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O Covid-19 é uma 
doença que vitima 
idosos mais do que

a jovens. Previnam-se
e cuidem de todos

“Homem do
Tempo” avisa:

Mais Social nas páginas 4 e 5

Dona Teresa Shizu Ishiki 
participa do Projeto Soli-
dariedade com Amor, na 
cidade de Bertioga, que 
existe há 40 anos. No pró-
ximo dia 28, ela comemo-
ra 94 anos. Dona Tereza 

é uma das 30 voluntárias 
que se reúnem semanal-
mente para confeccionar 
enxovais de tricô, que são 
doados para gestantes e 
bebês carentes de Ber-
tioga. Parabéns!!! Saúde!!!

SOCIAL

Em estado de emergência, Guarujá 
divulga medidas de enfrentamento
Em decreto publicado na edição desta quinta-feira (19) do Diário Oficial do Município, a Prefeitura de Guarujá estabeleceu situação de emergência 

para enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19). Tendas e carretas para atendimentos a casos suspeitos estão instaladas nas UPAs principais
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Pandemia 
altera a 

rotina nas 
cidades

Equinócio de outono
O equinócio, ocasião em 

que o dia e a noite duram 
o mesmo tempo, anuncia 

duas vezes ao ano a 
mudança de estação. 
Nesta sexta-feira, dia 

20, o outono chega ao 
hemisfério sul. A foto do 
amanhecer é registro do 
leitor Alexandre Santos, 

que trabalha na área 
portuária de Santos

Alexandre Santos
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Vacinação 
contra a 
Influenza 
é iniciada
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Praias estão ‘fechadas’ durante isolamento

Helder Lima/PMG

PANDEMIA COVID-19



Crescimento
No último boletim infor-
mado pelo Ministério da 
Saúdes na tarde desta 
quinta-feira (19), as mortes 
em razão do novo coro-
navírus subiram para sete. 
Já os casos confirmados 
saíram de 428 para 621. 
São Paulo segue como 
foco da disseminação do 
vírus, com 286 casos. Por 
causa da velocidade do 
aumento de casos, o Mi-
nistério da Saúde deixará 
de trabalhar com casos 
suspeitos, passando a di-
vulgar apenas as situações 
confirmadas e as mortes 
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Deflagrada a terceira 
Guerra Mundial?

A peste, chamada em 
nossa era de Covid-19, 
está em guerra com os 
seres humanos e tem fome 
de quem não leva à sé-
rio as recomendações 
de prevenção, levando à 
morte os entes queridos 
de quem deixa a porta 
aberta a um ataque aos 
mais vulneráveis.

Apesar da semelhança, 
não vamos falar sobre os 
cavaleiros do Apocalipse: 
a Fome, a Peste, a Guerra 
e a Morte. O assunto que 
impor ta, o drama que 
vivemos na vida real, é a 
pandemia causada pela 
mutação do vírus corona 
(covid-19) e o número de 
mortes que vem causando 
mundo afora.

Antes de prosseguir 
é preciso reafirmar: Não 
é apenas uma gripe. É 
uma ameaça invisível e 
letal que a cada território 
invadido deixa um ras-
tro de morte e sérios im-
pactos sociais e econô-

micos por onde passa. 
Apesar do senso co-

mum sobre o que uma 
epidemia global poderia 
trazer de sérias consequ-
ências para um país e para 
o mundo, nossa sociedade 
demorou para entender 
esse novo inimigo. 

Bem previram os pro-
fetas de que a próxima 
guerra não seria lutada com 
armas de fogo. Estaríamos 
nós, então, vivendo a ter-
ceira Guerra Mundial?

As maiores potências 
bélicas no mundo se veem 
indefesas contra um ini-
migo que se veste de rei 
e tem em sua coroa sua 
maior arma sobre todos os 
organismos vivos. Não im-
porta quão vasto o conhe-
cimento sobre estratégias 
de guerra, poder de fogo 
ou tecnologia: o novo 
coronavírus é insensível a 
todos eles. 

A escalada da letalidade 
do vírus pelo mundo nos 
trouxe a compreensão de 

que ele se modifica de 
acordo com o ambiente 
e, por mais que as auto-
ridades sanitárias de todo 
o mundo empreendam 
inúmeros esforços, a peste 
continua a avançar.

No entanto há esperan-
ça e ela é a ciência. Até 
que uma vacina, nossa he-
roina e deusa da era pós-
moderna, seja desenvol-
vida em algum laboratório 
pelo mundo, devemos 
fazer nossa parte e nos 
mantermos atentos às for-
mas de evitar o contágio 
da doença.

A filosofia nos ajuda a 
refletir sobre a humanidade 
e sua transformação frente 
a essa crise sanitária global 
e mostra o quanto nos-
sas ações individuais são 
importantes e influenciam 
no todo. Ainda que você 
seja saudável o suficiente 
para não adoecer com 
este vírus, certamente há 
em seu círculo quem não o 
seja. Previna-se por todos. 

Charge da semana

decorrentes da doença 
resultante da infecção pelo 
vírus. No Estado de São 
Paulo, a Secretaria de Saúde 
de São Paulo confirmou 
(19) a quinta morte por 
Covid-19. Trata-se de um 
homem de 77 anos, com 
comorbidade, e que mo-
rava na capital.  Todas as 
cinco mortes foram regis-
tradas na capital. Todos eles 
tinham mais de 60 anos.  
Segundo a assessoria de 
imprensa do hospital, 33 
pacientes estão internados 
em estado grave na UTI do 
Hospital Sancta Maggiori, 
sendo que 12 deles deram 

positivo para o novo co-
ronavirus. Outras 90 pes-
soas também estão sendo 
atendidas pelo hospital, 
em apartamentos. Testes 
comprovaram que 16 
delas estão infectadas 
com o novo coronavírus. 
A Secretaria de Saúde 
informou que, até o mo-
mento, São Paulo tem 
286 casos confirmados 
para o covid-19, sendo 
que quatro moram em 
outros estados e dois são 
turistas estrangeiros. A ca-
pital registra a maior parte 
dos casos: 259. Há ainda 
7.669 em investigação.

“O que me preocupa não é o grito
dos maus. É o silêncio dos bons”

Martin Luther King 

FRASE DA SEMANA

A crise de saúde mun-
dial provocada pelo Co-
vid-19 é gravíssima e deve 
ser tratada como tal, no 
entanto não podemos 
encarar como egoísmo 
a preocupação dos seus 
efeitos econômicos, pois 
se para as grandes empre-
sas o prejuízo será grande, 
para toda a gama de pe-
quenos empreendedores, 
essa fase pode custar a 
sobrevivência do negócio. 

E como bem sabemos, 
essa é a categoria que faz 
o Brasil girar. 

Por isso, o Sebrae e 
toda cadeia empreen-
dedora têm destacado 
uma série de medidas e 
soluções para enfrentar 
essa crise, vamos a algu-
mas delas:

- Use as mídias sociais 
para investir no relacio-
namento com o cliente, 
não se limite a querer ven-
der produtos, compar-
tilhe também conteúdos 
relevantes, que mostre 
sua preocupação com 
ele (que também vive 
uma situação de crise).

Exemplo: se você tem 
uma lanchonete mostre 
como são seus processos 
de manipulação de alimen-
to, como são embalados 
os lanches para entrega, 
compartilhe receitas etc. 
Donos de academia po-
dem montar treinos para 
casa, fazer lives nos horários 
das aulas, mantendo-se co-
nectados aos seus alunos e 
possíveis clientes. 

- É o momento também 
de sua empresa apostar nas 
ferramentas de venda onli-
ne, podendo optar pelas 
gratuitas como o Mercado 
Livre, Estante Virtual entre 
outras. Avalie as platafor-

mas existentes e escolha 
a que mais se adéqua às 
suas necessidades. 

- Os aplicativos de de-
livery são indispensáveis. 
Mesmo que você entre 
agora e tenha dificuldade 
de se posicionar bem no 
ranking de recomenda-
ções, ainda vale mais estar 
acessível ao cliente do 
que o contrário. 

- Por f im, conheça 
realmente o custo de 
sua empresa, fazendo as 
adequações necessárias 
para manter o negócio 
operando. Não tenha 
medo de negociar com 
fornecedores, avalie tam-
bém oferecer descontos 
para conquistar e fidelizar 
o cliente, mais do que 
maximizar lucros é hora 
de garantir o ponto de 
equilíbrio e sobreviver. 

Seja qual  caminho 
escolher, aja, pois co-
meçar hoje é sempre 
melhor  que amanhã. 

*Para mais dicas e cursos 
online, acesse o Sebrae: 
ead.sebraesp.com.br.

Diego Abreu - Diretor de Empreendedorismo da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Portuário da Prefeitura de Guarujá

Artigo

Como manter vivo os negócios
em tempos de coronavírus

CUIDADOS EM AMBIENTES COMPARTILHADOS
No caso de um novo cenário, em que a transmissão do novo coronavírus 
estiver alta, a mudança de comportamento e rotina será imprescindível no 
enfrentamento da doença. Confira a seguir alguns cuidados em ambientes 
compartilhados com pessoas em tratamento. Recorte e cole em local visível 
para que todos na residência tenham ciência e sigam as recomendações.

Últimas notícias
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No total, 857 moradias 
foram interditadas pela 
Defesa Civil de Guarujá e 
outras 50 já foram demo-
lidas, em função dos des-
lizamentos causados pela 
tempestade no início do 
mês, que vitimou centenas 
de pessoas na Cidade. As 
vistorias preventivas prosse-
guem ao longo da semana 
a fim de reduzir riscos de 
mais deslizamentos.

No Morro da Bela Vista 
(Macaco Molhado), na Vila 
Edna, foram 129 moradias 
interditadas. Além disso, 
outros morros sofreram 
interdições, entre eles, Bar-
reira do João Guarda (249), 
Vila Baiana (189), Cachoeira 
(120), Morro do Engenho 
(62), Jardim das Flores 
(34), Vale da Morte (25), 
Vila Edna (21), Morro da 
Asa Delta (17), Perequê 
(6), Morro do Botelho (2) e 
Morro da Vila Júlia (3).

As interdições seguem 
critérios técnicos para de-
terminar se as casas pos-
suem condições de serem 
habitadas ou interditadas. 
Essas medidas levam em 
conta a instabilidade do ter-
reno, trincas e rachaduras, 
distância entre a moradia e 
a encosta, escorregamentos 
antigos e dano estrutural.

Se houver a constatação 
de danos estruturais, com 
trincas em colunas e vigas, 
por exemplo, a interdição 
pode ser permanente ou 
até mesmo ser demolida. 
Caso contrário é autoriza-
da a reocupação, porém 
com orientação para que 
continuem seguindo os pa-
râmetros do Plano Preven-
tivo da Defesa Civil (PPDC).

Mais de 850 
moradias são 
interditadas 
e cinquenta 
demolidas

Tragédia
na Baixada

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

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 decreto publicado 
na edição desta quinta-fei-
ra (19) do Diário Oficial do 
Município, a Prefeitura de 
Guarujá estabeleceu situação 
de emergência para enfren-
tamento do novo corona-
vírus (Covid-19). O mesmo 
decreto também normatiza 
medidas que já vinham sen-
do tomadas pelo Município.

Também nesta quinta, em 
reunião do Conselho de De-
senvolvimento da Baixada San-
tista (Condesb) feita por vide-
oconferência, os prefeitos das 
nove cidades da Região defini-
ram novas determinações e re-
comendações metropolitanas 
para conter o avanço do vírus. 

As ações metropolita-
nas adotadas podem ser 
conferidas na página 7 - 
Variedades, desta edição.

O Condesb vai solicitar 
ao Estado o início imediato 
de campanha de divulgação 
e conscientização no Siste-
ma Anchieta-Imigrantes para 
desestimular que as pessoas 
se dirijam à Região. A medida 
visa preservar o sistema de 

Na próxima segunda-feira 
(23) a Prefeitura de Guarujá 
dará início à campanha de 
vacinação contra a gripe (In-
fluenza vírus H1N1, A e B), 
que ocorrerá em três etapas, 
conforme faixa etária. A ex-
pectativa é de que 103.605 
pessoas sejam imunizadas. 

A campanha prossegue até 
o dia 22 de maio, sendo o dia 
9 de maio, o Dia D de mobiliza-
ção nacional contra a doença.

Por isso, a par tir desta 
segunda, devem procurar 
os postos de saúde, pes-
soas com mais de 60 anos 
e profissionais de saúde. A 
segunda etapa ocorrerá a 
partir de 16 de abril, quando 
professores, profissionais de 
força de segurança e salva-
mento e doentes crônicos 
terão que buscar pela dose.

Por fim, de 9 de maio 
até o término da campanha, 
o público-alvo são crian-
ças de 6 meses a menores 
de 6 anos, gestantes, puér-
peras, adultos de 55 a 59 
anos, funcionários do sistema 
prisional e adolescente em 
medidas socioeducativas.

O Hospital Santo Ama-
ro, seguindo as diretrizes 
orientadas pelos governos 
Federal, Estadual e Municipal 
também está reduzindo o 
fluxo de público externo nas 
dependências da unidade. 
As medidas foram tomadas 
a partir desta segunda feira 
(16), sem data para término.

Semana passada o HSA 
já havia anunciado no-
vas regras para visitantes 

e acompanhantes de pa-
cientes internados. Já esta 
semana houve a suspensão 
de atendimentos ambu-
latoriais, nos setores de 
traumatologia e ortopedia, 
ambulatório oftalmológi-
co e ambulatório central.

O HSA sal ienta que 
serão mantidos os aten-
dimentos a usuários com 
necessidades especiais, 
hemodiálise e quimioterapia.

Vistorias preventivas 
prosseguem ao longo 
da semana, a fim de 

reduzir riscos de
mais deslizamentos

Covid-19

Guarujá decreta estado de 
emergência por pandemia

saúde local e a comunidade.
Também será solicitado 

ao Estado, por meio de car-
ta, a restrição total do fun-
cionamento da rodoviária 
municipal, observadas as ex-
cepcionalidades dos profis-
sionais de saúde e segurança.

Outra determinação relacio-
nada é de que, imediatamente, 
ninguém mais entra nos hotéis, 
pousadas e similares na Baixa-
da Santista. Fica determinada, 
também, a suspensão das 
atividades a partir de segunda-
feira (23), visando desestimular 
o uso turístico da Região.

Imóveis vazios e de uso 
ocasional também serão con-
trolados para evitar a vinda de 
pessoas para cumprimento 
de quarentena na Região.

Dois postos volantes com-
postos por duas carretas e 
quatro tendas vão reforçar o 
atendimento à população de 
Guarujá no enfrentamento ao 
novo coronavírus (Covid-19) 
na Cidade. Com suporte de 
banheiros químicos, parte das 
instalações estará montada 
em frente ao PAM (UPA) da 
Rodoviária (Avenida Santos 
Dumont, 856, no Santo Anto-

nio). No local, o atendimento 
começa já nesta sexta-feira 
(20), a partir das 7 horas. 

A outra estrutura (uma 
carreta e duas tendas) ficará 
em frente à UPA de Vicente 
de Carvalho (Avenida São 
João, 111, no Paecará), com 
o atendimento iniciando no 
sábado (21), também a partir 
das 7 horas. Em ambos os lo-
cais, as estruturas funcionarão 
24 horas, especificamente aos 
pacientes que apresentarem 
sintomatologia respiratória. A 
iniciativa é da Prefeitura, em 
parceria com a organização 

Dois postos volantes serão montados para atendimento exclusivo aos
pacientes com sintomas de doenças respiratórias – a exemplo do Covid-19

Influenza

Guarujá inicia vacinação contra
a gripe nesta segunda-feira (23)

Na Cidade, devem
ser vacinadas cerca
de 103.605 pessoas

CONFIRA O CRONOGRAMA PARA VACINAÇÃO
1ª etapa – a partir de segunda-feira (23): pessoas com 
mais de 60 anos e profissionais da saúde

2ª etapa – a partir de 16 de abril: professores, profissionais 
de força de segurança e salvamento e doentes crônicos

3ª etapa – a partir de 9 de maio: crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos, gestantes, puérperas, adultos de 55 a 
59 anos, funcionários do sistema prisional e adolescente em 
medidas socioeducativas.

A Secretaria de Saúde 
disponibilizará um total de 20 
postos, entre unidades bási-

cas (UBS) e de saúde da famí-
lia (Usafas). Os equipamentos 
funcionarão de segunda a sex-
ta-feira, das 9 às 15 horas, e no 
dia “D” (sábado), os postos 
estarão abertos das 8 às 17 
horas. Para buscar pela dose, 
as pessoas devem apresen-
tar RG, receita médica (com 
doenças crônicas e idosos) e 
comprovante da área médica 
(aos profissionais de saúde).

Acamados – Os pacien-
tes não cadastrados no Ser-
viço de Internação Domiciliar 
(SIAD) ou nas Usafas já podem 
agendar a vacina até o dia 31 
de março, através do telefone 
3341 6608, de segunda a 
sexta-feira, das 14 às 16 horas.

Hospital Santo
Amaro altera horários
de visitas e consultas

HSA reduziu visitas e suspendeu agendamentos

Al MareAl Mare
RESTAURANTE

Boteco

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

(Próximo ao Estádio Municipal)

social (OS) Pró-Vida e visa a 
prevenção dos munícipes. 

O prefeito de Guarujá, 
Válter Suman, que é médico, 
classifica a medida como 
prontidão para uma verda-
deira guerra. “O objetivo é 
destacar pacientes com pos-
síveis sintomas (Covid-19), 
para que eles não se mistu-
rem a pacientes com outras 
enfermidades. Desta forma, 
estamos protegendo todos 
os nossos pacientes”, destaca.

Em cada Unidade, a estru-
tura contará com dois con-
sultórios médicos, recep-
ção e sala para enfermagem. 
As tendas farão a triagem 
de pacientes com sintomas 
de doenças respiratórias, 
em atividade conduzida por 
um controlador de acesso. 
Após avaliação, o paciente 
poderá ser encaminhado 
para atendimento dentro da 
carreta, para devida coleta 
de material ou medicação. 

Segundo o Ministério da 
Saúde, o Covid-19 tem como 
principais sintomas febre, tos-
se, coriza e dificuldade para 
respirar, que são semelhantes 
aos de um resfriado comum. 
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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

Afpesp comemora aniversariantes do mês de março

Casais se divertiram durante o baile dos aniversariantes, na Afpesp  

Edilene da Silva Souza Lima e
Francisco de Souza Lima (Chiquinho) 

Alzerina Rosa da Cruz
e Alair Batista Pinto  

O casal Sônia e
Roberto Siqueira

Célia Alécio e Áureu Varisto Helena Bernardi e Emílio Bernardi  Renato Rodrigues e Andréa Mendonça  

O maestro Oscar Guzella e o músico e cantor Wilsinho Caldas animaram
o baile dos aniversariantes da colônia de férias da Associação dos

Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (Afpesp), no último dia 7 
Rosângela Bozzi, Sônia e Roberto Siqueira parabenizaram a querida tia Rita, que 
reside em Londres e comemorou 78 anos em Guarujá, sua Cidade de coração  
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joseflaviocolunista@gmail.com

2255  
anosanos
Eternizando
emoções

MOMENTOS DE 2017
Câmara Municipal de Guarujá presta

homenagem ao Dia Internacional da Mulher

A vereadora Andressa Sales Strambeck 
homenageou Rita Vieira da Rocha, que no 

passado pertenceu ao Grupo de Dança Lual, em 
1997. O grupo cresceu e fez várias apresentações 

em TVS como: Programa Raul Gil, Eliana,
Gilberto Barros e Domingão do Faustão. Parabéns!

O presidente da Câmara Municipal de Guarujá, 
vereador Edilson Dias de Andrade prestigiou Eli-
zabeth da Silva Barbosa, professora e ex-presi-
dente do CAE – Conselho de Alimentação Escolar 

O vereador Luciano de Moraes Rocha diplomou a 
empresária Magda Aparecida dos Santos, simpa-
tia e carisma são seus principais adjetivos. Magda 

presta trabalho voluntário no Abrigo Municipal

O vereador Carlos Eduardo Vargas da Silva homena-
geou Aurinete Trajano de Miranda, que faz parte do 
movimento espírita de Guarujá, atualmente é presi-
dente da União das Sociedades Espíritas de Guarujá 

O vereador Fernando Martins dos Santos 
diplomou sua mãe Maria do Rosário Gomes 

Pereira, com 11 filhos, 20 netos e 16 bisnetos 

O vereador Marcos Pereira de Azevedo 
homenageou Rosemay de Paiva Ferraz,

voluntária no Hospital Santo Amaro há 25 anos

O vereador José Teles de Andrade Junior 
homenageou Emília Marques Gomes Castelão, 
postura e força da mulher perante a sociedade 

O vereador José Nilton Lima de Oliveira prestou 
sua linda homenagem à Ana Rosa Zabine Zucchi 

Magnusson, professora de Educação Física e 
proprietária da Escola de Arte em Movimento

O vereador Edmar Lima dos Santos prestou ho-
menagem à Francisca dos Santos Alves, líder 
comunitária e apaixonada pelo Sítio Conceição-
zinha, sempre em busca de melhorias e quali-
dade de vida para os moradores da comunidade 
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Da Redação

O Governo de São Paulo 
anunciou nesta semana (18) a 
liberação de R$ 500 milhões 
para aquecer a economia 
do Estado no enfrentamento 
ao coronavírus (COVID-19). 
Além disso, haverá um pacote 
especial para as empresas dos 
setores de Turismo, Viagens, 
Economia Criativa e Comércio.

A nova linha emergencial 
será aplicada para incentivar 
o empreendedorismo e a 
geração de emprego e ren-
da. Na última sexta-feira (13), 
o Governador João Doria já 
havia anunciado a concessão 
de R$ 225 milhões para auxiliar 
os microempreendedores 
paulistas, por meio do Banco 
do Povo e Desenvolve SP – O 
Banco do Empreendedor.

“Estamos destinando R$ 
500 milhões. Já havíamos 
anunciado R$ 225 milhões 
e hoje anunciamos mais R$ 
275 milhões para conter os 
efeitos nocivos na economia 
do Estado de São Paulo pelo 
coronavírus”, disse o Gover-
nador Doria. “Com essa deci-
são, estamos atingindo meio 
bilhão de reais destinados, 
sobretudo, a micro e pe-
quenas empresas”, ressaltou.

A medida foi elaborada 

Na noite desta quarta-feira 
(17), o Corpo de Bombeiros 
decretou oficialmente o fim 
das buscas por vítimas dos 
deslizamentos ocorridos nos 
morros de Guarujá, após 
temporal que atingiu toda a 
região da Baixada Santista no 
começo do mês. Uma mu-
lher, de 45 anos, moradora 
da Barreira do João Guarda, 
foi a última vítima localizada.

Ela é o 34º óbito confir-
mado na Cidade. Em Guarujá, 
foram 23 mortes na Barreira, 
09 no Morro da Bela Vista 
(Macaco Molhado), um no 
Morro do Engenho e mais um 

na Rodovia Ariovaldo Almeida 
de Viana (Guarujá-Bertioga).

Após a confirmação de 
que havia apenas uma mu-
lher a ser localizada, graças a 
um pente fino em busca de 
sobreviventes, realizado em 
conjunto entre as secretarias 
de Saúde (Sesau); Desenvolvi-
mento e Assistência Social (Se-
deas); além das polícias Civil e 
Militar, o Corpo de Bombeiros 
concentrou seis máquinas e 
64 profissionais focados onde 
ficava a casa da vítima. Com um 
trabalho direcionado, as equi-
pes conseguiram encontrá-la 
após o 15º dia de buscas. 

VIDEOAULAS 
A Secretaria Municipal 

de Relações Sociais (Seres) 
vai disponibilizar, a partir 
da próxima segunda-feira 
(23), vídeoaulas para alguns 
cursos de sua grade, no 
período em que as aulas pre-
senciais estiverem suspensas. 
O material será divulgado via 
aplicativo de celular, pelos 
professores das turmas nos 
respectivos horários das 
aulas. Fazem par te desta 
nova dinâmica os cursos: 
Mulheres que incluem - Libras 
(segundas-feiras, das 16h às 
18h30), Promotoras Legais 
Populares (terças-feiras,  das 
15 às 17horas) e Mulheres 

que cuidam (quintas-fei-
ras, das 15 às 17 horas).

FÉRIAS
O Governo anunciou (19) a 

antecipação das férias e reces-
so escolar de 150 mil profes-
sores da rede estadual. Além 
das duas semanas de férias que 
estavam previstas para o mês 
de julho, terão início na próxima 
segunda (23) as duas semanas 
de recesso que aconteceriam 
em abril e outubro definidas 
no novo calendário. Entre abril 
e maio, a Fazenda deve efetuar 
o pagamento das férias aos 
professores. A partir de 23, 
100% das aulas ficam suspen-
sas por tempo indeterminado.

Conforme recomen-
dações do Ministério da 
Saúde, que visam evitar 
aglomeração de pessoas, 
em razão dos cuidados 
indispensáveis para se pro-
teger do novo coronavírus 
(Covid-19), os serviços do 
Centro de Cidadania de Gua-
rujá (Avenida Castelo Branco, 
357 – Jardim Cunhambe-
be-Vicente de Carvalho) 
foram alterados, a par tir 
da última terça-feira (17). 

Entre os órgãos, que reali-
zam integração no local, está 
o Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT), Secretaria 
de Finanças e a Diretoria de 
Trânsito e Transporte. O Cen-
tro conta também com alguns 
outros serviços municipais. 

Os atendimentos de cál-
culos de parcelas vencidas 
do IPTU 2020 e emissões 
de parcelas do Refis (Pro-
grama de Recuperação Fis-
cal), serão realizados online 
(www.guaruja.sp.gov.br) 

– na aba Serviços Online.
O Trânsito continuará com 

o agendamento presencial, 
para Recursos de Multas 
e Indicação de Condutor 
Infrator, com o atendimento 
de 15 em 15 minutos ou via 
Correios. Já o PAT cancelou 
as entrevistas de emprego e 
suspendeu, por tempo in-
determinado, o Cadastro de 
Vagas. Para consulta de Segu-
ro Desemprego e Cadastro 
para Vagas de Emprego, os 
trabalhadores devem baixar 
o Programa Sine Fácil - dis-
ponível para IOS e Android. 

O Centro de Cidadania 
também interrompeu, por 
tempo indeterminado, a 
emissão da Credencial de 
Estacionamento para Idoso 
ou Pessoa com Deficiência. 
No entanto, irá manter o 
agendamento para a emis-
são do Cartão SUS, que será 
realizado de 15 em 15 minu-
tos, dificultando a concen-
tração de pessoas no local.

Comissão econômica do Governo do Estado anuncia R$ 500
milhões para beneficiar microempreendedores paulistas

Empreendedores de SP terão 
crédito durante pandemia

pela comissão de monitora-
mento dos impactos econô-
micos do coronavírus em São 
Paulo. A comissão acompanha 
áreas estratégicas, como cres-
cimento econômico e produ-
tividade; financiamento; tra-
balho e empreendedorismo; 
estratégia de abastecimento; e 
gestão pública e orçamentária.

Turismo - Serão R$ 275 
milhões em crédito pela De-
senvolve SP para Turismo, 
Viagens, Economia Criativa 
e Comércio, para promover 
maior liquidez para as empre-
sas. O Banco Empreendedor 
reduziu a taxa de juros da 

linha de capital de giro de 
1,43% para 1,20% ao mês.

O prazo do financiamento 
subiu de 36 para 60 meses, e 
a carência foi de três para 12 
meses. Os financiamentos de 
capital de giro estão disponí-
veis para empresas paulistas 
com faturamento anual entre 
R$ 81 mil e R$ 90 milhões.

Banco do Povo - Na últi-
ma sexta-feira (13), o governo 
estadual anunciou que o Ban-
co do Povo está concedendo 
R$ 25 milhões para micro e 
pequenos empreendedores. 
A linha de microcrédito, que 
já é competitiva, está com re-

dução da taxa de juros de 1% 
para 0,35% ao mês. O prazo 
para pagamento passou de 
24 para 36 meses, já incluin-
do o prazo de carência, que 
aumentou de 60 para 90 dias. 
Pedidos de concessão de 
crédito sem avalista passam 
de R$ 1 mil para R$ 3 mil.

Além disso, haverá prorro-
gação do prazo de vencimen-
to das parcelas de dívidas, de 
30 para 90 dias, de clientes 
com contratos vigentes em 
dia e limitados aos valores 
já utilizados. As condições 
são válidas até 30 de abril, 
podendo ser prorrogadas.

Serviço
Centro de Cidadania 

divulga novo expediente

Curtas

Corpo de Bombeiros localizou último corpo,
de uma mulher, na noite de terça-feira (17)

Encerradas buscas por 
vítimas em Guarujá
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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
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ACOMPANHE-NOS
TAMBÉM PELO FACEBOOK

www.facebook.com/EstanciaDeGuaruja

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

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

COMUNICADO 
IMPORTANTE
Em razão de força

maior, frente ao
Covid-19 (Coronavírus), 

comprometidos com 
as recomendações 
decretadas pelas 

autoridades públicas, o 
Shopping La Plage irá 
suspender a partir do 

dia 18/03/2020, todas as 
sessões dos cinemas.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 885 - Pitangueiras
Guarujá - Tels.: (13) 3386.6819  e  0800 775-0444

Da Redação

Um dia de sol e muitas 
pessoas na praia é comum de 
se ver em Guarujá, no entanto, 
a população precisa entender 
que no momento atual, a prá-
tica não é aconselhável. 

Para alertar a população, 
a Prefeitura de Guarujá de-
senvolveu na tarde de quar-
ta-feira (18), uma ação de 
aler ta a banhistas sobre a 
necessidade do isolamen-
to social e os perigos do 
novo coronavírus (Covid-19). 

A ação ocorreu na faixa 
de areia de duas das prin-
cipais praias da Cidade, As-
túrias e Pitangueiras, que no 
momento tinham a presença 
de inúmeros frequentadores 
de todas as idades, de crian-
ças a idosos.

Com o apoio de agentes 
da Defesa Civil Municipal, 
da Guarda Civil Municipal e 
de funcionários da Secre-
taria de Saúde (Sesau) e 
da OS Pró Vida, a ativida-
de aconteceu em cerca de 
três quilômetros de faixa de 
areia, com a distribuição de 
panfletos com orientações 
sobre os cuidados neces-
sários para evitar a propaga-
ção do novo coronavírus.

A iniciativa foi bem rece-
bida, inclusive pelos próprios 
banhistas. “É preciso que cada 
um de nós se esforce e dê sua 
parcela de contribuição. É um 
momento delicado, em que o 
País inteiro precisa colaborar 
para evitar a propagação do 

O último dia do verão de 
2020 será com sol, calorão e 
pancadas de chuva à tarde e 
em parte da noite na maioria 
das áreas do estado de São 
Paulo. A informação é do Cli-
matempo e chama a atenção 
de que, mesmo em pequenas 
áreas, algumas pancadas po-
dem ser fortes, inclusive sobre 
a Grande São Paulo e Litoral. 

No entanto, o outono de 
2020, que começa nesta 

sexta, 20 de março, à 00h50, 
trará uma frente fria que chega 
no litoral paulista nesta sexta-
feira, o que aumenta a for-
mação de nuvens carregadas 
sobre o estado de São Paulo. 
O risco de temporais aumenta 
em todas as regiões paulistas. 

Chuva e queda da tem-
peratura são esperados para 
Grande São Paulo, litoral, 
para o Vale do Paraíba e 
do Ribeira e também para 

o primeiro fim de sema-
na do outono de 2020. 

Na capital será apenas um 
friozinho leve, mas a diferença 
da temperatura será 6°C a 
10°C em relação ao calorão 
que tem feito nos últimos dias.

O calor do último dia do 
verão deste ano é o que 
chamam de calor pré-frontal. 
A temperatura tem uma ele-
vação maior horas antes da 
chegada de uma frente fria.

Pandemia Covid-19

“Quarentena não é férias”, alerta 
Prefeitura de Guarujá nas praias

Com auxílio de carro de som, a ação percorreu a faixa de areia das Astúrias e
Pitangueiras na quarta-feira (18) para alertar sobre os riscos do novo coronavírus

Por determinação mu-
nicipal, a City Transporte 
Intermodal, empresa con-
cessionária para transporte 
público em Guarujá, passa a 
realizar, desde quarta (18), 
a limpeza e higienização 
dos seus veículos, ao tér-
mino de cada viagem, nos 
terminais principais de Ferry 
Boat e Vicente de Carvalho, 
e nos terminais secundário 
de Perequê e Morrinhos.

Além desta iniciativa de 
prevenção e combate do 
coronavírus, a empresa já 
realiza diariamente a lim-
peza e higienização – ex-
terna e interna - de todos 
os ônibus, antes do início 
e término da operação. 

A empresa destaca 
que a limpeza interna é 
realizada com produtos 
multiuso e desinfetantes, 
de ação bactericida e ger-
micida. “São higienizados 
os assentos, balaustres, 
botões, vidros e toda a 
área interna dos veículos”. 

AR CONDICIONADO
Os ônibus em circula-

ção na cidade são equipa-
dos com ar condicionado 
que contém o filtro de ca-
bine – ou “filtro antipólen” 
– como é também conhe-
cido, que permite a filtra-
gem de cerca de 80% dos 
organismos contaminantes 
do interior dos veículos.

“Além disso, todos os 
filtros são trocados perio-
dicamente para garantir 
a saúde e bem estar dos 
passageiros e funcioná-
rios”, garante a empresa.

Transporte 
público de 

Guarujá tem 
medidas de 
prevenção 

Verão termina quente e
com pancadas de chuva

A maior temperatura do verão 2019/2020
na capital foi de 33,7°C no dia 27 de janeiro

novo coronavírus”, desta-
cou o chefe do Executivo. 

“Nossas praias são lindas, 
mas é preciso evitar aglome-
rações nesse momento. Logo 
essa situação vai melhorar e 
não só as praias, mas a Cidade 
inteira receberá a todos de 
braços abertos, como sempre 
aconteceu”, complementou.

O QUE ABRE E FECHA
EM GUARUJÁ

Na manhã de quinta-feira 
(19), foram anunciadas nove 
novas medidas preventivas 
para evitar a transmissão do 
novo coronavírus nas cidades 
da região. As ações, que serão 
adotadas com abrangência 
metropolitana, prevê o fecha-
mento de hotéis, shoppings, 

academias, igrejas e casas no-
turnas, além de restrição total 
às praias das nove cidades. 

A reunião ainda discutiu 
o acesso à Baixada Santista 
por meio do Sistema Anchie-
ta–Imigrantes (SAI). Será enca-
minhada solicitação ao Estado 
e à Concessionária para início 
imediato de campanha de 
divulgação e conscientização 
no SAI para desestimular a 
vinda de pessoas à região 
durante a crise. Confira a se-
guir o que abre e fecha nos 
próximos dias em Guarujá

Eventos - Em virtude das 
medidas de prevenção ao 
contágio do novo coronavírus 
(Covid-19), as atrações cul-
turais e de entretenimento na 

cidade de Guarujá estão sus-
pensas. Espetáculos e eventos 
do calendário oficial também 
foram adiados e em breve 
serão anunciadas novas datas.

Cinemas - Os cinemas 
localizados nos shoppin-
gs da cidade também can-
celaram as sessões para as 
duas próximas semanas. 

Praias – A prefeitura de 
Guarujá e as autoridades de 
saúde também orientam aos 
moradores e visitantes que 
evitem ir à praia durante o 
período de isolamento social. 
Medidas de isolamento às 
praias podem ser tomadas, 
prevê a prefeitura municipal.

Academias – Academia, 
casas noturnas e Igrejas, há 
determinação de fechamento 

a partir de sexta-feira (20).
Shopping - determinação 

de fechamento com abertura 
de serviços essenciais como 
supermercados e farmácias e 
controle rigoroso de acesso 
a partir de sexta-feira (20). 

Praias - Restrição total de 
acesso a faixa de areia, incluin-
do barracas, cadeiras, guarda-
sol e ambulantes na praia.

Comércio em geral - 
Restaurantes, bares, similares e 
lanchonetes: Recomendação 
para os estabelecimentos na 
cidade com redução de 30% 
de cadeiras e mesas. Sem 
prejuízo de medidas mais 
restritivas conforme o anda-
mento. Incentivo ao comércio 
delivery para pedidos de 
refeição e demais produtos.



to de que pessoas possam 
ir às praias no litoral paulista 
ou fechamento de bares e 

restaurantes. Mas pediu 
prudência para a 

população e res-
saltou que elas 
devem evitar 
ag lomeração 
de pessoas . 
“Não é reco-

mendável aglo-
meração de pes-

soas em qualquer 
região do estado”.

VACINAÇÃO
Doria anunciou também 

uma parceria com até mil 
farmácias da capital paulista 
para que a vacinação contra 
a gripe, que tem início na 
próxima segunda-feira (23), 
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De Agência Brasil

O governador de São 
Paulo, João Doria, pediu na 
quarta-feira (18) o fechamen-
to dos shoppings centers e 
de academias de ginástica 
da região metropolitana de 
São Paulo a partir da próxima 
segunda-feira (23) até o dia 
30 de abril. Medida visa con-
ter a disseminação do novo 
coronavírus.

A recomendação, por 
enquanto, não é direcionada 
aos shoppings e academias 
do interior e do litoral paulista.

“Não há razão para pâni-
co ou correria. São medidas 
preventivas”, ressaltou o go-
vernador, justificando a atitude 
com razões sanitárias e de 
proteção aos funcionários.  

Além disso, o governador 
anunciou também que os 
postos do Poupatempo e do 
Detran terão contenção de 
fluxo. Eles não serão fecha-
dos no momento, 
mas a intenção 
é diminuir bas-
tante o fluxo 
nesses locais 
para evi tar 
a g l o m e r a -
ção e a pro-
pagação do 
vírus. “Estamos 
regulando o flu-
xo nessas unidades. 
Não há fechamento, mas 
regulação para permitir fluxo 
adequado e sem concentra-
ção de pessoas”, falou Doria.

O governador disse ainda 
que, neste momento, não vê 
razões para medidas mais 
drásticas, como impedimen-

Governador de SP pede fechamento de
shoppings e academias em São Paulo

possa ser feita também nes-
ses locais. Nas farmácias, a 
vacinação terá início no dia 
13 de abril. Outra parceria 
prevê o aumento da entrega 
de medicamentos de alto 
custo para 830 mil pacientes, 
evitando que eles saiam de 
casa. “Estaremos acumulan-
do essa entrega de três em 
três meses para que eles não 
precisem vir até as farmácias 
mensalmente”, informou o 
secretário estadual de Saú-
de, José Henrique Germann.

ECONOMIA
E COMUNICAÇÃO

Outro anúncio é a destina-
ção de mais R$ 275 milhões 
em linhas de crédito para 
conter os efeitos da pande-
mia na economia paulista. O 
dinheiro extra será aplicado 
por meio dos programas 
Banco do Povo e Desenvolve 
SP, que incentivam o empre-
endedorismo e à geração de 
emprego e renda.

Doria anunciou também 
que os 645 prefeitos dos mu-
nicípios paulistas vão receber 
comunicação ou boletins, 
diariamente, a partir das 18h 
de hoje, com ações para 
prevenir o novo coronavírus.

O governador anunciou 
ainda que foi feita uma par-
ceria com operadoras de 

Governador João Doria anunciou novas medidas para conter novo coronavírus

celular para disparos de SMS 
com informações e reco-
mendações sobre Covid-
19. A medida deve alcan-
çar 15 milhões de pessoas.

PACIENTES GRAVES
INTERNADOS

O secretário de saúde 
do estado, José Henrique 
Germann, disse que 20% do 
total de casos confirmados e 
notificados de Covid-19 no 
estado são de pacientes em 
estado grave. “Temos pacien-
tes graves internados na UTI, 
que gira em torno de 20% 
do total de casos. Isso está 
dentro do esperado”, falou 
o secretário. Segundo ele, 
hoje há condições de aten-
der todos esses pacientes, 
mas a preocupação é com 
o aumento da demanda. “Es-

tamos nos preparando para 
que essa demanda aumente 
e possamos ter oferta mais 
condizente para atender es-
ses pacientes. Temos um teto 
de 1,4 mil leitos novos em UTI 
e até agora já temos 1.049 
leitos”, falou Germann.

De acordo com o infec-
tologista David Uip, coorde-
nador do Comitê de Con-
tingência do Coronavírus em 
São Paulo, o total de casos 
confirmados de Covid-19 em 
todo o estado somou 196 
hoje, o que inclui pacientes 
internados e não internados. 
Em todos esses casos mais 
graves, informou Uip, os pa-
cientes têm o perfil que já era 
esperado. “Fundamentalmente 
eles têm mais de 60 anos com 
comorbidades, o que não 
quer dizer que não teremos 

casos de jovens. Neste mo-
mento, o perfil é o que está 
descrito na literatura”, falou.

FAKE NEWS
Durante coletiva realizada 

no início da tarde de hoje, em 
São Paulo, Uip reclamou de 
áudios que estão circulando 
nas redes sociais que falam 
da existência de inúmeras 
pessoas internadas e de mé-
dicos contaminados. Segun-
do ele, esses áudios não são 
verdadeiros, criam pânico 
exagerado e não contribuem 
para a solução do problema. 
“Isso está causando pânico, 
de forma mentirosa”, falou.

NOTIFICAÇÃO
Uip comentou sobre o fato 

do paciente que morreu por 
Covid-19 na capital paulista 
não ter figurado anteriormente 
na lista de pessoas contami-
nadas pelo novo coronavírus 
no estado. Segundo ele, isso 
aconteceu porque os hos-
pitais só informam os casos 
graves que são confirmados 
do novo coronavírus. No caso 
deste paciente, especifica-
mente, a confirmação para a 
doença demorou. “Hospital 
não comunica gravidade de 
doente. Essa comunicação 
é feita quando há identifi-
cação do agente causal. O 
diagnóstico [desse paciente 
que morreu por coronavírus] 
saiu só na manhã de ontem”, 
disse Uip. “Há diferença entre 
notificar casos graves e entre 
notificar casos graves com 
coronavírus”, ressaltou Uip.

Segundo ele, todos os 
familiares das 196 pesso-
as que tiveram confirmação 
para coronavírus estão sendo 
acompanhadas no estado, 
o que soma mais de 8 mil 
pessoas. Isso inclui os familia-
res do paciente que morreu 
pelo novo coronavírus. “O 
que ocorreu nesse caso: 
isso entrou no nosso sistema 
de forma informal ontem de 
manhã. Daí deflagrou o que 
deveria ser feito com a famí-
lia, que seriam seis pessoas. 
Saiu da rotina por conta da 
forma de notificação, que 
só ocorreu após a confir-
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