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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

O presidente da Asso-
ciação Paulista de Medi-
cina Guarujá, o médico 
Edimilson Cavalheiro e 
o vice-presidente da 

Sicoob, médico Albino 
da Conceição Padeiro, 
comemoraram o ‘Dia 
do Médico’, no Cho-
pp Halle Restaurante.

SOCIAL

Guarujá congela salários de 
servidores comissionados

Medida do Executivo municipal se restringe aos servidores municipais que ocupam cargos em comissão.
Para os que compõem o quadro permanente da Prefeitura, reposição salarial será de 4,31%, a partir de abril
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Pandemia Covid-19
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Régis Lima

Centro acolhe 
pessoas em 

situação de rua 
durante pandemia

Página 3

boletim
covid-19

O boletim da Secreta-
ria de Saúde de Guarujá 
anuncia que, até a noite 
desta quinta-feira (26), a 
cidade não tem nenhum 
caso oficialmente confir-
mado do novo Coronavírus 
(Covid-19). A secretaria 
informa que monitora 169 
casos suspeitos na Cidade 
e que todos aguardam 
resultado laboratorial do 
Instituto Adolfo Lutz (IAL). 
Seguindo a orientação da 
Sesau, essas pessoas estão 
em isolamento domiciliar. 
Outros cinco casos sus-
peitos já foram descarta-
dos. Até o momento, nove 
pessoas estão internadas. 
Acompanhe em nosso 
site os boletins diários.

Fiscais orientam 
comerciantes 
sobre adesão
ao isolamento

Página 6

Vereadores
autorizam a 
contratação de mais
10 novos leitos de UTI

Fiscalização barra mais de mil turistas
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Nos vemos na internet
Informamos aos nossos 

leitores e parceiros comer-
ciais que, em consequên-
cia da pandemia covid-19, 
iremos suspender, tempo-
rariamente, a impressão e 
distribuição física da nossa 
edição semanal do jornal 
A Estância de Guarujá. 

Isso NÃO significa que 
o jornal A Estância encer-
rou suas atividades. Muito 
pelo contrário. Continu-
amos firmes e atuantes 
nas redes sociais e no 
nosso site, com postagens 
atualizadas diariamente, 

destacando o que é no-
tícia em nossa cidade e 
no mundo, sempre com 
conteúdo jornalístico de 
qualidade, informações 
de fontes oficiais e opi-
niões com credibilidade. 

Para os nossos leitores 
mais tradicionais, destaca-
mos que a versão digital 
em formato PDF continuará 
a ser postada semanal-
mente no site, sempre às 
sextas-feiras pela manhã. 

Certos de que essa cri-
se passará, seguimos tra-
balhando com esperanças 

em uma breve retomada 
da normalidade e confian-
tes de que nossa socieda-
de conseguirá enfrentar 
essa crise com a esperan-
ça que lhe é característica, 
e sair transformada na me-
lhor versão que podería-
mos desejar para construir 
o futuro que queremos 
para as novas gerações.

Continue contando co-
nosco nessa caminhada. 
Nos vemos na internet: 
www.estanciadeguaruja.
com.br e www.facebook.
com/estanciadeguaruja.

Charge da semana

Em tempos incertos de 
trágico afastamento social 
e isolamento domiciliar, um 
dos setores econômicos 
que mais sofre com as 
medidas de prevenção e 
contenção do Covid-19 é 
o Turismo. Estamos falando 
de um setor responsável 
por cerca de 10% do Pro-
duto Interno Bruto Mundial 
e que de forma imediata 
praticamente parou. O 
setor passou a assumir 
diretamente as consequ-
ências do fechamento dos 
aeroportos e das frontei-
ras mundo afora. Sofre 
com a abrupta interrup-
ção do seu fluxo normal, 
com o congelamento das 
vendas e com o enfrenta-
mento dos cancelamentos 
generalizados em toda 
a sua cadeia produtiva.

Ainda é incipiente pen-
sar em alternativas que 
solucionem os problemas 
do setor, no entanto, des-
taca-se em meio a tantos 
desafios o surgimento de 
um movimento de cons-
cientização direcionada 
aos consumidores. Em 
todo o mundo existem 
campanhas de informação 
sobre a crise enfrentada 
pela propagação da pan-
demia no Turismo desde 
o inicio de 2020, quando 
surgiram os primeiros ca-
sos da doença.  A Organi-
zação Mundial do Turismo 
(OMT) agência vinculada a 
Organização das Nações 
Unidas para o Turismo, tem 
disseminado campanhas 
de conscientização na 
cadeia turística em larga 
escala. No Brasil, iniciativas 

semelhantes surgiram com 
a Associação Brasileira das 
Agencias de Viagens e tem 
se propagado a todos os 
envolvidos no turismo. A 
proposta caminha em con-
sonância com a OMT que 
tem a intenção de levar ao 
conhecimento do público 
as consequências negati-
vas do cancelamento das 
viagens e a orientação de 
promover a remarcação 
dos serviços já adquiridos.

A ideia central é informar 
amplamente o consumidor 
sobre a importância das 
viagens já compradas ou 
planejadas para que o se-
tor consiga superar a crise. 
Neste sentido, qualquer 
cancelamento dos servi-
ços turísticos já adquiridos 
gera sérias consequências 
para toda a cadeia pro-
dutiva comprometendo 
diretamente o futuro do 
setor. Com esta ação, os 
empresários esperam sen-
sibilizar o viajante sobre 
o momento crítico que o 
setor enfrenta e o cenário 
de desafios que deverá 
ser encarado em breve.

Mais uma vez a infor-
mação se configura como 
uma aliada fundamental 
para o enfrentamento do 
momento. A informação 
sobre a REMARCAÇÃO das 
viagens em detrimento ao 
cancelamento é um apelo 
a sensibilização dos turis-
tas em ampla escala. Neste 
sentido, ações imediatas 
já foram tomadas pelas 
companhias aéreas com 
a isenção de custos para 
remarcação das passagens 
nacionais ou internacionais, 

outros setores trabalham 
na mesma orientação. Os 
ajustes de datas e a di-
latação dos prazos de 
remarcação para até um 
ano são providenciais para 
que as pessoas aguardem 
a passagem do estado 
de emergência e sigam 
se protegendo adequa-
damente neste período.

Frente a tantas adver-
sidades ainda é compli-
cado vislumbrar ações 
positivas, mas elas surgem 
em todo o mundo. Em 
um momento como este, 
se observa como máxima 
a participação coletiva e 
o espírito solidário ine-
rentes do ser humano e 
que por inúmeras razões 
foram sendo desprezadas 
ano após ano, geração 
após geração. Enquanto 
acompanhamos os es-
forços dos organismos 
sanitários e de saúde para 
contenção dos casos da 
doença, o espírito de 
for talecimento comuni-
tário tem demonstrado 
que a base da informa-
ção e da empatia pode 
gerar uma comunicação 
mais assertiva e solidária.

A comunidade do se-
tor segue encorajando os 
empresários a enfrentar 
as dificuldades e buscar 
soluções conjuntamente. 
Que tenhamos serenida-
de para enfrentar juntos 
o desafio da saúde e da 
sobrevivência e que es-
tejamos for talecidos e 
engajados para agir na 
reciprocidade e no res-
peito amplo aos recursos 
do planeta e com o outro.

Grazielle Ueno Maccoppi - Coordenadora dos cursos de Gestão
de Turismo e Gestão Empreendedora de Serviços da Uninter

Artigo

O setor turístico apela:
não cancele, remarque!

Vacinação
Com mais de 30 mil vaci-
nas recebidas até o mo-
mento, sendo 11 mil ape-
nas na quinta-feira (26), 
Guarujá aplicou 19.521 
doses desde o último 
dia 23. O público alvo da 
primeira etapa da cam-
panha são pessoas com 
idade acima de 60 anos 
e profissionais da Saúde. 

Sem definição
A última remessa recebi-
da pelo Município não é 
suficiente para atender a 
população nos próximos 
dias. A previsão é de que 
um novo lote seja encami-
nhado pela Secretaria Esta-
dual de Saúde na próxima 
segunda-feira (30). Porém, 
não há definição de quan-
tas doses da vacina serão 
disponibilizadas para Gua-
rujá nessa remessa.

Continua
Até o final da campanha 
de vacinação, a expec-
tativa é de que 103.605 
pessoas sejam imuniza-
das. Ao todo, até agora, 
61% da população idosa 
estimada já foi vacinada, 
além de 26% dos pro-
fissionais de Saúde. A 
campanha de vacinação 
contra a gripe (Influen-
za vírus H1N1, A e B) 
ocorrerá em três etapas 
de acordo com a faixa 
etária, sendo a segunda 
etapa no dia 16 de abril 
e o Dia ‘D’ da campa-
nha, no dia 9 de maio.

Audiência
A fim de evitar aglomera-
ções, a Prefeitura de Gua-
rujá realizará a audiência 
pública para a elaboração 
das Leis de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) para 
o exercício de 2021 no 
formato eletrônico. A con-
sulta estará disponível no 
Portal da Prefeitura, desta 

sexta-feira (27) até o pró-
ximo dia 31 (terça-feira).

Audiência II
Neste novo formato, a po-
pulação poderá participar 
de onde estiver e quantas 
vezes quiser, sem a neces-
sidade de locomoção.  Para 
fazer suas indicações, os 
munícipes devem acessar 
o site da Prefeitura (www.
guaruja.sp.gov.br) e clicar 
no link da audiência pública.

Audiência III
O instrumento de participa-
ção popular, previsto na Lei 
de Responsabilidade Fiscal, 
viabiliza ampla participação 
de todos os cidadãos, que 
podem sugerir as priorida-
des de seu bairro para o 
próximo ano.

Doações
A campanha “O Hospital 
Santo Amaro precisa de 
você!”, foi lançada nesta 
semana com o objetivo 
de arrecadar recursos para 
compra de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs) 
e equipamentos médico-
hospitalares para ajudar 
no combate ao Covid-19.

Doações II
Para contribuir e fortalecer 
a corrente de solidariedade 
em prol dos pacientes e 
dos profissionais que atuam 
na linha de frente no com-
bate ao covid-19, basta 
ligar na central de Teledoa-
ções: 13-3389-1511/1509.  

Doações III
A Secretaria Municipal de 
Saúde também está apelan-
do à rede solidária. A Sesau 
informa que está aceitando 
doações de máscaras cirúr-
gicas, máscaras N-95 e luvas 
descartáveis. O pedido é 
direcionado aos profissio-
nais da saúde, que atuam na 
rede particular (dentistas, 
médicos, centros de estéti-

cas e esteticistas em geral) 
e que possuem estoque 
acima do normal desses 
materiais. A Sesau também 
tem a disponibilidade de 
comprar esses itens.

Doações IV
Os materiais podem ser 
entregues na Diretoria de 
Vigilância em Saúde, na 
Avenida Leomil, 518, 1º 
andar – Centro. Todas as 
doações serão utiliza-
das por funcionários da 
Secretaria da Sesau, que 
estão na linha de frente 
do combate ao Covid-19, 
atendendo pacientes com 
sintomatologia respiratória.

Sem calote 
A prefeitura de Guarujá 
também informa que re-
alizará o pagamento das 
premiações dos concur-
sos culturais realizados 
no ano de 2019, nas pró-
ximas semanas. “Houve 
atraso devido à exigência 
da Lei Federal nº 4320/64, 
que requer ajustar a data 
do empenho com a efeti-
va liquidação dos serviços 
executados, consideran-
do ainda o encerramento 
do exercício orçamentá-
rio do ano de 2019 e a 
abertura da peça orça-
mentária do ano vigente”.

Sem calote II
A Secretaria de Cultura de 
Guarujá informa que tra-
balha para cumprir todas 
as obrigações fiscais refe-
rentes ao caso, e realizar o 
pagamento o mais rápido 
possível, mesmo com as 
dificuldades enfrentadas 
pelo Município durante o 
último mês, em que des-
lizamentos de terra e o 
combate ao novo corona-
vírus (Covid-19) deixaram 
a Cidade em estado de 
calamidade pública, cau-
sando reajustes no calen-
dário previsto para o ano.

Micros

Sejam solidários. Podemos acertar ou errar, nós
só não podemos minimizar problemas. O Governo 

de São Paulo fundamenta todas as suas ações
em informações científicas no plano da

saúde e técnicas no âmbito da economia.
João Doria Jr - Governador do Estado de São Paulo

FRASE DA SEMANA
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Guarujá, que ainda 
não se curou da tragédia 
do início do mês, não 
desamparou as pessoas 
em situação de rua neste 
período de pandemia do 
novo coronavírus (Covid-
19). A prefeitura criou um 
alojamento com capaci-
dade para aproximada-
mente 120 pessoas no 
Ginásio Tejereba com o 
objetivo de proporcio-
nar à pessoa em situa-
ção de rua proteção na 
luta contra o COVID-19. 

Em seu primeiro dia 
de funcionamento, o alo-
jamento acolheu 48 pes-
soas em situação de rua.

No espaço, totalmente 
adequado, será servida 
alimentação, além de toda 
assistência necessária, in-
cluindo a conscientização 
sobre a necessidade e 
importância do isolamen-
to social, em contraponto 
aos riscos da aglomeração 
de pessoas em ambiente 
urbano para o combate 
à proliferação do vírus.

O local ficará à dispo-
sição 24 horas e funciona 
desde quarta-feira (25). 
A demanda na cidade 
é crescente. Só neste 
ano, foram registradas 385 
abordagens junto à popu-
lação de rua do Município.

No local, os leitos fo-
ram montados conforme 
o protocolo emitido pelo 
Ministério da Saúde, que 
prevê o distanciamen-
to de dois metros entre 
as pessoas, entre outras 
medidas. Além disso, os 
sanitários serão higieniza-
dos diversas vezes ao dia.

Solidariedade

Acolhimento 
às pessoas 

em situação 
de rua De Guarujá 

Os servidores municipais 
ocupantes de cargos em co-
missão em Guarujá terão os 
salários congelados em 2020. 
A decisão, tomada pelo pre-
feito Válter Suman, e aprovada 
pelas entidades de classe e 
pelo Legislativo, leva em conta 
o cenário econômico diante 
dos enfrentamentos impostos 

pelo combate à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19). 
A reposição salarial dos servi-
dores do quadro permanente 
da Prefeitura, entretanto, já 
está definida: será de 4,31%.

Atualmente, a Prefeitura 
de Guarujá mantém em seus 
quadros cerca de 230 ocu-
pantes em cargos comissio-
nados (de livre provimento), 
menor índice dos últimos 

20 anos. Os proventos de 
secretários, prefeito e vice-
prefeito também permane-
cerão inalterados este ano.

“Não é possível definir, ain-
da, as consequências da pan-
demia do coronavírus na eco-
nomia. É um momento triste e 
difícil, com inúmeras empresas 
sendo obrigadas a paralisar ou 
diminuir drasticamente suas 
atividades. É uma medida 

austera, mas necessária neste 
momento”, destaca Suman.

Concursados - Já a repo-
sição salarial dos servidores 
do quadro permanente da 
Prefeitura, com data-base em 
abril, já está definido: 4,31% 
sobre os vencimentos, aplica-
dos aos funcionários da ativa, 
inativos e pensionistas. Os cha-
mados concursados passarão 
a receber, ainda, R$ 710,00 de 

auxílio-alimentação; R$ 190,00 
de Auxílio para Aquisição 
e Manutenção de Uniforme 
(AAMU) e R$ 130,00 de sub-
sídio para o plano de saúde.

O Município ainda ofe-
receu reposição na Gratifi-
cação de Desenvolvimen-
to e Estímulo Acadêmico 
(GEDA), que é pago aos 
servidores ocupantes do car-
go de pajem, para R$ 605,00.

A partir desta sexta-feira 
(27), Guarujá contará com 
uma central de atendimento 
para tratar de questões de 
saúde relacionadas à epi-
demia causada pelo novo 
coronavírus (Covid-19). A 
equipe contará com um 

efetivo de 20 profissionais 
habilitados da área de en-
fermagem, entre técnicos e 
auxiliares, além de profissio-
nais de psicologia.

As linhas estarão à dis-
posição de todos os mu-
nícipes, incluindo os profis-

sionais de saúde que dese-
jarem receber orientações 
ou partilhar experiências. 
Serão cinco linhas centrali-
zadas no número de tele-
fone (13) 3308 6820, cujo 
horário de atendimento, 
inicialmente, ocorrerá das 

7 horas até às 20 horas. 
Além disso, a Adminis-

tração Municipal continu-
ará atendendo assuntos 
relacionados à fiscalização 
de comércio, através do 
número 153, da Guar-
da Civil Municipal (GCM).

Foco é garantir 
a segurança da 

população de risco

Enfrentamento ao covid-19

Medida contra pandemia congela
salários de comissionados em Guarujá

Central dará informações sobre saúde e a covid-19

Da Redação

Em sete dias de operação, 
de sexta-feira (22) a até quinta-
feira, dia 26 de março, os pos-
tos volantes compostos por 
duas carretas e quatro tendas, 
para atendimento exclusivo 
aos pacientes com sintomas 
de doenças respiratórias 
como o covid-19, realizaram 
1.163 atendimentos no total. 

No primeiro final de sema-
na de operação das estruturas, 
apenas na estrutura localizada 
em frente ao PAM (UPA) da 
Rodoviária, foram realizados 
441 atendimentos. Número 
expressivo de atendimentos 
que não sobrecarregaram a 
rotina das urgências no PAM.

Ambos os locais (UPAs 

Carretas e tendas realizam mais de 
1.163 atendimentos em uma semana

em Guaruá e Vicente de 
Carvalho) contam com dois 
consultórios médicos, recep-

ção e sala de enfermagem, 
e fazem parte da iniciativa 
da Prefeitura em parceria 

com a Organização Social 
(OS) Pró -Vida. As estruturas 
oferecem atendimento 24 

horas especificamente para 
pacientes que apresentarem 
sintomatologia respiratória.

Por unanimidade de votos, 
os vereadores de Guarujá 
aprovaram, na sessão ordiná-
ria da última terça-feira (24), o 
Projeto de Lei 042/2020, que 
autoriza a Prefeitura a contratar 
mais 10 novos leitos de UTI 
para atendimento via SUS, no 
Hospital Santo Amaro (HSA). 
O investimento previsto é de 
R$ 780 mil e todos os leitos 

deverão ser dedicados exclu-
sivamente a pacientes do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 

A iniciativa vai garantir a 
ampliação de 50% dos leitos 
atualmente disponíveis: 20. 
Paralelamente, a Administração 
Municipal também pleiteia a 
aquisição de outros 20 leitos, 
junto ao governo estadual, 
através do comitê metropo-

litano para enfrentamento do 
novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com a projeto 
aprovado pelos vereadores, o 
Poder Executivo fica autoriza-
do a celebrar convênio com 
a Associação Santamarense 
de Beneficência de Guarujá, 
mantenedora do HSA, para 
realização de obras que ga-
rantam a inclusão de dez 

novos leitos na Unidade de 
Terapia Intensiva do hospital.

O convênio também inclui 
investimento de R$ 1,1 milhão 
para criação de uma unidade 
de radiologia intervencionista, 
que permitirá a realização de 
exames de alta complexi-
dade, hoje disponíveis ape-
nas em Santos e São Paulo.

Os custos da iniciativa, 

que inclui obras e compra 
de maquinários, serão re-
par tidos entre a Prefeitu-
ra e a entidade filantrópica.  

Com a aprovação da Câ-
mara Municipal, o projeto 
agora segue para sanção 
do prefeito Válter Suman e 
passa ter efeito de lei a partir 
da data de publicação no 
Diário Oficial do Município.

Câmara aprova contratação de 10 novos leitos de UTI

As barreiras instaladas 
para controlar os acessos ro-
doviários e também via balsas 
em Guarujá a partir do último 
domingo (22), impediram 
que 1.000 veículos entrassem 
na Cidade até a última quinta-
feira (26). A barreira que re-
gistrou maior volume de aten-
dimento foi a localizada na 
Avenida Santos Dumont, na 
entrada principal da cidade.
A Prefeitura de Guarujá co-
meçou a organizar barreiras 
seguindo o decreto muni-
cipal 13.569, publicado no 
DO no último dia 21/03. O 
texto também oficializou 
o estado de calamidade 
pública na cidade, decor-
rente das medidas de en-

frentamento à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19).
As barreiras funcionam 24 
horas e estão montadas em 
sete pontos de Guarujá, além 
das saídas das travessias de 
balsas de Santos e Bertioga. 
O acesso é livre para os 
veículos cujos ocupantes 
comprovem domicílio no 
Município, e não apenas 
ocupação eventual. Também 
têm passagem liberada os 
veículos em comprovado 
exercício de atividades es-
senciais como segurança 
pública, saúde e assistência 
social, além dos motoristas 
que estiverem transportando 
alimentos, combustíveis e ou-
tros insumos indispensáveis 

para o abastecimento local.
Infrações - Os motoris-

tas que se recusarem a re-
tornar estão sujeitos a terem 
seus veículos removidos ao 
pátio municipal, podendo 
ser conduzidos ao Distrito 
Policial para lavratura de bo-
letim de ocorrência por vio-
lações ao Código Penal e ao 
Código de Trânsito Brasileiro.
Todas essas medidas seguem 
as diretrizes das decisões 
metropolitanas tomadas pe-
los nove prefeitos da Baixa-
da Santista em reunião por 
videoconferência realizada 
na manhã de sábado (21), 
do Governo do Estado, além 
de recomendações do Mi-
nistério Público de São Paulo.

Barreiras impedem a entrada de mais de 1.000 veículos

Medida foi publicada em edição extra do Diário
Oficial do Município no último sábado (21)

Ações são para a prevenção do covid-19; Guarujá segue sem casos confirmados

Helder Lima

Régis Lima
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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

MOMENTOS DE 2019

Rosângela BozziRosângela Bozzi

Profissionais da Saúde comemoram o ‘Dia do Médico’

A médica Ana Beatriz Soares e João Raimundo Santos FreitasO médico Nelson Vigna e sua esposa Cintia Vigna  Odete Tamburus e o marido, o médico Wanderley Tamburus  

Os médicos Joel de Mello Franco e Firmino de Almeida  
A médica Gelza

Conde de Almeida O médico Paulo Kaol Soejima, sua esposa Tereza Soejima e o médico Massao Soezima 

O médico Ahmad Rahim e sua esposa Hadia Rahim  Os médicos Kenhiti Takahashi e José Ricardo Vasconcelos  O médico Edimilson Cavalheiro e a enfermeira Bianca Giardini 

O médico Carlos Eduardo Pereira, sua esposa Francisnete Pereira,
Renata Souza Fonseca e seu marido, o médico Celso Fonseca

Elaine Amieiro Souza Moreira, a médica Mara Rudge,
o médico Marco Paulo Reynol e sua esposa Angela Reynol 

O médico Edimilson Cavalheiro
e sua esposa Dilma Cavalheiro

O empresário Luiz Menezes (Chopp Halle Restaurante), sen-
tiu-se honrado em receber os conceituados profissionais  
da Saúde. Na foto, com o prefeito de Guarujá, Valter Suman O médico Waldyr Tamburus e sua esposa Diane Tamburus 
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joseflaviocolunista@gmail.com

2255  
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Eternizando
emoções

José FlávioJosé Flávio 25 
anos

Associação Paulista de Medicina Guarujá
realiza jantar de confraternização

O vice-presidente da Sicoob, Albino da Conceição Padeiro, sua esposa Maria Perpétua Silva, a gerente da Sicoob Guarujá, Isabella Prado,
a gerente da Sicoob Santos, Flávia Marchioni e o presidente da Associação Paulista de Medicina Guarujá, Edimilson Cavalheiro 

Os médicos José Euclides de Moraes
e seu filho Bruno Sanchez de Moraes  

Renata Fleury e seu marido,
o médico Lineu Cunha  

A psicóloga Tereza Neuman e seu 
marido, o médico Albérico Pires  

O médico Sérgio Vianna
e sua esposa Talita Vianna 

Os médicos Alexsander Machado
e sua esposa Adriana Machado  

O presidente da Associação Paulista 
de Medicina Guarujá, o médico Edimil-
son Cavalheiro e o vice-presidente da 
Sicoob, médico Albino da Conceição  
Padeiro receberam os convidados e 
amigos no Chopp Halle Restaurante, 
para uma deliciosa confraternização 
em comemoração ao Dia do Médico 

O médico Edimilson Cavalheiro, o prefeito de Guarujá, Valter Suman
e o secretário de Saúde de Guarujá, o médico Vitor Hugo Kanashiro

Os médicos Leandro Tuzuki Cavalheiro
e sua esposa Daniela Ushiro Cavalheiro 

Elisangela Marinho
(Hospital Santo Amaro) 

A bonita médica
Ana Cláudia Machado 

O advogado Frederico Gracia
e Juliana Moraes

O médico João Sobreira
e Mara Ruiz  

MOMENTOS DE 2019
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De Guarujá

Uma força-tarefa em Gua-
rujá tem fiscalizado diversos 
estabelecimentos a fim de 
coibir aglomerações para 
o enfrentamento ao novo 
coronavírus (Covid-19). 
Desde o final de semana, 
até a manhã de quarta-fei-
ra (25), mais de 300 lo-
cais já foram vistoriados.  

A iniciativa atende ao De-
creto Municipal 13.568/2020, 
publicado no Diário Ofi-
cial do último sábado (21).

A operação envolve os 
fiscais da Vigilância Sanitária, 
comércio fixo e ambulantes, 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
e Polícia Militar. Os agentes 
percorrem bairro a bairro, 
fiscalizando comércios, esta-
belecimentos e condomínios 
da Cidade. As vistorias pas-
sam por importantes centros 
comerciais e locais movi-
mentados como a Avenida 
Thiago Ferreira, Terminal das 
As fiscalizações acontecem 
durante o dia e também à 
noite. Os fiscais recebem 

chamados via COPOM e 
telefone da Guarda Civil Mu-
nicipal (153). Os estabele-
cimentos que se encontram 
em atividade são orientados 
verbalmente a cumprirem o 
decreto. Já os que persistem, 
são autuados a paralisarem 
a atividade de imediato.

“Em sua maioria, os co-
merciantes tem respeitado a 
normativa. Foram poucas as 
notificações, o pessoal está 
consciente da situação e 
tem colaborado”, explicou o 
diretor de operações espe-

ciais e fiscalização de taxas, 
Ricardo dos Santos Tobar.

Decreto - Segundo o 
decreto municipal nº 13.569, 
publicado no sábado (21), 
assim como em todo o Es-
tado de São Paulo, ficou 
determinado o fechamento, 
a partir de terça-feira (24), 
de restaurantes, bares, lan-
chonetes e similares, lojas de 
conveniência, inclusive em 
postos de combustíveis. Os 
estabelecimentos comerciais 
do ramo alimentício pode-
rão funcionar apenas através 

do serviço de entrega/de-
livery (entrega domiciliar).

Já o funcionamento de 
mercados, supermercados, 
mercearias, padarias, açou-
gues, peixarias e afins, bem 
como das farmácias e dro-
garias, deverão reforçar suas 
ações de higiene, limpeza e 
informação sobre o Covid-
19. Essas medidas prosse-
guem, enquanto perdurar 
o estado de calamidade 
em saúde pública, decor-
rente do enfrentamento ao 
novo coronavírus (Covid-19).

A população de Bertioga 
tem à disposição mais uma 
ferramenta para ficar bem 
informada durante a crise 
do coronavírus. O município 
disponibilizou um aplicativo 
chamado “Zap Bertioga”, que 
enviará diariamente informa-
ções sobre as ações de en-
frentamento e notícias sobre 
o Covid-19. Basta salvar e 
enviar uma mensagem através 
do WhatsApp para o núme-
ro de telefone 3319-8057.

O prazo de apresentação 
da Declaração de Informa-
ções Socioeconômicas e 
Fiscais (Defis) e da Declara-
ção Anual Simplificada para 
o microempreendedor in-
dividual, referentes ao ano-
calendário de 2019, foram 
prorrogadas para o dia 30 
de junho de 2020. O prazo 
final era o dia 31 deste mês.

Segundo a Receita Federal, 
o objetivo é diminuir os im-
pactos econômicos causados 
pela pandemia de covid-19 
no Brasil. A Receita lembra que 
o comitê já havia aprovado a 
Resolução nº 152, de 18 de 
março de 2020, prorrogan-
do o prazo para pagamen-
to dos tributos federais no 
âmbito do Simples Nacional.

As ações de combate à 
propagação do novo coro-
navírus em Cubatão incluem 
a lavagem de ruas, avenidas, 
praças, prédios públicos e 
fachada de imóveis co-
merciais, usando produtos 
desinfetantes que evitam 
a propagação do vírus.

Os trabalhos têm iní-
cio na Avenida Nove de 
Abril, a principal da cidade, 
onde funcionários muni-
cipais, protegidos com 
trajes especiais e máscaras, 
jateiam uma solução de 
água e hipoclorito de só-
dio, acondicionada em um 
carro tanque da Sabesp.

O hipoclorito de sódio é 
doado pela indústria Unipar 
Carbocloro de Cubatão. O 
trabalho prosseguirá du-
rante a semana, estenden-
do-se aos demais bairros. 

Entre os prédios pú-
blicos a serem higieni-
zados estão o Hospital 
Municipal, Prontos-Socor-
ros, Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), escolas e 
espaços de feiras livres.

Alunos e professores dos 
cursos de Saúde da Unaerp 
Guarujá participaram no iní-
cio deste mês de palestra 
sobre medidas de proteção 
contra o novo coronavírus, 
com o diretor de Vigilân-
cia em Saúde de Guarujá, 
Marco Antonio Chagas da 
Conceição. Ele abordou a 
sintomatologia da doença, os 
procedimentos para identifi-
cação e tratamento de possí-
veis casos e, principalmente, 
as formas de prevenção.

“A primeira orientação é 
a higienização das mãos, 
seguindo o passo-a-passo 
das regras de higienização 
das mãos, dedos e punhos. 
Evitar aglomerações e conta-
to muito próximo, e quando 
tossir ou respirar, utilizar a 
etiqueta respiratória, usando 
lenços descar táveis ou o 
antebraço.” O palestrante 
também destacou os grupos 
de riscos. “O perfil desse 
vírus é que a grande maioria 
das pessoas que adoecem e 
morrem tem idades acima de 
70 anos. Pessoas diabéticas, 
hipertensas ou outra doença 
que causa uma deficiência no 
sistema imunológica devem 
ter cuidados redobrados.” 

A atividade contou com a 
participação de alunos e pro-
fessores de Enfermagem, Me-

CARTILHA DO CORONAVÍRUS - VEJA  O QUE FAZER SE FICAR DOENTE

987

654

1 2 3

Guarujá

Mais de 300 estabelecimentos são 
vistoriados para coibir aglomeração

Cursos de Saúde tem palestra sobre Covid-19

Atividade contou com a participação de alunos e professores
 de Enfermagem, Medicina e Fisioterapia da Unaerp Guarujá

dicina e Fisioterapia da Unaerp 
Guarujá. Para a coordenadora 
de Enfermagem, Luciane Fer-
reira do Val, “as orientações 
servirão para os alunos esta-
rem se precavendo e apren-
dendo para saber atuar, quan-

do profissionais, em outras 
situações na prevenção para 
eles e toda a população.” 

A Unaerp, atenta às orien-
tações das autoridades e 
preocupada com a disse-
minação do vírus, montou 

um comitê de prevenção, 
composto também por um 
médico infectologista, ado-
tou medidas preventivas e 
campanha educativa que 
está sendo divulgada nas 
redes digitais. A Universidade 

recomenda baixar o aplicativo 
“Coronavírus-SUS”, disponi-
bilizado pelo Ministério da 
Saúde, com orientações de 
prevenção, postos de saúde 
mais próximos e dicas para 
identificação dos sintomas.

Cubatão
Município 
realiza a 

higienização 
de próprios

públicos

Lavagem teve início
na Av. Nove de Abril

Bertioga
Aplicativo 
informa 

população 
sobre o 

Covid-19

Leão
Prazo para 
entrega de 
declaração 
de MEI é 

prorrogado
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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

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 11

CPC
SACAROLHAS

BARCOEIATE
MORAVEC
ECOBRAGA
NHARAOD
TEMPORARIO
OOEIÇAR
CASACASA

RASTROCD
IRPAIOL

APTASNABO
IRUAUOB

PREÇOBAIXO
ASTRALES

S

Tecido
rendado

executado
à mão

Pena e
mosca

(esporte)

Máquina
para

enxugar
roupas

Sílaba de
"ombro"

Erasmo
Carlos,
cantor

brasileiro

O cabelo
que preci-
sa de hi-
dratação

(?) Ketu,
grupo da

axé-music

Dígrafo
de "linha"

Tipo de
trabalho
comum
no Natal

Virar a (?):
mudar de
opinião
(pop.)

Companhia
(abrev.)

Que
ocorre a
cada 365

dias

Animais
da al-
cateia

Número
de partes
do corpo
humano

Interjei-
ção que
exprime
surpresa

Orestes
Barbosa,
letrista
da MPB

De baixo
(?): triste

Estado
dos

capixabas
(sigla)

Abridor de
garrafas

Um dos
rituais

tradicio-
nais de
festas
juninas

Descer da
montaria

Exibe;
apresenta

Ana Maria
(?), apre-
sentadora

Raiz co-
mestível
Parte de
chapéus

Depósito
de armas
Secreção
corporal

Alçar;
erguer

Policial,
em inglês

Pegada;
vestígio
Capazes
(fem.)

Atrativo
das liqui-
dações

Frente do
navio

El. comp. de
"acrobata"

Local das noites de
autógra-
fos de

escritores
Hiato de
"coelho"

Dois trans-
portes

náuticos
Reside

Exímio
em certa
atividade

(fig.)

3/cop. 4/acro — içar. 5/apear. 6/casaca.

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

COMUNICADO 
IMPORTANTE
Em razão de força

maior, frente ao
Covid-19 (Coronavírus), 

comprometidos com 
as recomendações 
decretadas pelas 

autoridades públicas, o 
Shopping La Plage está 
suspendendo desde o 

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

Com o adiamento da 
programação de entreteni-
mento externa, ter acesso 
online a um bom conteúdo 
de cinema, música, foto-
grafia e muito mais, é um 
desafio devido às muitas 
opções disponíveis na rede. 

Uma dica da nossa reda-
ção é o festival de documen-
tários É Tudo Verdade, que 
disponibiliza online,  a exibi-
ção de filmes em parcerias 
com as plataformas Spcine 
Play e Canal Brasil Play, além 
da página do Itau Cultural. São 
50 horas de programação 

em 30 títulos, entre longas-
metragens, curtas e séries.

A programação com horá-
rios e formas de acesso pode 
ser vista na página do festival - 
www.etudoverdade.com.br.

MIS
O Museu da Imagem e 

do Som (MIS) também está 
disponibilizando a campanha 
digital intitulada de ‘MIS em 
Casa’. O público poderá aces-
sar o serviço cultural a partir 
do link: www.mis-sp.org.br 
e assistir e reassistir, quantas 
vezes quiser, as exposições 
exclusivas dentro da platafor-
ma Google Arts & Culture. Os 

internautas também poderão 
participar ativamente da ação 
usando a hashtag #MisEmCa-
sa no Facebook, Instagram, 
Youtube, Spotify e Twitter.

O MIS integrará o Google 
Cultural Institute com três 
exposições exclusivas que 
apresentam recortes temáti-
cos do acervo: Cinema Pau-
lista nos anos 70; A mulher 
na Revolução de 32; e Lam-
be-lambe: fotógrafos de rua 
em São Paulo nos anos 1970.

O acesso ao tour vir-
tual é gratuito, no link: ht-
tps://ar tsandculture.goo-
gle.com/par tner/museo-
d a - i m a g e m - e - d o - s o m

No último dia 30 de de-
zembro de 2019, eu, Dóris 
de Medeiros fiz as previsões 
do Ano de 2020 para a 
imprensa.

No dia que fiz as previ-
sões, os orixás que regeriam 
o ano de 2020 seriam Xangô 
e Oxum.

Nestas previsões me foi 
mostrado que haveria uma 
doença nova que iria assolar 
a Terra, uma grande infecção 
que causaria inúmeras mor-
tes no mundo.

Porém, nos meus conhe-
cimentos espirituais, todos 
os orixás se recolhem na 
terça-feira de carnaval, quan-
do se inicia a quaresma, em 
respeito ao sacrifício de 
Nosso Senhor Jesus Cristo.

Neste período ficamos 
mais vulneráveis no Planeta 
Terra e suscetíveis às obscu-
ridades da terra. Tanto é que 
em nosso país esta doença 
chegou no primeiro dia da 
quaresma e vem tomando 
uma grande proporção.

Buscando uma respos-
ta no Plano Espiritual para 
serenar nossos irmãos e 
atravessarmos este momen-
to de tantas trevas, me foi 
revelado que os orixás que 
retomam o Ano no dia 12 
de abril, quando termina 
a quaresma, será Obaluaê 
e Iansã, para nos auxiliar 

Uma escola de ingês se-
diada na Flórida, Estados 
Unidos, que dá aulas com 
professores americanos para 
brasileiros, passa a oferecer 
gratuitamente e totalmente 
online um curso intensivo 
para quem quer aprender a 
falar inglês - o Really 30. Sem 
sair de casa, qualquer pessoa 
poderá efetuar a inscrição 
diretamente pelo site. O con-
teúdo trará exercícios diários 
de audição, conversação, 
interação com o professor 
e material didático. Para efe-

tuar a inscrição e realizar o 
curso é preciso acessar o 
site http://really.education/

Univesp - A Universidade 
Virtual do Estado de São Pau-
lo (Univesp) também disponi-
biliza no site integra.univesp.
br, todas as disciplinas já ofe-
recidas pela instituição até o 
semestre passado. Qualquer 
pessoa pode acessar ainda os 
conteúdos da instituição nos 
canais no Youtube (Univesp 
TV e Autor Univesp), bem 
como o repositório de Re-
cursos Educacionais Abertos.  

Ciente da responsabi-
lidade social da 51ª Pai-
xão de Cristo de Cubatão, 
prevista para 10 de abril, 
diante de suas centenas 
de colaboradores e mi-
lhares de espectadores, 
a Associação Cultural In-
cena Brasil, realizadora 
do evento, comunica o 
adiamento do evento 

em data a ser definida.
Em meio à pandemia in-

ternacional do coronavírus, 
a associação realiza tratati-
vas com os demais órgãos 
públicos e parceiros a fim 
de alinhar o reagendamento 
do evento, e, nas próximas 
semanas, divulgará a nova 
data junto a toda a popu-
lação de Cubatão e Região.

Quarentena

Dica é curtir mostra 
online de música,

filmes e documentários

Série Herança da Coruja estará disponível na programação do Festival
É Tudo Verdade; MIS disponibiliza conteúdo online diversificado

YOUTUBE
O canal do MIS no You-

tube, que já conta com uma 
extensa lista de vídeos ex-
clusivos sobre bastidores e 

coberturas de seus eventos, 
ganhará novidades: além 
de vídeos inéditos sobre 
conteúdos já gravados, o 
Museu lançará cursos e bate-

papos exclusivamente on-
line nas próximas semanas. 
O endereço do canal do 
MIS no Youtube é: www.
youtube.com/missaopaulo.

Mensagem da espiritualista Dóris de Medeiros

abaixo de Deus a fazer esta 
travessia tão dolorosa, que 
terá um recomeço tão difícil. 

Claro que tudo isto é 
para nos ensinar quais são 
os verdadeiros valores da 
vida. Buscamos tanto com os 
governantes na terra a igual-
dade social, que a igualdade 
chegou! Por vias divinas e na 
quaresma. Não tem grande 
na Terra, Grande é Deus!!

A grande confirmação 
disto é que por orienta-

ção da ciência da ter ra 
temos que estar em qua-
ren tena ,  co inc iden te -
mente (?), na quaresma. 

Para que possamos atra-
vessar este momento que se 
estenderá pelo ano a fora, 
o melhor remédio é entrar 
em comunhão com Deus 
em oração e se manter em 
quarentena.

Mas, juntos, com Fé, 
Amor e Solidariedade va-
mos conseguir vencer e so-

breviver a esta obscuridade.
Peço desculpas por ter 

dito que seriam as últimas 
previsões do dia 30 de de-
zembro de 2019, mas devi-
do as situações atuais a Espi-
ritualidade me determinou a 
passar mais esta mensagem.

Que Deus e a Espiritu-
alidade abençoe a todos.

Axé!

Ialorixá Dóris
de Medeiros

51ª Encenação da 
Paixão de Cristo de 
Cubatão é adiada

Cursos gratuitos online

Organizadores planejam uma nova data

Rua Montenegro, 291 - Vila Maia, Guarujá 
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De Agência Brasil

O número de mortes de-
correntes do novo coro-
navírus (covid-19) chegou 
a 57, conforme atualização 
do Ministério da Saúde (MS) 
publicada nesta quarta-feira 
(25). Pela primeira vez desde 
o início da pandemia, foram 
registradas mortes fora dos 
epicentros do surto no país, 
São Paulo e Rio de Janei-
ro. Falecimentos em razão 
da covid-19 ocorreram em 
Pernambuco, no Rio Gran-
de do Sul e no Amazonas.

O total de mortes marca 
um aumento de 11 em relação 
a ontem, quando a contabi-
lização marcava 46 vítimas 
que vieram a óbito por conta 
da infecção. Na segunda-
feira, eram 25 falecimentos. 

Do total, 48 foram em 
São Paulo, seis no Rio de 
Janeiro, uma no Amazo-
nas, uma no Rio Grande do 
Sul e uma em Pernambuco.

O total de casos confir-
mados saiu de 2.201 ontem 
para 2433 casos. O resultado 
de hoje marcou um aumen-
to de 28% nos casos em 
relação ao início da semana, 
quando foram contabilizadas 
1.891 pessoas infectadas.

Como local de maior cir-
culação do novo coronavírus 
no país, São Paulo também 
lidera o número de pessoas 
infectadas, com 862 casos 
confirmados. Em seguida, 
o Rio de Janeiro (370), Ce-
ará (200), Distrito Federal 
(160), Minas Gerais (133) e 
Rio Grande do Sul (123).

Também registram casos 

Mortes por novo coronavírus
sobem para 57 no Brasil

Covid-19 tem a taxa de letalidade de 2,4% no Brasil
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confirmados Santa Catarina 
(109), Bahia (84), Paraná (81), 
Amazonas (54), Pernambuco 
(46), Espírito Santo (39), Goiás 
(29), Mato Grosso do Sul (24), 
Acre (23), Sergipe (16), Rio 
Grande do Norte (14), Ala-
goas (11), Mato Grosso (oito), 
Maranhão (oito), Piauí (oito), 
Roraima (oito), Tocantins (sete), 
Pará (sete), Rondônia (cinco), 
Paraíba (três), e Amapá (um).

ISOLAMENTO
O Ministério da Saúde 

recomenda o isolamento a 
quem apresenta sintomas 
da covid-19 e a moradores 

da mesma residência do 
paciente sintomático, bem 
como a idosos acima de 60 
anos, pelo prazo de 14 dias. 
Uma vez terminado esse 
período, não haveria mais 
necessidade da medida, a 
não ser em casos de uma 
condição médica específica.

RECURSOS
O secretário executivo do 

MS, João Gabbardo dos Reis 
lembrou que o novo coro-
navírus é um problema “nem 
tanto pelo número de óbitos, 
mas pelo ataque ao sistema 
de saúde”. Neste sentido, a 

equipe do ministério anunciou 
o repasse de R$ 600 milhões 
a estados e municípios. O 
direcionamento será definido 
a depender da situação de 
cada unidade da federação, 
pois em algumas delas a 
rede hospitalar é gerida pelo 
estado e em outras, por pre-
feituras. O valor a ser recebido 
por cada cidade ficará entre 
R$ 2 e R$ 5 por habitante.

MÁSCARAS E
RESPIRADORES

Os representantes do 
Ministério da Saúde trataram 
também de uma das grandes 

preocupações do profissio-
nais de saúde: a disponibi-
lidade de máscaras. Foram 
adquiridos 40 milhões de 
máscaras. Desse total, 2 mi-
lhões já foram remetidos aos 
estados e 8 milhões estão a 
caminho. Os estados do Nor-
te e Nordeste estão tendo 
mais dificuldade pela baixa 
disponibilidade de voos.

Além disso, 540 respira-
dores (itens importantes para 
a montagem de leitos hospita-
lares) foram comprados, sen-
do 200 já entregues para São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul.

Os gestores também 
anunciaram que passarão 
a adotar hidroxicloroquina 
em pacientes internados 
em razão da covid-19. O 
remédio é utilizado nor-
malmente para tratamento 
de malária e foi cercado 
de expectativa e rumo-
res no tocante ao novo 
coronavírus. O secretário 
de Ciência, Tecnologia e 
Insumos, Denizar Vianna, 
destacou que a substância 
pode ser usada apenas 
em unidades de saúde.

“Não usem medica-
mento fora do ambiente 
hospitalar. Não é seguro. 
Durante o medicamento 
pode ter alteração do rit-
mo do coração. E isso tem 
que ter acompanhamen-
to hospitalar ”, enfatizou.

O remédio é utilizado 
normalmente para 

tratamento de malária 

Hidroxicloroquina


