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Tragédia em Guarujá completa um mês 
A maior tragédia na 

história de Guarujá com-
pletou 30 dias nesta 
quinta-feira (2). As chu-
vas intensas que atin-
giram toda a região da 
Baixada Santista no co-
meço do mês de março 
deixaram um saldo de 
45 mortes e dezenas 
de desabrigados. 

Em meio às ações 
para conter a pandemia 
do novo coronavírus 
(covid-19), as cidades 
mais atingidas na região, 
Guarujá, Santos e São 
Vicente, continuam a li-
dar com o atendimento 

às vítimas e as ações de 
auxílio estão em desen-
volvimento. 

Em Guarujá, cidade 
mais afetada pelos des-
lizamentos e mor tes: 
34 no total, as marcas 
da tragédia ainda estão 
visível nos morros. Espe-
cialmente na região da 
Barreira do João Guarda, 
na Enseada e Morro da 
Bela Vista, na região da 
Cachoeira, locais onde 
a cidade perdeu mais 
vidas, 23 e 9, respecti-
vamente. Também foram 
registradas mortes de 
uma pessoa no Morro 

do Engenho e mais uma 
na Rodovia Ariovaldo 
Almeida de Viana (Gua-
rujá-Bertioga).

Ainda que haja alguma 
queixa das vítimas sobre 
a morosidade na análise 
de benefícios que foram 
requeridos, a prefeitura 
de Guarujá garante que 
irá atender a todos os 
atingidos pela tragédia. 

São cerca de 800 
pedidos para se averi-
guar e com o pessoal 
reduzido por conta da 
pandemia, o trabalho de 
triagem do programa de 
locação social municipal 

não parou. É preciso re-
conhecer que parte dos 
pagamentos à essas famí-
lias já foram realizados.

De acordo com in-
formações da pasta que 
gerencia o benefício mu-
nicipal, chega a 314 o 
número de famílias que 
já recebem a locação 
social municipal. 

A cidade também 
vem atuando na preven-
ção de novas tragédias. 
Já foram interditadas 830 
moradias em áreas de 
risco nos morros da Ci-
dade e essas ações se-
guem critérios técnicos 

para determinar se as 
casas possuem condi-
ções de serem habitadas 
ou interditadas. 

A reconstrução, ape-
sar de lenta, é certa. Gua-
rujá elabora agora projeto 
executivo para obras de 
contenção de encosta, 
drenagem, construção 
de muro de arrimo, solo 
grampeado, entre outras 
correlatas, no Morro da 
Bela Vista (Macaco).

A área foi destacada 
como prioritária devido 
aos recursos conquis-
tados junto ao Estado 
e União e as obras de-

vem ser finalizadas em 
180 dias. O Município 
calcula, ainda, que se-
rão necessários cerca 
de R$ 90 milhões, para 
construção de muros 
de arrimos em outros 
morros do Município.

Nesta quinta, oramos 
por nossos mortos nes-
ta tragédia, mas a partir 
de sexta, dia 3, nossas 
orações se voltam no-
vamente às ações de 
reconstrução e auxílio 
iniciadas pela tragédia, 
para que possam ser 
concluídas com a maior 
brev idade poss íve l .

Micros

A pandemia do Co-
vid-19 traz diariamente 
diversas providências 
do governo na área do 
Direito, portanto, irei 
informá-las aos poucos 
em cada edição para 
que não fiquem desnor-
teados com o volume de 
informações transmiti-
das. Hoje abordarei so-
bre aquelas que dizem 
respeito a obrigações 
fiscais, para os comer-
ciantes que estão aflitos 
devido a paralisação de 
atividades no Município.

Os empresários e 
comerciantes que são 
optantes do regime de 
tributação do Simples 
Nacional, podem pa-

gar a parcela referente 
aos tributos federais 
no segundo semes-
tre deste ano, já que o 
pagamento foi tempo-
rariamente suspenso. 
Portanto, você poderá 
optar em pagar ago-
ra ou pagar 2 guias 
no segundo semestre, 
pois, não se esqueça, 
o pagamento foi adia-
do, não dispensado! 

Sendo assim, como 
funciona: tributos fe-
derais com apuração 
em março deste ano e 
vencimento original em 
abril ficaram com ven-
cimento para outubro. 
Os que possuem apu-
ração em abril e venci-

mento em maio, o novo 
prazo de vencimento 
será em novembro. Por 
fim, os apurados em 
maio com vencimen-
to em junho, o paga-
mento agora poderá 
ser feito em dezembro. 

É importante tomar 
cuidado na decisão em 
adiar ou não o pagamen-
to, lembrem-se, isso é 
uma opção que foi dada 
pelo governo, mas, se 
o comerciante entender 
que ficará mais caro pa-
gar duas vezes depois, 
poderá efetuar o recolhi-
mento do tributo devido 
no período de venci-
mento tradicional. Fique 
atento ao seu Direito!

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

Atenção comerciantes que são
optantes do Simples Nacional! 

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI

Algumas pessoas pa-
recem não entender 
a gravidade da covid-
19 para os sistemas 
de saúde. É por isso 
que as medidas para 
contenção do contá-
gio são tão rigorosas 
a ponto de se impor 
barreiras de entrada de 

visitantes à cidade. No 
último fim de semana, 
o tempo bom trouxe 
mais de 727 veículos à 
Guarujá, mas, nada de 
praia enquanto durar 
a quarentena e foram 
obrigados a retornar 
às suas cidades de ori-
gem. Outros 1.534 fo-

ram barrados ao longo 
da última semana. A 
cidade decretou es-
tado de calamidade 
pública no Município 
para enfrentamento à 
pandemia e é preci-
so que todos colabo-
rem. Nós seremos os 
maiores beneficiados.

700 veículos mandados de volta

O brasileiro tem que ser estudado. Ele
não pega nada. Você vê o cara pulando em 

esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não 
acontece nada com ele. Eu acho até que muita 

gente já foi infectada no Brasil, há poucas 
semanas ou meses, e ele já tem anticorpos 

que ajuda a não proliferar isso daí.
Jair Bolsonaro – Presidente da República

FRASE DA SEMANA

As ações do go-
verno Suman frente a 
crise provocada pela 
pandemia do novo co-
ronavírus (covid-19) 
vem dando exemplo 
de responsabilidade e 
apreço à vida. Nos úl-
timos 30 dias a cidade 
teve duas emergências 
que culminaram em dois 
decretos de calamida-
de: um pelas chuvas, 
outro pela pandemia.

Se na primeira emer-
gência o governo pre-
cisou lidar com as con-
sequencias, nesta atual, 
o prefeito Válter Suman 
vem mostrando que 
ele e sua equipe são 
mais do que capazes 

de gerenciar uma crise.
Nenhum gestor, de 

nenhum lugar do mun-
do, sabe como lidar 
com o novo vírus que 
é uma ameaça direta à 
saúde pública global, 
mas as medidas que são 
possíveis para dar mais 
qualidade ao atendi-
mento, ou para conter o 
avanço da doença, sim.

E  Guar u já  soube 
aprender com as ex-
periências de cidades 
que já passaram pela 
epidemia para prepa-
rar-se no cuidado de 
seus doentes graves 
pela covid-19. Ainda 
não sabemos como 
será o pico da doença 

na cidade e é impor-
tante que quem pu-
der ficar em casa, assim 
como os profissionais 
que precisam ir às ruas, 
mantenham-se tomando 
as precações sanitárias 
para evitar o contágio.

O que queremos é 
que ninguém precise 
colocar à prova a estru-
tura montada em nossa 
cidade, mas é reconfor-
tante saber que nosso 
governo vem toman-
do todas as medidas 
cabíveis para atender 
da melhor forma a to-
dos que eventualmente 
precisarem de auxílio 
médico-hospitalar du-
rante essa pandemia. 

Nossa opinião

Reconfortante



De Guarujá

Empreendedores e 
profissionais autônomos 
do Município de Guarujá, 
acabam de ganhar acesso 
a um canal exclusivo de 
Whatsapp para atendimen-
to e orientação. Por meio 
do número (13) 3040-
7432 o empresário poderá 
tirar suas dúvidas sobre 
formalização, serviços dis-
poníveis para o segmento 
e, principalmente, as linhas 
de crédito governamentais 
de apoio aos pequenos 
empresários, como o Ban-
co do Povo Paulista e a 
Desenvolve SP.

O projeto, lançado por 
meio da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
e Portuário (Sedep), visa 
apoiar parcela da popu-
lação que se vê insegura 
frente a crise que o mundo 
enfrenta com a pandemia.

“Diante da crise sem 
precedentes, provocada 
pelo Covid-19, a maior pre-
ocupação de pequenos 
e médios empresários é 
garantir a sobrevivência de 
seus negócios. Por isso, nes-
te momento a nossa ênfase 
será informações sobre as 
linhas de crédito, especial-
mente o Banco do Povo, 
que é a maior necessidade 
dos empreendedores no 
momento”, disse Alexandre 
Trombelli, titular da Sedep.

BANCO DO POVO
Sobre o Banco do Povo 

Paulista, o empresário terá 
o primeiro atendimento via 
WhatsApp; logo após será 
agendado o atendimento 
presencial para a entrega 
da documentação e dar 
andamento na solicitação 
de crédito.

Além do WhatsApp, os 
interessados também po-
dem ent ra r  em contato 
pelo telefone (13) 3040-
7424 ou 7433, ou pelo e-
mail: bancodopovoguaruja
@gmail.com. O atendimento 
é das 10 às 16 horas. Já 
o atendimento presen-
cial será feito apenas com 
hora marcada, para evitar 
aglomerações e preser-
var tanto os atendentes 
como o público em geral.

Apoio
Empresários

têm novo 
canal no 

WhatsApp
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SINDSERV GUARUJÁSINDSERV GUARUJÁ

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

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

ACOMPANHE-NOS
PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/ EstanciaDeGuaruja

De Guarujá

Na tarde desta quinta-fei-
ra (2), o Município recebeu 
uma nova remessa com 15 
mil doses de vacinas con-
tra gripe, após o estoque 
de grande parte dos pos-
tos da rede municipal ter 
sido zerado pela manhã.

O último lote recebido foi 
no sábado (28), de um total 
de oito mil doses. Vale lem-
brar que esta primeira etapa 
da Campanha de Vacinação 
contra a Gripe visa imunizar 
idosos, profissionais de Saúde 
e da segurança.

Conforme último balanço, 
34.884 doses contra a gripe 
já foram aplicadas em Guarujá 
desde o início da campa-
nha, no último dia 23. Foram 
29.031 idosos vacinados, o 
que representa uma cobertu-
ra vacinal de 107,06%.

Outras 5.501 vacinas imu-
nizaram profissionais com 
formação na área da saúde, 
cuja cober tura atual é de 
51,41%. Quanto aos quase 
dois mil trabalhadores da 
defesa e segurança a serem 
vacinados, um total de 352 
pessoas já recebeu a dose. 
Vale lembrar que esta primei-

Em Guarujá, todas as 
unidades da Rede Municipal 
de Ensino terão os serviços 
de higienização reforçados 
neste período de pande-
mia do novo coronavírus 
(Covid-19). Neste primeiro 
momento, estão prioriza-
das as 13 escolas polo 
que foram definidas como 
núcleos para a oferta de 
alimentação aos estudantes 
desde quar ta-feira (1º).

Seis profissionais reali-
zam o trabalho utilizando 
produtos como quater-
nário de amônio, bicarbo-
nato de sódio, controla-
dor de PH, sequestrante, 
corante e fragrância. Há 
também uma equipe para 
os serviços de higieniza-
ção interna das escolas.

Apesar das 13 escolas 
polos estarem sendo prio-
rizadas, as outras 60 unida-
des de ensino da rede mu-
nicipal também receberão 
serviços de desinfecção. 

Cinco mil kits de testes 
rápidos estão sendo adquiri-
dos pela Prefeitura de Guarujá 
para o enfrentamento ao novo 
coronavírus (Covid-19). A 
Secretaria Municipal de Saúde 
já iniciou o processo de aqui-
sição, por meio de compra 
emergencial de legislação 
instituída nesse período de 
pandemia, para um primeiro 

montante de quatro mil testes. 
Os outros mil estão sendo 
adquiridos direto com for-
necedor com a compra que 
dispuser de entrega imediata.

Com a aquisição será pos-
sível rastrear no Município os 
locais que possuem maior 
número de transmissão local, 
além de reforçar o monito-
ramento de pessoas que 

tiveram contato com o pa-
ciente infectado. Todos esses 
testes são reconhecidos pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). A expectati-
va é que esses testes fiquem 
prontos em até duas horas.

É importante ressaltar que 
os critérios clínicos para a 
solicitação dos exames serão 
adotados em pacientes com 

sintomatologia obrigatória 
como falta de ar, desconforto 
respiratório com tosse e/ou 
dor de garganta e/ou febre e/
ou mialgia (dores musculares).

PREVISÃO DE CHEGADA
A previsão de chegada 

dos mil testes deverá ocorrer 
nos próximos dias, desde 
que haja um fornecedor que 

atenda todos os critérios 
exigidos pela Sesau. Já os 
quatro mil restantes, o forne-
cedor garantiu a entrega para 
meados de abril. O motivo 
é que, em função da pan-
demia do novo coronavírus, 
a maioria das empresas não 
têm conseguido atender a 
demanda crescente, de for-
ma imediata, dos municípios.

Após duas semanas de 
isolamento social, consumi-
dores de Guarujá começam 
a sentir o aumento no preço 
de diversos produtos, desde 
alimentos da cesta básica à 
remédios, e as queixas e dicas 
de onde esses aumentos se 
tornaram abusivos vem au-
mentando nas redes sociais.

De olho nessas queixas, o 
Procon Guarujá, em conjunto 
com a Fundação Procon de 
São Paulo, realizou na última 
terça-feira (31), uma ação de 
fiscalização em mercados e 
farmácias para verificar preços 
abusivos. Ao todo, foram 
feitas seis constatações e 
seis notificações para apre-
sentarem as notas fiscais dos 
últimos três meses, no prazo 
de sete dias.

Até o momento não foi 
aplicada nenhuma multa, con-
siderando que os estabeleci-
mentos terão de apresentar 
os documentos para a verifi-
cação dos possíveis aumen-
tos. Após a análise, poderá 
haver a aplicação de multa, 
que varia de acordo com o 
faturamento da empresa.

As constatações foram 
feitas com referência ao valor 
apresentado no dia da fisca-

Empresários poderão 
tirar suas dúvidas 

sobre vários serviços

Guarujá recebe mais 15 mil doses
de vacina contra gripe nesta quinta

Vacinação será retomada normalmente na sexta-feira (03), das 8 às 17 h

Emergencial
Guarujá compra 5 mil kits de testes para Covid-19 

ra etapa da Campanha de 
Vacinação contra a Gripe visa 
imunizar idosos, profissionais 
de Saúde e da segurança.

Drive Thru - Guarujá con-
tinua com o sistema drive thru 
em todos os locais de vaci-

nação, para facilitar o acesso 
da população na prevenção 
contra a gripe. A meta de 
Guarujá é imunizar um total 
de 103.605 pessoas em to-
das as etapas da campanha, 
conforme público prioritário. 

O Ministério da Saúde 
preconiza que sejam imuni-
zadas 90% da população 
prioritária. A campanha na 
Cidade prossegue até o dia 
22 de maio, sendo o dia 9 de 
maio, o Dia ‘D’ de mobiliza-

CRONOGRAMA 
1ª etapa – desde o último 
dia 23 de março: pessoas 
com mais de 60 anos e 
profissionais da saúde e, 
desde segunda (30), foram 
incluídos os profissionais 
de força de segurança e 
salvamento.

2ª etapa – a partir de 16 
de abril: professores e do-
entes 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.

ção nacional contra a doença.
A Cidade mantém à dis-

posição da população 20 
postos, entre unidades bá-
sicas (UBSs) e de saúde da 
família (Usafas), que funcio-
nam de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas. Já 
no Dia ‘D’ de mobilização 
nacional da campanha, que 
ocorrerá no dia 9 de maio, 
serão 21 postos aber tos.

Escolas 
municipais 
recebem 

serviços de 
desinfecção

Procon apura denúncias de abusos de preços

Ação focou em aumentos abusivos de produtos como cestas básicas, 
considerando o aumento da demanda em virtude do Covid-19

lização. O objetivo da ação 
foi examinar, principalmente, 
o valor de produtos como 
cestas básicas, arroz, feijão, 
leite, batata e tomate, pois 
a procura por mercadorias 
do gênero aumentou com 
a chegada do novo coro-
navírus (Covid-19) ao Brasil.

“É importante que o con-
sumidor esteja sempre atento 
aos valores e, em caso de 

mudanças extremas no valor 
da mercadoria, fotografar e 
fazer a denúncia no Procon. 
Além disso, é impor tante 
sempre estar atento ao que 
diz o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), pois mui-
tas vezes as pessoas acabam 
enganadas por não conhe-
cerem seus direitos”, afir-
ma o diretor do Procon de 
Guarujá, Alexandre Cardoso.

Para outras situações como 
imposição ou cobrança abu-
siva ou indevida, o consu-
midor deve ligar para os te-
lefones (13) 3358-2530 e 
(13) 3387-3171 para mais 
orientações. Em virtude da 
pandemia do novo coro-
navírus, o atendimento do 
Procon é realizado através 
desses canais, de segunda à 
sexta-feira, das 9 às 15 horas.
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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

Grupo Vivência de Bertioga no Carnaval 

A diretoria do Grupo Vivência de Bertioga estava feliz com a presença de convidados  que compareceram para
prestigiar o Carnaval na instituição e comemorar os aniversariantes do mês.  Parabéns pela bonita e alegre festa

Marta Miranda e seu marido, o 
presidente do Grupo Vivência de 

Bertioga, Walter Alves. O presidente 
estava animado e agradeceu

a colaboração de todos 

Esta colunista e seu marido,
o colunista José Flávio, felizes

em participar do evento 

A vice-presidente do Grupo
Vivência de Bertioga, Lucineide e
seu marido, Luiz Carlos Rachid.

O casal aproveitou a festa

Landim João Cruz e
Edith da Paz Correia 

Neide de Freitas, aos 82 anos 
dançou com amigas bonitas 

marchinhas de carnaval

Rosana Diaz e Silvia
Márcia Gonçalves, sempre 
prestigiando a instituição

Berenice dos Santos Rocha
e Jeny Dias de Abreu

Conceição e Joaquim Iyeiri,
o casal estava animado

Olga Anita foi uma 
das aniversariantes. 

Parabéns!!!

Sara Goransson 
Kjosaas, fotografou 

amigos Macleid Ribeiro, Lucília e Laís Goulart  
A jovem Vitória Yabiku, 

aproveitou a festa

MOMENTOS DE 2017
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2255  
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Eternizando
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General João Chalella Junior é homenageado pelo 
Grande Oriente do Brasil na Loja Fraternidade de Santos

O Secretário Geral Adjunto de Relações Públicas do Grande 
Oriente do Brasil, Anibal Martinez prestando homenagem 
ao comandante da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea do 
Exército Brasileiro, general de Brigada, João Chalella Junior

O general João Chalella Junior sendo homenageado 
com o Título Amizade Maçônica pelos relevantes servi-
ços prestados à Ordem, à Pátria e à Humanidade pelo 
vice-prefeito de Santos, Eustázio Alves Pereira Filho. O 
homenageado proferiu palestra intitulada “A Missão da 
1ª Brigada de Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro”

Maria Inês Chalella estava orgulhosa com a 
homenagem prestada a seu marido João Chalella 
Junior na Loja Maçônica Fraternidade de Santos

O vereador de Santos, Marcelo Del Bosco Amaral e o 
presidente do conselho da Fundação Santos Dumont, 

major-brigadeiro-do-ar, Paulo Roberto Pertusi

O presidente da Loja 
Maçônica Fraternidade

de Santos, Percival 
Vicente conduziu a 

homenagem ao general 
João Chalella Junior o 

“Título Amizade Maçônica” 

O comandante do 2º Grupo de Artilharia Antiaérea, tenente-coronel Alexsandro Henrique Silva, o homenageado general 
de Brigada João Chalella Junior, o comandante do 2º Batalhão de Infantaria Leve - 2º BIL, coronel Fúlvio Péricles de 
Andrade dos Santos Cruz e o comandante da Base Aérea de Santos, tenente-coronel-aviador Carlos Alberto Panza Santos

O comandante do CPI-6 
Comando de Policiamento 
do Interior-6, coronel PM , 
Ricardo Ferreira de Jesus 

O inspetor chefe da Alfândega de Santos,
Cleiton Alves João Simões e o capitão de 

Mar-e-Guerra Ricardo Fernandes Gomes, co-
mandante dos portos do Estado de São Paulo 

Aníbal Martinez, João Chalella Junior e o presidente
da Assembleia Federal Legislativa do Grande

Oriente do Brasil, Ademir Cândido da Silva
O general João Chalella Junior e o empresário 

Kleber Bluhm (Marfort Serviços Marítimos)

MOMENTOS DE 2015



O ministro da Educa-
ção, Abraham Weintraub, 
destacou que a edição da 
Medida Provisória Nº 934, 
que dispensou escolas de 
cumprirem o mínimo de 
200 dias letivos na edu-
cação básica e no ensino 
superior, vai permitir que 
os gestores da área evi-
tem a perda do ano letivo 
devido à suspensão das 
aulas por causa do novo 
coronavírus. O ministro tam-
bém garantiu que o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) não será adiado. 

Segundo Weintraub, 
apesar da dispensa de cum-
primento dos dias letivos, 
a carga horária de ensino 
deverá ser cumprida pe-
los secretários estaduais e 
municipais de Educação, 
que poderão estabelecer 
mais aulas por dia para 
compensar os dias para-
dos. O ministro também 
informou que os gestores 
vão receber um mapa de 
dispersão do covid-19 e 
poderão prever quando 
as aulas serão retomadas. 

“A MP que o presiden-
te [Bolsonaro] assinou é 
para dar a liberdade [aos 
gestores] para que este 
ano [letivo] não seja per-
dido, que eles consigam 
da melhor forma, de acor-
do com a realidade do 
município, alterar as aulas 
para ter o ano preservado 
para as crianças”, disse.

Enem - Abraham Wein-
traub também garantiu que 
o Enem não será adiado. O 
ministro recomendou aos 
alunos que continuem es-
tudando em casa enquanto 
as aulas estiverem suspensas 
devido à pandemia. “Neste 
momento, não há porque 
já falarmos em postergação. 
O Enem está mantido, o 
prazo está mantido”, disse. 
As provas, para o estudante 
que optar pela versão digital 
do exame, serão realizadas 
nos dias 11 e 18 de novem-
bro.  A prova impressa será 
aplicada nos dias 1º e 8 
de novembro.  (Com infor-
mações de Agência Brasil)

Weintraub 
dispensa 
regra de

dias letivos

a
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Al MareAl Mare
RESTAURANTE

Boteco

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

(Próximo ao Estádio Municipal)

De Guarujá

Fim de semana de sol, mas 
nada de praia enquanto durar 
a quarentena. Em Guarujá, 727 
veículos foram barrados e 
tiveram que retornar à cidade 
de origem, só neste final de 
semana, sem contar outros 
1.534 ao longo da última 
semana. Desde o dia 22, a 
Prefeitura realiza bloqueios em 
diversos pontos da Cidade. 
A medida segue o decreto 
municipal 13.569, que oficia-
lizou o estado de calamidade 
pública no Município, decor-
rente das medidas de enfren-
tamento à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

Ao todo, são sete blo-
queios que funcionam 24 ho-
ras e estão montados tanto na 
entrada da cidade quanto nas 
saídas das travessias de balsas 
de Santos e Bertioga.

“Nos preocupamos com 
a situação econômica do 
Município, assim como de 
todo o País, mas este é o 
momento de cuidar da vida 
dos nossos munícipes”, en-
fatizou o secretário de De-

Na última terça-feira (31), 
uma tenda de descontami-
nação foi montada em frente 
à Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) Matheus San-
tamaria – conhecida como 
PAM da Rodoviária, para 
atender os pacientes antes 
de passarem pela triagem 
dos postos volantes. Antes 
de acessarem a área de 
triagem, os pacientes pas-

sam por uma ducha capaz 
de desinfectar as roupas, a 
fim de evitar a contamina-
ção pelo novo coronavírus. 

Essa nova estratégia de 
desinfecção está entre as 
medidas implementadas por 
um complexo industrial na 
cidade de Chongqing, no 
sudoeste da China, para 
conter a disseminação do 
vírus entre os trabalhadores.

Nesse momento de severa 
necessidade de proteção aos 
profissionais de saúde que 
atuam diretamente na linha 
de frente no combate ao 
novo coronavírus (Covid-19), 
Guarujá tem boas notícias. 

Apesar das dificuldades 
na aquisição dos Equipa-
mentos de Proteção Indi-
vidual (EPIs) por conta da 
pandemia, a Secretaria da 
Saúde de Guarujá recebeu, 
na terça-feira (31), a doação 
de 140 unidades de máscaras 
de proteção individual que 
serão destinados a médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas e 
demais profissionais da rede 
que atuam no Município.

A doação recebida foi rea-
lizada pelo projeto “Protegen-
do Sorrisos”, idealizado pela 
dentista, Rose Marques, que 
possui 18 integrantes de Gua-
rujá e demais profissionais de 
Santos. O projeto é uma força 
tarefa voluntária de amigos que 
se uniram para a confecção 
desses materiais para refor-
çar o combate ao Covid-19. 

Macacões - Também na 
terça-feira (31) a Diretoria de 
Vigilância em Saúde recebeu 
10 macacões Tyvek, de pro-

Ministro também 
garantiu que Enem 

não será adiado

700 veículos no fim de semana

Bloqueios nos acessos à Cidade 
visam conter casos de corona

Motoristas que se recusarem a retornar estão sujeitos a terem seus veículos removidos ao 
pátio municipal, podendo ser conduzidos ao Distrito Policial para lavratura de boletim de 

ocorrência por violações ao Código Penal e ao Código de Trânsito Brasileiro

fesa e Convivência Social, 
Luiz Cláudio Venâncio Alves.

Os motoristas que se re-
cusarem a retornar estão 
sujeitos a terem seus veículos 
removidos ao pátio municipal, 
podendo ser conduzidos ao 
Distrito Policial para lavratura 
de boletim de ocorrência, por 

violações ao Código Penal e ao 
Código de Trânsito Brasileiro.

Acesso Livre - O acesso 
é livre para os veículos cujos 
ocupantes comprovem do-
micílio no Município, e não 
apenas ocupação eventual. 
Também têm passagem libe-
rada os veículos em compro-

vado exercício de atividades 
essenciais como segurança 
pública, saúde e assistência 
social, além dos motoristas 
que estiverem transportando 
alimentos, combustíveis e 
outros insumos indispensáveis 
para o abastecimento local.

Todas essas medidas se-

guem as diretrizes das deci-
sões metropolitanas, toma-
das pelos nove prefeitos da 
Baixada Santista em reunião 
por videoconferência, rea-
lizada no último dia 21, do 
Governo do Estado, além 
de recomendações do Mi-
nistério Público de São Paulo.

Entidades doam máscaras e macacões
Rotary Santos Oeste 
doou 50 macacões 
especiais 

Mais proteção

Guarujá adota 
desinfecção de 
pessoas na UPA

Equipamento está funcionando desde a tarde de terça-feira (31),
em frente ao PAM da Rodoviária; todo paciente que é atendido

pela triagem dos postos volantes passa antes por uma ducha

Já estão disponíveis os 
primeiros leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
especialmente criados para 
o combate ao novo coro-
navírus em Guarujá. De um 
total de 10, viabilizados no 
Hospital Santo Amaro (HSA), 
seis estão em operação, des-
de a última semana (28/3).

Os outros quatro entrarão 
em funcionamento assim que 
forem necessários, conforme 
demanda. Trata-se de uma 

parceria viabilizada entre a 
Prefeitura e a Associação 
Santamarense de Beneficên-
cia de Guarujá, entidade 
mantenedora do hospital.

Para o prefeito Valter Su-
man, que é médico, a priori-
dade número um é o contin-
genciamento de recursos de 
todas as formas, de ordem 
jurídicas e legais, para que 
se consiga além da demanda 
natural do sistema público. 
“Temos notícia em todo o 

mundo de um monstro e 
ainda não temos a dimen-
são do seu tamanho”, dis-
se, referindo-se à Covid-19.

Esses 10 novos leitos re-
presentam 50% de reforço no 
atendimento já prestado pelo 
HSA, que tem hoje um total 
de 20 UTIs em funcionamento.

Custos - A prefeitura in-
formou que cada novo leito 
implantado custa, aproxima-
damente, R$ 2 mil reais por 
dia, também devido ao alto 

custo de materiais, insumos 
e equipamentos de prote-
ção individual, que estão 
mais caros neste período de 
enfrentamento à pandemia.

Além disso, há o aumento 
de outros 10 leitos de obser-
vação clínica e mais quatro de 
isolamento, que serão viabili-
zados pela Prefeitura, na Uni-
dade de Pronto Atendimento 
Doutor Matheus Santamaria 
(UPA), o PAM Rodoviária.

Repasse - Além disso, no 

último dia 24, a Prefeitura teve 
aprovado pela Câmara Muni-
cipal, projeto de lei (PL) que 
solicita repasse no valor de 
R$ 1.915.000,00 ao Hospital 
Santo Amaro (HSA). O obje-
tivo da medida é a ampliação 
de 10 leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e ainda, 
de serviços de hemodinâ-
mica (unidade de radiologia 
intervencionista). O montante 
é oriundo de recursos finan-
ceiros dos cofres públicos.

Guarujá tem 10 novos leitos de UTI implantados

teção especial, da marca ‘Du 
Pont’, para serem utilizadas 
aos profissionais do Servi-
ço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu 192). 

Rotary - Ainda nesta se-
mana, a Sesau também já havia 
recebido outra doação de 
50 macacões especiais, que 
também servirão de barreira 

contra o coronavírus pelos 
profissionais da Urgência e 
Emergência da rede municipal. 
Nessa ocasião, a oferta foi feita 
pelo Rotary de Santos Oeste.
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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
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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.

Alcoólicos 
Anônimos

Existe uma saída
para o alcoolismo

R. Washington, s/nº
Igreja Matriz, Guarujá
(13) 3235-5301

(13) 99133-2543

(13) 3384-6866 (13) 3384-6866 

� Charges  � Logotipos
� Ilustrações � Caricaturas 
� Logomarcas

BabuBabuBabuBabu

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

De Bertioga

No últ imo domingo 
(29/3), agentes do DOA 
(Departamento de Opera-
ções Ambientais) resgata-
ram um gato do mato que 
foi atropelado na Rodovia 
Mogi-Bertioga por volta das 
4 horas da manhã.

O animal ferido foi leva-
do pelos guardas à ONG 
parceira Full Forest & Oce-
an, onde recebeu medi-
cação, vitamina, alimenta-
ção e todos os cuidados 
necessários para salvar a 
vida do animal que sofreu 
traumatismo craniano.

De acordo com a mé-
dica veterinária Rafaela Cas-
saniga, responsável pela 
ONG, o gato é uma fêmea 
adulta bem raro no Bra-
sil. “Assim que ela estiver 
melhor vamos realizar um 
raio-x para comprovar a 
espécie, mas tudo indica 
que seja um animal que está 
em extinção”, diz.

Nelson Jorge Castro, 
diretor do DOA, afirma 
que a preocupação com 
a recuperação do animal 
é grande. “Nos dedicamos 
para cuidar de todos os bi-
chos que resgatamos, esse 
ainda mais, por estar na lista 
de extinção. Vamos dar 
toda atenção e cuidado 
necessário para devolver o 
gato à natureza”, afirma.

Resgate de animais
A captura de animais 

silvestres em áreas urbanas 
é um trabalho de destaque 
do DOA, que registrou 
em 2019 mais de 322 
resgastes, entre cobras, 
tamanduás, pássaros, la-
gartos, saruês, preguiças e 
tartarugas.

Os animais capturados 
são encaminhados para 
entidades receptoras da 
região, especializadas no 
atendimento de animais 
silvestres. Os animais ma-
rinhos são encaminhados 
ao Instituto GREMAR, que 
trabalha na reabilitação. Os 
atendimentos emergenciais 
são enviados para o Centro 
de Zoonoses de Bertioga.

SERVIÇO
Denúnc i a s  podem 

ser feitas 24 horas por 
dia pelos telefones (13) 
3317-7073, Guarda Ci-
vil Municipal (GCM): 153 
ou Defesa C iv i l :  199.

Animal em 
extinção é 
resgatado

em Bertioga De Guarujá

Com o isolamento social 
necessário para o combate ao 
novo coronavírus (Covid-19), 
muitas pessoas estão tendo 
que procurar alternativas para 
uma rotina saudável. Com a 
restrição aos exercícios físicos 
feitos fora de casa, a me-
lhor maneira de manter uma 
boa imunidade é focar em 
uma alimentação adequada.

É o que diz Rosana Nó-
brega, coordenadora de 
nutrição da Secretaria Muni-
cipal de Saúde. “O ideal é 
ter uma alimentação equili-
brada, não fazendo nenhu-
ma dieta restritiva, daque-
las que de vez em quando 
entram na moda”, destaca.

Não existe nenhum alimen-
to que aumente sozinho a 

imunidade. Além da alimen-
tação como um todo e do 
exercício físico, a qualidade 
do sono também é uma das 
influências. “Manter uma boa 
imunidade é a melhor maneira 
de preparar o organismo para 
a possibilidade de uma infec-
ção”, explica a nutricionista.

Equilíbrio - A profis-
sional indica o consumo de 
verduras, legumes e frutas, e 
recomenda evitar as frituras, 
consumindo mais alimentos 
cozidos, grelhados ou as-
sados. Dentre as verduras, é 
importante o consumo de 
folhas escuras, como couve, 
escarola, agrião e bróco-
lis, para reforçar a ingestão 
de ferro e evitar a anemia.

Alimentos ricos em vi-
tamina D, como sardinha, 
gema de ovo e fígado são 

bem-vindos, assim como 
as proteínas encontradas, 
por exemplo, nas carnes 
vermelhas, aves e peixes.

Hidratação - Para be-
ber, o ideal é trocar os re-
frigerantes e sucos artificiais 
por sucos naturais, ricos em 
vitamina C, como os de ace-
rola, laranja e limão. O açúcar 
deve ser evitado, assim como 
alimentos com excesso de 
sódio. Os munícipes dia-
béticos devem ficar sem-
pre atentos ao seu nível de 
glicemia e pressão arterial.

Evitar - O ideal, segun-
do a coordenadora, é fazer 
a alimentação mais natural 
possível, evitando alimentos 
processados, como biscoi-
tos recheados, salgadinhos 
de pacote e achocolatados, 
e também os embutidos.

A beleza exuberante da 
Praia do Tombo poderá ser 
vista do alto dentro de alguns 
meses. Um novo ponto turís-
tico despontará no Morro da 
Caixa D’Água, onde a Prefei-
tura de Guarujá executa uma 
série de intervenções que vão 
dar uma cara nova ao espaço 
urbanístico. Com 60% das 
obras concluídas, a expecta-
tiva é que o Mirante das Ga-
lhetas seja entregue até julho.

As intervenções no Mi-
rante das Galhetas foram 
retomadas em janeiro pela 
For tnor t Desenvolvimento 
Ambiental e Urbano. Até o 
momento, foram executados 
os serviços de fundação, 
estrutura de concreto, estru-
tura metálica, faltando instalar 
o piso de placas de vidro 
e o guarda-corpo de aço 
inox. Além disso, estão em 
acabamento final as mure-
tas, calçadas e paisagismo.

Para garantir o acesso ao 
equipamento, foi criado um 
estacionamento na área ex-

De Guarujá

Após denúncias, a Prefeitu-
ra de Guarujá interditou e mul-
tou em R$ 37 mil, na sexta-feira 
passada (27), uma pousada 
na Avenida das Mangueiras, 
1.025, no bairro do Pernam-
buco, por não ter suspendido 
suas hospedagens e feito a 
desocupação do imóvel até 
a última segunda-feira (23).

Esses tipos de estabeleci-
mentos da Cidade estão proi-
bidos de funcionar, e tampou-
co abrigar hóspedes, durante 
o período de quarentena de 
combate e prevenção ao 
novo coronavírus (Covid-19).

Tal atitude descumpriu 
decreto municipal 13.568, 
que em seu ar tigo 1° de-
termina “…a suspensão da 
hospedagem em hotéis, mo-
téis, pousadas, condomínios 
e estabelecimentos afins, 
por tempo indeterminado, 
devendo as hospedagens 
ser encerradas impreterivel-
mente até o último dia 23”.

O proprietário do estabe-
lecimento, que está regulari-
zado junto à Administração 

Quarentena covid-19

Nutricionista dá dicas de como se alimentar 

Alimentação saudável é importante para a 
imunidade do corpo durante o isolamento

Divulgação

Gato selvagem é
uma fêmea adulta, 
bem raro no Brasil 

Obras do Mirante das Galhetas já estão 60% executadas
terna, onde as equipes já 
concluíram a requalificação 
das guias e sarjetas e iniciaram 
a pavimentação asfáltica. Ao 
término, o local será devida-
mente sinalizado, ofertando 

vagas exclusivas para pessoas 
com deficiência e idosos.

O projeto de revitalização 
do Mirante do Morro das Ga-
lhetas contempla sondagem, 
estrutura do equipamento, 

iluminação do piso, guias, 
sarjetas, calçadas, mureta, 
pavimentação e paisagismo.

A obra é custeada com 
recursos da União, por meio 
de convênio firmado com 

o Ministério do Turismo, no 
valor de pouco mais de 
R$ 1,6 milhão e é fiscaliza-
da por técnicos da Secre-
taria Municipal de Infraes-
trutura e Obras (Seinfra).

Pousada é multada por descumprir decreto municipal

Fiscais se dirigiram ao local no bairro Pernambuco, onde encontraram cinco
adultos e uma criança, todos chineses que alegaram ser da capital paulista

Municipal como pousada, re-
cebeu duas multas por infringir 
as barreiras sanitárias estipu-
ladas no decreto. Uma das 
penalidades foi aplicada pela 
Vigilância Sanitária por deso-
bediência ao decreto e outra 
pela Diretoria de Fiscalização 
do Comércio por estar com 
o estabelecimento aberto. 
Juntas, as multas somam apro-
ximadamente R$ 37 mil reais.

Recebidos por caseiros, 
os fiscais da Prefeitura en-
contraram na pousada cinco 
adultos e uma criança, todos 
de nacionalidade chinesa, 
mas que alegaram residir na 
capital paulista. O proprietá-
rio da pousada foi notificado 
e tinha até às 16 horas do 
sábado (28) para fechar o 
local com a retirada destes 
hóspedes. Em caso de de-

sobediência do prazo, serão 
aplicadas penalidades mais 
rigorosas de caráter criminal.

Ao ser notificado, o dono 
do espaço, que é conhecido 
como “Pousada do Golfista”, 
alegou que o local seria uma 
casa, e não pousada, com 
contrato de locação para 
uma pessoa de São Paulo. 

Os fiscais da Prefeitura 
contaram que foi difícil man-

ter o diálogo com os turistas, 
pois apenas uma pessoa do 
grupo compreendia o por-
tuguês, mas com bastante 
dificuldade. Eles lembraram 
ainda que a pousada, que fica 
próximo ao Golfe Clube da 
Cidade, já havia sido penali-
zada em outras circunstâncias. 

A ação de fiscalização con-
tou com apoio da Polícia Militar 
e Guarda Civil Municipal (GCM).

Divulgação
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De Agência Brasil

O estado de São Paulo 
concentra o maior núme-
ro de denúncias recebidas 
pela Associação Médica Bra-
sileira (AMB) sobre a falta 
de Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPIs) para 
os profissionais da saúde 
que estão na linha de frente 
contra o novo coronavírus. 

São 900 denúncias no 
estado, em 109 municí-
pios paulistas. Em todo o 
Brasil, a entidade recebeu 
2.622 queixas, em 539 mu-
nicípios. Só a capital pau-
lista teve 276 reclamações.

O vice-presidente da AMB 
Diogo Leite Sampaio avalia 
que o uso dos equipamentos 
de proteção individual pelos 
profissionais de saúde é fun-
damental para o atendimento 
do paciente com suspeita ou 
caso confirmado de covid-
19, já que eles podem se 
contaminar durante o atendi-
mento nas unidades de saúde.

“A partir do momento em 
que ele se contaminar, pode 
transmitir para outros pacien-
tes, então esse profissional de 
saúde que ficou contaminado 
acaba sendo um vetor de 
transmissão, pode transmitir 
para outros colegas dentro 
da própria unidade de saúde, 
para outras unidades de saúde 
em que ele trabalha e para a 

De Agência Brasil
    
O presidente Jair Bolso-

naro sancionou, na tarde de 
quarta-feira (1º), o projeto de 
lei  que cria uma renda básica 
emergencial de R$ 600 aos tra-
balhadores informais, autôno-
mos e sem renda fixa, durante 
a crise provocada pela pan-
demia do novo coronavírus. 

A medida teve a vota-
ção concluída no Senado 
na segunda-fei ra (30) e 
agora será regulamentada 
por meio de um decreto. 

Vetos - O líder do go-
verno no Senado, Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE), 
informou que o texto san-
cionado por Bolsonaro con-
tém três vetos, que ainda 
não foram divulgados pela 
Presidência da República.

Recursos - A liberação 
dos recursos também depen-
de da abertura de um crédito 
extraordinário no Orçamento 
federal. O pagamento será 

 Cerca de 32 milhões 
de pessoas físicas ganha-
ram mais dois meses para 
entregarem a declaração 
do Imposto de Renda Pes-
soa Física. O prazo, que 
acabaria em 30 de abril, foi 
estendido para 30 de junho.

A Receita informou que, 
apesar de a entrega das de-

clarações neste ano estar em 
ritmo superior ao do mesmo 
período do ano passado, 
concordou em prorrogar o 
prazo depois de ouvir relatos 
de contribuintes confinados 
em casa com dificuldades 
em obter documentos na 
empresa ou de conseguir 
recibos com clínicas médi-

cas para deduzirem gastos.
Também foi anunciada 

a total desoneração, por 
90 dias, de Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) 
sobre operações de cré-
dito. A medida terá como 
objetivo baratear as linhas 
emergenciais de crédito já 
anunciadas pelo governo. 

A desoneração deve cus-
tar cerca de R$ 7 bilhões 
a menos na arrecadação.

EMPREGADORES
A última medida anunciada 

foi o adiamento das contribui-
ções de abril e de maio para 
o Programa de Integração 
Social (PIS), o Programa de 

Formação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep), 
para o Financiamento da Se-
guridade Social (Cofins) e da 
contribuição patronal para a 
Previdência Social, paga pelos 
empregadores. As parcelas só 
serão pagas de agosto a outu-
bro, permitindo a injeção de 
R$ 80 bilhões na economia.

Depois de abordar 
um homem com uma 
caixa de álcool em gel 
de origem suspeita em 
Osasco, na região me-
tropolitana de São Paulo, 
policiais civis da Dele-
gacia de Investigações 
sobre Entorpecentes 
da cidade descobri-
ram uma central de dis-
tribuição para embalar 
e fracionar o produ-
to, além de shampoos 
falsificados. O homem 
abordado disse que 
havia comprado o pro-
duto para seu uso e in-
dicou o local da compra.

Segundo a Secretaria 
de Segurança Pública 
de São Paulo, a central 
funcionava em uma casa 
no bairro do Jaraguá, na 
capital paulista. Durante 
o flagrante foram apreen-
didas 15 caixas fechadas 
contendo 25 frascos de 
álcool em gel de 500 ml 
falsificados, 11 galões 
de 50 litros com subs-
tância para envasar os 
frascos vazios, além de 
diversos outros materiais 
de insumo para mani-
pulação dos produtos. 
Um homem foi preso.

“O morador da re-
sidência, de 33 anos, 
confessou aos policiais 
a manipulação das mer-
cadorias para poste-
rior venda. O autor foi 
indiciado por falsificar, 
corromper, adulterar ou 
alterar produto destina-
do a fins terapêuticos 
ou medicinais. Ele foi 
encaminhado à Cadeia 
Pública, onde perma-
nece à disposição da 
Justiça”, informou a Se-
cretaria de Segurança.

Polícia
Descoberto 
central de 

álcool em gel 
falsificado 

Local foi identificado 
depois de abordar 

homem que
levava o produto

Leão

Prorrogado prazo de entrega da declaração do IR 

Bolsonaro sanciona lei da renda básica emergencial

Nova lei prevê 
pagamento 

de R$ 600 a 
trabalhadores 

informais

feito ao longo de três meses, 
com operacionalização pelas 
redes dos bancos públicos fe-
derais: Caixa Econômica Fede-
ral, casas lotéricas, Banco do 
Brasil (BB), Banco da Amazônia 
(Basa) e Banco do Nordeste 
(BNB), após o cruzamento 

de dados para definir quem 
tem direito ao benefício. 

Regras - Pelas regras con-
tidas no projeto de auxílio 
emergencial aprovado pelo 
Congresso, os trabalhadores 
deverão cumprir alguns crité-
rios, em conjunto, para ter di-

reito ao benefício, como não 
ter emprego formal; não rece-
ber benefício previdenciário 
ou assistencial, seguro-de-
semprego ou outro programa 
de transferência de renda fe-
deral, com exceção do Bolsa 
Família; ter renda familiar men-

sal per capita (por pessoa) 
de até meio salário mínimo 
(R$ 522,50) ou renda familiar 
mensal total (tudo o que a 
família recebe) de até três sa-
lários mínimos (R$ 3.135,00); 
e não ter recebido rendi-
mentos tributáveis, no ano de 
2018, acima de R$ 28.559,70.

Empregos - Mais cedo, 
o presidente Jair Bolsonaro 
anunciou novas medidas 
para enfrentar a crise gerada 
pela pandemia da covid-19, 
incluindo uma MP para ajudar 
as empresas na manuten-
ção dos empregos. Serão 
liberados R$ 51 bilhões para 
complementação salarial, em 
caso de redução de salário 
e de jornada de trabalho de 
funcionários, e R$ 40 bilhões 
(R$ 34 bilhões do Tesouro 
e R$ 6 bilhões dos bancos 
privados) de crédito para 
financiamento da folha de 
pagamento. Os detalhes da 
medida serão informados 
pelo Ministério da Economia.

Agência Brasil

Covid-19: SP

Médicos apontam falta de insumos
como luvas, máscaras e álcool em gel 

própria família”, disse Sampaio.
Ele acrescentou que, se o 

profissional for contaminado 
por pacientes que estejam 
com a covid-19, ele deverá 
ser isolado por no mínimo 14 
dias e vai sair da linha de aten-
dimento, neste momento em 
que a demanda cresceu. “En-
tão, por conta disso, não existe 
a possibilidade que o médico 
não tenha um equipamento 
de proteção individual para 
poder tratar esses pacientes”.

Considerando os dados 
de todo o país, 87% das 
denúncias relatam falta de 
máscaras tipo N95 ou PFF2, 
que têm melhor vedação 

Os sistemas de saúde pú-
blico e particular do esta-
do de São Paulo tiveram de 
afastar, desde fevereiro, mais 
de 600 profissionais devido 
à suspeita ou a confirmação 
da infecção pelo novo co-
ronavírus nos funcionários.  

Segundo levantamento 
do Sindicato dos Trabalhado-
res na Administração Pública 

e Autarquias no Município 
de São Paulo (Sindsep), ao 
menos 190 funcionários do 
sistema público municipal de 
São Paulo foram afastados, 
desde o último dia 15, em 
razão da suspeita do novo co-
ronavírus. O Hospital Municipal 
Doutor Carmino Caricchio, no 
Tatuapé, na zona Leste, se des-
taca, com 45 afastamentos.

Na rede privada, dois dos 
mais importantes hospitais do 
estado removeram, desde 
fevereiro, mais de 450 profis-
sionais diagnosticados com o 
coronavírus. O Hospital Sírio-
Libanês afastou 104 funcioná-
rios. Já o Hospital Albert Eins-
tein teve de remover 348 dos 
15 mil colaboradores (2%), 
diagnosticados com a doença.

Afastamento de profissionais da saúde

que as máscaras cirúrgicas; 
72% relatam falta de óculos 
ou face shield, um protetor 
facial transparente; 66% de 

capote impermeável, um 
tipo de avental; 46% de 
gorros; 28% de álcool gel 
70%; e 13% registram falta 
de luvas. Cada denúncia 
pode relatar a falta de mais 
de um material. Em 72,7% 
das denúncias, faltam ao 
menos três tipos de material, 
podendo chegar a sete tipos 
de equipamentos em falta.

Desde o dia 19 de março, 
a associação disponibilizou 
uma plataforma específica 
para recebimento de denún-
cias sobre a falta de EPIs para 
os profissionais da saúde, 
garantindo o anonimato do 
autor da reclamação para 
evitar represálias. A partir 
dos relatos recebidos, a AMB 
comunica os estabelecimen-
tos apontados na denúncia, 
pede esclarecimentos e atu-
alização das informações, 
além de notificar o Ministério 

da Saúde, o Conselho Re-
gional de Medicina (CRM), 
as Secretarias de Saúde Mu-
nicipal e Estadual, o Con-
selho Federal de Medicina 
(CFM) e o Ministério Público.

“A gente está mandando 
também para a unidade 
[de saúde] dizendo que 
aquela unidade recebeu a 
denúncia de que faltam es-
ses equipamentos. O que a 
gente tem percebido é que 
muitas unidades começaram 
depois dessa denúncia a 
providenciar os equipamen-
tos. Então acho que é um 
ponto positivo desse mo-
vimento”, avaliou Sampaio.

Os estabelecimentos que 
informarem a solução dos 
problemas serão retirados 
da lista divulgada no site da 
associação, que apresen-
ta detalhes sobre os EPIs 
que faltam em cada local.

Entidade recebeu 2.622 queixas no país.
Só a capital paulista teve 276 reclamações


