxergar a existência 
dos pontos de intersecção 
entre a forma com que as 
sociedades patriarcais tratam 
a mulher e os animais, os 
leitores entenderão também, 
que combater a violência 
praticada contra esses dois 
grupos é o único caminho para 
uma sociedade mais igualitária.

Histórias inspiram a reflexão sobre o papel da mulher na sociedade atual

Caio comprou mantimen-
tos e vários itens para doa-
ção, junto com a sua igreja. 

As ações dos dois surfistas 
mobilizaram várias pessoas 
para ações sociais. “Fui dormir 
no dia anterior da tragédia 
com muita chuva. Quando 
acordei de manhã eu já con-
segui ver o deslizamento no 
morro da Vila Baiana. Vi os 
grupos sobre a catástrofe, fi-
quei em choque e não conse-
gui ficar em casa. Como atleta 
da Cidade, usei minha rede 

social para mover as pessoas 
que não sabiam como ajudar 
e foi muito positivo o retorno. 
Muitos amigos, pessoas de 
São Paulo querendo descer 
a Serra, enviar ajuda. Foi a 
maior lição que tive nessa 
tragédia, essa solidariedade. 
Sinto muito pelas perdas que 
tivemos”, comentou Koxa.

Em frente de casa - O 
surfista especialista em on-
das gigantes e que figura no 
Guinness, ressaltou o rápido 
acolhimento das pessoas 

nessa situação. “Todos se 
prontificaram a ajudar. Perde-
mos pessoas da minha comu-
nidade, bombeiros. Foi em 
frente de casa e fui lá ajudar 
pessoalmente. Muito triste ver 
tudo isso, mas fiquei reconfor-
tado com a ajuda das pessoas 
rapidamente”, reforçou o 
surfista, que mora na Praia da 
Enseada, próximo a um dos 
morros mais atingidos. 

Atitude heroica - Caio, 
que já foi campeão mundial 
pro-júnior e na próxima se-

mana embarca para a Austrália 
para mais uma temporada na 
elite mundial, teve uma atitude 
quase heroica. Ao acordar 
e saber da situação de ca-
lamidade, lembrou que uma 
pessoa que trabalha com sua 
mãe mora numa área de risco 
muito grande, justamente o 
Morro do Macaco Molhado, 
local mais afetado pelas chu-
vas. Não pensou duas vezes e 
seguiu até a comunidade.  

“Meus pais ficaram su-
per preocupados. Chamei 
um amigo meu, coloquei 
pranchas bodyboard e soft 
dentro do carro para resgatar 
em caso de alagamentos, mas 
graças a Deus a água tinha 
baixado. Quando cheguei 
lá, a situação era bem triste. 
Todo mundo perdeu tudo, 
bombeiros mortos”, falou. 

“Vi que as pessoas não 
tinham documentos, estavam 
sem roupas, cansados, mui-
tas crianças no colo, bebês 
recém-nascidos. Eu acho 
que esse acontecimento 
foi uma das maiores tragé-
dias na Cidade, mas nunca 
vi um povo tão unido. To-
dos se ajudando”, relatou.
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Da Redação

As chuvas da última terça-
feira (3) que causaram mortes 
e muita destruição na região 
da Baixada Santistas ainda 
ameaçam a população de 
áreas de risco nos morros e 
ruas vulneráveis à enchentes. 
As previsões climáticas desta-
cam que as chuvas serão mais 
leves no fim de semana, po-
rém, com o solo ainda enchar-
cado, as cidades da região se-
guem em estado de atenção 
para novos deslizamentos.

Em Guarujá, onde foi de-
cretado Estado de Calami-
dade Pública pelo prefeito 
Válter Suman, foram conta-
bilizadas 23 mortes até esta 
quinta-feira (5). No entanto, 
há muita terra ainda sobre 
escombros de moradias e 
as buscas por sobreviventes, 
e mortos, continuam. Até o 
fechamento desta edição, 
36 pessoas ainda estavam 
desaparecidas na cidade. 

A atuação das equipes está 
concentrada nos escombros 
da Barreira do João Guarda, 
onde foram encontrados 16 
mortos, e no Morro da Bela 
Vista, popularmente chamado 
de morro do Macaco Molha-
do, onde 6 pessoas também 
perderam a vida.

Também foi registrada uma 
morte devido a escombros 
que rolaram do morro e atin-
giram um barraco às margens 
da Rodovia Ariovaldo Almeida 
de Viana (Guarujá-Bertioga). 

Em estado de calamidade pública,
Guarujá segue buscas por sobreviventes
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405mm DE CHUVA
Guarujá conta com 15 

morros e, de acordo com 
autoridades da Defesa Civil 
Municipal, apenas duas áreas 
registraram deslizamentos de 
terra com gravidade. O órgão 
registrou o acumulado de 
chuvas que atingiu a cidade 
nas 24 horas entre as noites 
de segunda e terça-feira: 282 
milímetros de água de chuva, 
número superior ao esperado 
para todo o mês de março. 

Em 72 horas (de segun-
da a quar ta-feira), Guaru-
já atingiu 405 mm, o que, 
segundo a Defesa Civil do 
Estado de São Paulo, é um 

volume extremamente alto, 
considerando-se as medi-
das históricas no Estado.

DESABRIGADOS
De acordo com informa-

ções da Prefeitura de Gua-
rujá, cerca de 228 pessoas 
estão acolhidas na Escola 
Municipal Dirce Valério, no 
Jardim Tejereba, onde estão 
recebendo atendimento 
médico e psicológico, além 
dos cuidados básicos de 
alimentação, higiene e aco-
modações para descanso. 

Na terça-feira pela manhã, 
logo após os incidentes, a 
prefeitura chegou a conta-
bilizar cerca de 400 abri-
gados temporários e 200 
desabrigados, pessoas sem 
ter moradia ou onde ficar 
temporariamente.

O Coordenador Estadual 
de Proteção e Defesa Civil, 
Coronel PM Walter Nyakas Ju-
nior, e equipe permanecem 
na região, em reuniões com o 
Gabinete de Crise, avaliando 
as necessidades e a atuação 
no salvamento.

ENCHENTES PELA CIDADE
O volume de água na ci-

dade devido às chuvas desta 
terça-feira foi tão alto que a 
sensação dos moradores é 
de que a cidade ficou quase 
toda submersa. Em todos 
os bairros foram relatados 

pontos de alagamentos e 
centenas de famílias perde-
ram moveis e automóveis nas 
enchentes.

A madrugada de terça-
feira foi o período mais crítico 
das chuvas. Além de ocasio-
nar os deslizamentos de terra 
nos morros, ruas onde não 
havia histórico de alagamentos 
encheram e pegaram dezenas 
de famílias de surpresa.

O trânsito na cidade tam-
bém ficou bastante preju-
dicado. Com alagamentos 
pontuais nas principais ave-
nidas, a circulação de ônibus 
foi interrompida em bairros 
mais afetados e diversas linhas 
tiveram o trajeto alterado.

Enquanto isso, moradores 
de bairros como Santo Anto-
nio, Santa Rosa e Morrinhos, 

onde as enchentes são mais 
comuns, passaram a noite 
tirando água de dentro de 
casa e tentando salvar mó-
veis e colchões da enchente. 
Muitos não tiveram sucesso e 
acumulam perdas materiais.

Em Vicente de Carvalho, 
dezenas de casas foram inva-
didas pelas águas e na manhã 
de quarta-feira, o que mais 
se viu foram as famílias fazen-
do a limpeza e colocando 
móveis nas ruas para serem 
recolhidos pelas equipes 
de remoção de entulhos.

ABASTECIMENTO
O abastecimento de água 

também esteve prejudicado 
por causa das chuvas intensas 
e nesta quarta-feira, a Sabesp 
informou que a capacidade 

dos reservatórios localiza-
dos na Baixada Santista foi 
recuperada em 90%. “Todas 
as estações de tratamento 
estão operando e as ocor-
rências registradas por conta 
das fortes chuvas já foram 
regularizadas”, afirma a nota.

CALAMIDADE PÚBLICA
No Diário Oficial do Estado 

de quarta-feira (4), o Gover-
nador João Doria homologou 
sumariamente os decretos 
municipais de situação de 
anormalidade do Guarujá 
(estado de calamidade pú-
blica), Santos e São Vicente 
(situação de emergência). 
Na quinta-feira, foi a vez da 
Defesa Civil Nacional deter-
minar Estado de Calamidade 
Pública no Guarujá, devido às 
fortes chuvas que causaram 
mortes e destruição em vá-
rias localidades da cidade. A 
portaria, com a medida, está 
publicada no Diário Oficial 
da União de quinta-feira (5).

Conforme o Fundo So-
cial de Solidariedade (FSS), 
atualmente as prioridades 
são itens de higiene pes-
soal, fraldas e alimentos 
não perecíveis. Apesar do 
destacado, quem quiser 
ajudar as vítimas pode doar 
também: água potável, 
roupas de cama, materiais 
de higiene e ração animal, 
ressaltando que roupas 
não são mais necessárias.

Foram disponibilizadas 
pelo Governo do Estado 
19,5 toneladas de mate-
riais de ajuda humanitária 
aos municípios afetados. 

Os pontos de arreca-
dação e entrega oficiais de 
doações são o Fundo So-
cial de Solidariedade (FSS) 
de Guarujá (Rua Cavalheiro 
Nami Jafet, 549 – Centro) 
e Escola Municipal Dirce 
Valério (Av. Dom Pedro I, 
340 – Jardim Tejereba). Para 
facilitar a organização e ga-
rantir que a destinação seja 
feita para quem realmente 
está precisando, centraliza-
mos as doações e retiradas 
apenas nesses dois locais. 

Doações

Alagamentos foram registrados por toda a cidade
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Bombeiros e voluntários trabalham para retirar escombros em busca de sobreviventes

Alagamentos causam perdas materiais nos bairros


