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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:

Charge da semana

Feriado de Páscoa será marcado 
por barreiras e interdição de praias

Medida decretada no Diário Oficial desta quarta-feira (8) proíbe a permanência ou prática de caminhada, corrida e outras atividades físicas ou esportivas,
bem como passeios com animais domésticos; cidade também realiza bloqueios rodoviários e nas travessias de balsas com Santos e Bertioga 

Página 3

Saiba como 
se conectar 

nesta 
Páscoa

Página 7

Re
g

is
 L

im
a

Prefeitura vai contratar 240
temporários para a Saúde

H
el

d
er

 L
im

a

Cristiano 
Jangadeiro 

lança álbum 
autoral 

Página 7



A ESTÂNCIA  DE  GUARUJÁ  - Antônia Rosa Baraçal Guarujá - ME - Comércio de Jornais, Revistas e Promoções de Eventos - Diretora Presidente: Antonia Rosa Baraçal
Diretora Executiva: Maria Baraçal - Jornalista patrono: José Henrique Schmitz (in memoriam) - Editora e Jornalista Responsável: Karina Mingarelli - MTb 53.449
Diagramação: Sidney Silva - Redação, Edição, Composição e Editoração Eletrônica: Av. Adhemar de Barros, 210, sala 19 - Santo Antônio, 1º andar, CEP.: 11.430-000
Tel.: 3355-7474 e 3387-5096 - E-mail da Redação: jornal.estancia@terra.com.br - E-mail do departamento comercial: comercial.estancia@terra.com.br - Circulação: Guarujá,
Vicente de Carvalho, Bertioga e Cubatão - Tiragem: 10.000 exemplares  Impressão: Gráfica Diário do Litoral - Os artigos assinados são de responsabilidade dos seus autores.

10 a 16 de abril de 2020 OPINIÃO A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br2

Micros

Fundo partidário
O Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região (TRF1) 
derrubou (8) a decisão 
de primeira instância 
que havia bloqueado 
os fundos partidário e 
eleitoral para colocá-
los à disposição do 
governo no combate 
à pandemia do novo 
coronavírus.

Senta lá!
Foi um ‘senta lá, Judiciá-
rio’ do desembargador 
do TRF1, Carlos Morei-
ra Alves, que atendeu 
a dois pedidos, um 
do Senado e outro da 
União. Para o desembar-
gador, a liminar (decisão 
provisória) invadiu com-
petências do Executivo 
e do Legislativo. A inter-
venção do Judiciário 
nas ações coordenadas 
de combate ao novo 
coronavírus deve se 
dar de modo “apenas 
excepcional”, escreveu.

Pré-candidatos
Enquanto a briga en-
tre os grandes conti-
nua, nos municípios 

as ar ticulações para 
as eleições que po-
dem ou não ocorrer 
em outubro segue o 
cronograma. Os parti-
dos foram acertados 
e as chapas com pré-
candidatos a prefeito 
e vice já se desenham.

De tudo
Há muito de tudo e 
tudo conhecido. De ex-
vereador concorrendo 
novamente a eternos 
candidatos. O que é 
ótimo, pois atende a 
diversidade do eleito-
rado guarujaense.

Não dá
O que não dá pra 
aguentar mesmo são 
os pré-candidatos que 
tem solução pra tudo. 
Pior os que usam a tra-
gédia das chuvas de 
março e as ações de 
prevenção a propa-
gação do coronavírus 
na cidade. Rede social 
não é terra de ninguém 
onde vale tudo.

União
O momento não é de 

ataques, nem de poli-
ticagem. O momento 
é usar a influência que 
cada um desses líde-
res têm e convencer 
seu eleitorado a apoiar 
as ações, evitar aglo-
merações, cuidar para 
que cada família tome 
as ações sanitárias de 
prevenção.

Depois...
Depois que tudo pas-
sar, pode entrar na jus-
tiça pra saber quanto 
custou isso e aquilo. 
Ou quem é responsável 
pelo que, ou quem deu 
tiro no pé e, até, quem 
derrubou o prefeito.

Mocinhos
Tem ideia mais barata 
e viável? Opine, passe 
adiante sem vaidade 
política. Faça o bem 
pela cidade. Fica mais 
bonito usar o que fez 
de bom do que acu-
sar o que o outro fez 
de errado. Afinal, em 
Guarujá, todo mundo 
conhece o passado de 
todo mundo, e aqui, 
não tem mocinhos.

Todos os anos, na se-
mana da Páscoa, este es-
paço se dedica a uma 
mensagem de esperança, 
de renovação, de perdão, 
de renascimento, de re-
novação da fé no homem 
e em tempos melhores. 

Nunca essa mensagem 
foi tão importante quan-
to no momento que es-
tamos vivendo. O mun-
do passou por diversas 

crises semelhantes, na 
história da humanidade, 
mas nossa sociedade não 
vivenciou nenhuma de-
las. Por isso estamos tão 
assustados e temerosos 
com os tempos que virão. 

Mas essas crises passa-
ram, e o mundo mudou 
com elas. Agora é nossa vez 
e mudar o mundo está em 
nossas mão, como sempre.

Mas, se a Páscoa é 

um tempo de renova-
ção de fé, é momento 
de nos renovarmos. In-
dependente de credo. 

Estamos, enfim, ten-
do tempo de repensar 
hábitos e reaprender a 
conviver com o básico. 
Nos reconectando com 
nossa essência. Enten-
dendo a importância da 
filosofia em nosso dia a 
dia. Estamos tendo tem-

po para observar o que 
é de fato importante para 
nossa felicidade e pode-
mos até observar como 
o tempo continua passan-
do em seu próprio ritmo.

Para alguns, esse tempo 
mostrou que tanta correria 
e tantos compromissos 
são cargas que colocamos 
em nossa vida, mas que 
podemos tornar mais leves 
de se carregar ao mudar 

o foco do eu, para nós. 
Quanta coisa foi re-

pensada nas últimas se-
manas? Foi preciso mudar 
pela dor. Foi preciso uma 
pandemia para nos fazer 
reduzir o ritmo e repensar 
o presente e o futuro.

No meio disso tudo, um 
fim de semana de reunião 
em família forçado, com 
um feriado cuja mensa-
gem é voltada a elevação 

do espírito, e termina em 
uma manhã cheia de pro-
messas adoçadas pelo riso 
das crianças e pelo doce 
do chocolate dos ovos 
e bombons que farão a 
alegria do dia.

Ou, ao menos, adoçar 
a amargura que os tempos 
de epidemia nos impõe. 
Mas vamos sair dessa. 
Acreditem. Boa Páscoa a 
todos nós.

Vamos sair dessa, juntos

Será que seria inteligente dar um remédio para 85% 
das pessoas que não precisam desse remédio? E um 

remédio que tem efeitos colaterais? Será que vale 
a pena? Sem saber se é coronavírus e ainda assim 

colocando esse medicamento. Vamos dar para aqueles 
que têm mais de 60 anos, mais de 70, mais de 80. Ora, 

esses que são os que mais podem complicar. Que mais 
vão para CTI. Também são os mesmos que têm maior 

parte já de problema cardíaco, de problema hepático.

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta

FRASE DA SEMANA

Na era da informa-
ção, não existe realida-
de social que não seja 
mediada. Ou seja, tudo 
o que nos chega sobre 
os acontecimentos de 
relevância pública pas-
sa por algum meio de 
comunicação. Quer seja 
institucionalizado, quer 
seja compartilhado por 
redes de contato. Além 
disso, se tem algo que a 
história contemporânea 
tem nos revelado, é que 
a informação é um dos 
principais bens de um 
povo em momento de 
crise. Assim, neste mo-
mento de pandemia, é 
importante fortalecer a 
legitimidade da imprensa 
como cão de guarda da 
sociedade e incentivar 
a cultura da responsabi-
lidade no consumo da 
informação.

Naquilo que diz res-
peito aos meios insti-
tucionalizados como a 
imprensa e, nela, o jorna-
lismo, cabe a responsabi-
lidade de se pautar pelo 
interesse público e, na 
figura de uma instituição 
social, fazer a mediação 
entre o indivíduo e a so-
ciedade, e entre todos e 
a informação. Aqui, neste 
ponto, o que mais temos 
visto no cenário midiático 
é uma cobertura séria, 
pautada pela rigidez da 
apuração e do trato com 
os dados.

De forma exaustiva, 
mas sem recair em um 
sensacionalismo ou em 
uma cobertura desgas-
tante, a imprensa, de uma 
forma geral, tem sido 
exemplar neste quesito. 
Não somente na cober-
tura, mas no acesso. Pra-
ticamente todos os prin-
cipais portais de notícias 
e jornais do país abriram 
suas portas e bloqueios 
de assinatura para os 
cidadãos — um conte-
údo livre e de qualidade 
para todos. Em outros 
casos, veículos rivais, que 
disputam leitores e con-
sumidores de conteúdo, 
unificaram suas capas na 
campanha “juntos vamos 
derrotar o vírus: unidos 
pela informação e pela 
responsabilidade”.

A imprensa, que neste 
último ano foi alvo de 
uma brutal campanha 
de descrédito operada, 
sobretudo pelo discur-

so governamental, tem 
provado de forma geral 
que seu compromisso 
é com a sociedade. De 
forma uníssona, os jornais 
combatem a desinforma-
ção, promovem serviços 
públicos, incentivam o 
apoio mútuo, fortalecem 
os laços sociais, consul-
tam especialistas das mais 
variadas áreas, confron-
tam gestores públicos 
e cobram iniciativas dos 
governantes. Enquanto 
alguns líderes promovem 
a discórdia, o discurso 
da imprensa tem prega-
do a solidariedade.

Em um momento sen-
sível como este, em que 
a saúde pública e a eco-
nomia estão em evidên-
cia, é fundamental que 
a sociedade mantenha 
fortalecida a imprensa 
— uma das únicas bar-
reiras que impedem a 
desinformação e o agra-
vamento do quadro de 
crise. Podemos destacar 
ao menos três formas de 
fazer isso. A primeira, aos 
que podem, é apoiar no-
vas assinaturas ou ainda 
garantir a manutenção 
financeira dos veículos 
comerciais e alternativos. 
A informação de quali-
dade é cara, sobretudo 
quando precisamos que 
ela seja produzida de 
forma rápida e com con-
teúdo crítico.

A segunda forma de 
dar suporte à imprensa 
é multiplicar a informa-
ção. Ou seja, é replicar o 
conteúdo de qualidade, 
compartilhar nas redes 
sociais, debater e fazer 
com que circulem maté-
rias de veículos consoli-
dados e de respeito. Isso 
tem uma função dupla: 
de promover o nome do 
veículo e sua consolida-
ção frente à sociedade 
e, em segundo aspecto, 
fazer com que os da-
dos apurados atinjam um 
público maior. Quanto 
mais pessoas souberem 
sobre os malefícios de 
automedicação, quanto 
mais pessoas souberem 
os números de telefones 
das autoridades ou ainda 
sobre as formas de bus-
car auxílio financeiro de 
entes públicos, é melhor 
para todos.

A terceira forma é 
não dar mais trabalho 
para a imprensa, que 

já está sobrecarregada 
em apurar as mortes, o 
número de infectados e 
tornar públicos os atos 
governamentais. Nada 
do que façamos neste 
momento diz respeito a 
nós apenas. Sobretudo 
quando nossas deci-
sões e manifestações 
são feitas em um dos 
principais espaços de 
diálogo e de formação 
de sentido na atualida-
de: as redes sociais digi-
tais. Se não tem certeza 
da origem dos dados ou 
da informação recebida 
no celular ou nas suas re-
des, não passe adiante. 
Duvide de títulos que 
prometem informações 
que não existem em 
nenhum outro jornal, 
ou de “matérias” que 
prometam revelar “o 
que a imprensa não tem 
mostrado”. É muito ca-
paz que a própria men-
sagem recebida seja o 
verdadeiro embuste.

O exercício de cida-
dania não está apenas 
em não compartilhar fake 
news, mas é também não 
tolerar desinformação 
sendo replicada por aí. 
Se encontrar mensagem 
falsa na internet, denun-
cie nos canais das redes 
sociais, procure nos jor-
nais e agências de fact-
checking a informação 
correta e veicule nos co-
mentários ou nos grupos 
em que a desinformação 
foi compartilhada.

Se uma imprensa cíni-
ca e demagógica, como 
alertou um dos principais 
nomes do jornalismo 
estadunidense, Joseph 
Pulitzer, tende a formar 
um público tão vil quanto 
ela, por outro lado uma 
imprensa que tem atua-
do sob valores demo-
cráticos e pautada pelo 
interesse público deve 
ser reconhecida pelo 
exercício da cidadania 
que ela ajuda a pro-
mover. Não se trata de 
deixar de lado um olhar 
crítico sobre os jornais e 
as implicações de suas 
posturas frente à socie-
dade. Mas o de reco-
nhecer sua legitimidade 
como instituição social 
na defesa dos interesses 
da população contra o 
autoritarismo, os abusos 
de poder e, sobretu-
do, contra a ignorância.

Alexsandro Ribeiro é professor nos cursos de
Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Uninter

Artigo
Contra a pandemia de fake news, o 

apoio da sociedade ao bom jornalismo
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Da Redação

O feriado de Páscoa neste 
ano de 2020 em Guarujá será 
marcado por poucas pessoas 
nas ruas, controle de acesso 
de visitantes à cidade e praias 
fechadas, medidas adotadas 
pelo governo municipal para 
tentar controlar a propagação 
do novo coronavírus (covid-
19), na cidade.

A circulação de pessoas 
pelo calçadão da orla das 
praias de Guarujá foi proibida 
a partir desta quarta-feira (8), 
conforme o decreto 13.598, 
publicado no Diário Oficial do 
Município, visando desesti-
mular as pessoas a saírem do 
isolamento social.

O decreto proíbe a per-
manência ou prática de ca-
minhada, corrida e outras ati-
vidades físicas ou esportivas, 
bem como passeios com 
animais domésticos e de es-
timação nas orlas da Cidade. 
Para o isolamento da área, a 
Prefeitura já começou a insta-
lação de mais de mil gradis e 
faixas informativas, que serão 
espalhadas pelo calçadão a 
fim de orientar a população 
sobre a determinação.

FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da medida 

será realizada pelo efetivo da 
Guarda Civil Municipal (GCM), 

Entre 20 de março e a últi-
ma quarta-feira (08), os pos-
tos volantes, que fazem parte 
do conjunto de medidas para 
a prevenção da Covid-19, 
realizaram 2.588 atendimen-
tos. O maior volume é o da 
estrutura em frente à Unida-
de de Pronto Atendimento 
(UPA) Matheus Santamaria, 
também conhecido como 
PAM da Rodoviária (Avenida 
Santos Dumont, 856 – Santo 
Antônio), que registrou 1.796 

pessoas atendidas no perío-
do de 19 dias. Já na estrutura 
montada em frente à UPA de 
Vicente de Carvalho (Avenida 
São João, 111 – Pae Cará), 
foram realizados 762 atendi-
mentos durante os 19 dias.

As tendas de descontami-
nação, que consistem numa 
ducha capaz de promover 
a desinfecção das roupas 
dos pacientes, por meio do 
sulfato e do hipoclorito de 
sódio, foram recentemente 

disponibilizadas nas duas 
estruturas, e já somaram 
506 atendimentos desde 
o último dia 31 de março. 

Os equipamentos monta-
dos fazem parte da iniciativa 
da Prefeitura, em parceria com 
a Organização Social (OS) 
Pró-Vida. Com duas carretas 
e quatro tendas, as estruturas 
oferecem atendimento 24 
horas, especificamente para 
pacientes que apresentarem 
sintomatologia respiratória.

Após denúncias de 
assaltos na região da Ro-
dovia Cônego Domenico 
Rangoni (Piaçaguera), pró-
ximo a entrada da cIda-
de (altura do Atacadão), 
a Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Guarujá, con-
seguiu deter um suspeito, 
na última segunda-feira (6). 

A equipe de Rondas Os-
tensivas Municipais (Romu), 
em patrulhamento pelo lo-
cal, abordou diversos indi-

víduos, com passagem pela 
polícia. Foram encontrados 
alguns objetos como corta 
fios, simulacros (imitações 
de pistolas), facas e cachim-
bo para uso de crack.Um 
homem foi conduzido à De-
legacia Sede de Polícia de 
Guarujá. Com ele foi encon-
trado um simulacro de pis-
tola. Agora as autoridades 
policiais vão investigar se é 
a mesma pessoa que exe-
cutava os assaltos na região.

A Prefeitura de Gua-
rujá pagou nesta quinta-
feira (9) o benefício de 
locação social para mais 
43 famílias, vítimas dos 
temporais ocorridos no 
início do mês de março. 
Com isso, chega a 376 o 
número de famílias, que 
já recebem o benefício. 

A lista com os 43 no-
mes está publicada no 
Diário Oficial desta quinta 
(9). Cerca de 800 pessoas 
estão cadastradas na lista 
de triagem do programa 
municipal. Seus dados es-
tão sendo analisados minu-
ciosamente pelos técnicos 
da Secretaria Municipal 
de Habitação (Sehab). 

Nos próximos dias sai-
rão novos decretos com-
plementares até que todas 
as famílias atingidas, e que 
se enquadrem nos termos 
da lei que concede o be-
nefício, sejam atendidas.

São beneficiadas com o 
auxílio aluguel famílias que 
tiveram suas casas destru-
ídas pelos deslizamentos 
e que, por questões de 
segurança, estão com suas 
moradias interditadas ou 
condenadas pela Defe-
sa Civil do Município. O 
benefício municipal ofe-
rece R$ 3.700,00 ao lon-
go de 12 meses, sendo 
uma primeira parcela de 
R$ 1.500,00, seguida por 
11 parcelas consecutivas 
de R$ 200,00 por família.

A esses valores deve-
se considerar, ainda, os 
benefícios anunciados pelo 
Governo do Estado com 
a mesma finalidade, por 
meio do Auxílio Moradia 
Emergencial (A.M.E.), que 
começou a ser pago para 
as primeiras 61 famílias, em 
27 de março. O benefício 
estadual inclui aporte inicial 
de R$ 1.000,00, seguido 
por mais 12 parcelas de 
R$ 300,00. Assim, juntan-
do as forças municipais 
e estaduais, cada família 
receberá, em 12 meses, o 
montante de R$ 8.300,00 
pa ra  locação  soc i a l .

SEM AGLOMERAÇÃO
Desde o dia 23 de mar-

ço, o cadastramento e 
atendimento às famílias são 
realizados via WhatsApp, 
por tempo indeterminado, 
seguindo as orientações 
metropolitanas, que visam 
evitar aglomerações em 
meio à pandemia do novo 
coronavírus. O atendimento 
é das 8 às 14 horas. Os nú-
meros para contato são (13) 
3308 6919 ou 3308 6913.

Pagamentos 
de locação 
social são
agilizados

Combate ao Covid-19

A circulação de pessoas pelo calçadão da orla das praias
de Guarujá foi proibida a partir desta quarta-feira (8)

Além de barreiras, Guarujá proíbe
circulação de pessoas na orla das praias

Guarujá promove cronograma de 
bloqueio de nebulização com inseticida

Ação abrange vários bairros; neste ano,
já são 39 casos da doença na Cidade

que vai intensificar o patrulha-
mento em toda a extensão da 
orla com uso de quadriciclo 
e também montará bases fixas 
em algumas praias.

“Essas medidas restritivas 
são absolutamente necessá-
rias para proteção de nossa 
população. Sabemos da 
vocação turística de nossa 
cidade, mas infelizmente o 
momento é de isolamento 
e distanciamento social. O 
poder público agirá com 
todo rigor para fazer cum-
prir essas regras que estão 
de acordo com as orien-
tações das autoridades de 
saúde”, ressalta o secretário 

de Defesa e Convivência 
Social Luiz Cláudio Venâncio.

INTERDIÇÃO DAS PRAIAS
Desde o dia 21 de mar-

ço, quando foi decretada 
a interdição das praias do 
Município, a Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) deteve oito 
pessoas por descumprirem a 
determinação.  Todas foram 
encaminhadas ao Distrito Po-
licial para lavratura de termo 
circunstanciado.As ações são 
respaldadas pelo decreto 
13.568 da Prefeitura de Gua-
rujá, que considera o Código 
Penal Brasileiro, nos artigos 
268 (infringir determinação 

do poder público destinada a 
impedir introdução ou propa-
gação de doença contagiosa) 
e 330 (desobedecer a ordem 
legal de funcionário público).

ACESSO A GUARUJÁ
Os bloqueios rodoviários 

e nas travessias de balsas com 
Santos e Bertioga no Municí-
pio, realizados 24 horas por 
dia em sete pontos desde o 
dia 22 de março, já impedi-
ram que cinco mil veículos 
entrassem na Cidade até hoje 
(8). A medida segue o de-
creto municipal 13.569, que 
oficializou o estado de cala-
midade pública no Município, 

decorrente das medidas de 
enfrentamento à pandemia 
do novo coronavírus.

As vias totalmente bloque-
adas com estruturas de con-
creto (tipo New Jersey), sem 
acesso à Cidade são: Rua Wal-
domiro Macário (acesso aos 
prédios da Dow Química), a 
Via Fassina (acesso ao Porto 
de Granéis e demais empre-
sas) e a Avenida Tancredo 
Neves (acesso aos bairros Ca-
choeira, Vila Edna e Vila Zilda).

Existem, ainda, as barrei-
ras sanitárias de fiscalização, 
únicos acessos à Cidade. Elas 
estão na Avenida Áurea Gon-
záles Conde (acesso a Vicen-
te de Carvalho), Rua Idalino 
Pinez (Rua do Adubo – aces-
so exclusivo de caminhões 
ao Porto), Avenida Vereador 
Lydio Martins Correa (acesso à 
Enseada e Morrinhos) e Ave-
nida Santos Dumont (na entra-
da principal da Cidade). Há, 
também, barreiras, do tipo, 
nas saídas das travessias de 
balsas de Santos e Bertioga.

Os motoristas que se re-
cusarem a retornar estão 
sujeitos a terem seus veí-
culos removidos ao Pátio 
Municipal, podendo ser con-
duzidos ao Distrito Policial 
para lavratura de boletim de 
ocorrência, por violações 
ao Código Penal e ao Có-
digo de Trânsito Brasileiro

Bairros de Guarujá es-
tão recebendo ações de 
combate à dengue, como 
o bloqueio de nebulização 
com o uso de inseticida em 
diversos pontos da Cidade 
com casos confirmados 
da doença. O objetivo é 
interromper a transmissão 
da dengue, atingindo direta-
mente o mosquito transmis-
sor Aedes aegypti.

As ações foram iniciadas 
nesta quinta-feira (9) e vão 
até a próxima segunda-feira 
(13), contemplando casas 
dos bairros Santa Rosa, Vila 
Zilda, Cidade Atlântica, Vila 
Júlia e Jardim Monteiro da 
Cruz (Vicente de Carvalho).

A equipe de Controle de 
Dengue de Guarujá ganhou 
reforço com a contratação 

de 14 novos agentes e pos-
sibilitou maior cobertura na 
Cidade. Os servidores estão 
respeitando orientações de 
prevenção ao coronavírus, 
utilizando equipamento de 
proteção individual (EPI’s), 
além de crachá e uniforme. 

APOIO DA POPULAÇÃO 
Os munícipes podem co-

laborar com a eliminação de 
focos de dengue, evitando 
manter pneus, garrafas, vasos 
de plantas, entre outros ob-
jetos que possam acumular 
água, em áreas abertas. 

CASOS 
Até o momento, foram 

confirmados 39 casos de 
dengue neste ano. Em com-
parativo ao mesmo período 

de 2020, em janeiro a março 
de 2019 foram 60. Já em 
todo o ano de 2019 fo-
ram 270 casos confirmados.

IDENTIFICAÇÃO
A camisa do agente é da 

cor branca e do supervisor, 
azul marinho, ambas com a 
seguinte frase na frente: “To-
dos juntos contra o Aedes 
aegypti – Guarujá”. Na manga 
esquerda está o brasão da 
Prefeitura, e nas costas, a 
informação: “Prefeitura de 
Guarujá, Secretaria de Saú-
de, Controle de Dengue”.

Em caso de dúvida, o 
munícipe pode ligar para o 
telefone (13) 3341-6569, 
identificar o nome do agen-
te e verificar se a equipe 
está atuando no seu bairro.

Mais de 2.500 pessoas já foram
atendidas em postos volantes

Operação prende suspeito 
de assaltos na Piaçaguera

Regis 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

Sindicato de Hotéis e Restaurantes completa 75 anos

O vice-presidente, 
José Lopez 
Rodriguez (Pepe), 
e o presidente 
do Sindicato 
de Hotéis 
Restaurantes
Bares e Similares 
da Baixada 
Santista e Vale do 
Ribeira, Salvador 
Gonçalves Lopes 
comemoraram
os 75 anos de 
bons serviços da 
instituição, ao 
lado de familiares, 
associados e 
colaboradores.
Parabéns!

Salvador Gonçalves Lopes com suas netas Giovana e Carolina Lopes

José Lopez 
Rodriguez
(Pepe), a 
secretária

de Turismo 
de Santos, 

Mirian Guedes 
e Salvador 
Gonçalves

Lopes

Mônica
Lourenço e 
seu marido, 
o advogado 

Marcos
Vinícius 

Lourenço
Gomes

O casal de empresários Omar Abdul 
Assaf e sua esposa Lucy Assaf

O atencioso casal Andréa Pires
Pereira e Márcio Willian Pereira veio

de São Paulo prestigiar o evento 

O professor 
Fabião,
pessoa
muito
estimada
na Baixada, 
foi levar 
seu abraço 
ao amigo 
Salvador

A compe-
tente se-

cretária do 
SinHoRes,

Elyanee
Rodrigues

João Lopes foi parabenizar o amigo 
Salvador Gonçalves Lopes e toda a 
diretoria do sindicato pelo brilhante 

trabalho desde sua fundação 
José Luis Blanco Lorenço e sua
atenciosa esposa Elenita Blanco

Osmar Aguiar e a
empresária Inês Belleni

Mirian Barbosa e João Recchia, 
convidados da diretoria

Rosângela BozziRosângela Bozzi

MOMENTOS DE 2016
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joseflaviocolunista@gmail.com

2255  
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Eternizando
emoções

MOMENTOS DE 2016

José FlávioJosé Flávio 25 
anos

Enlace de Vanessa Gonçalves
Barizon e Paulo Barizon Neto

Os noivos Vanessa Gon-
çalves Barizon e Paulo 
Barizon Neto, uniram-se em 
matrimônio no último dia 21. 
Após a cerimônia no civil, os 
convidados foram recepcio-
nados para um requintado 
almoço no tradicional Res-
taurante Dalmo, na Praia 
da Enseada. O casal se 
hospedou em lua-de-mel no 

Sofitel Jequitimar Guarujá, 
na Praia de Pernambuco, 
e no dia seguinte partiram 
para a Itália, onde visita-
rão as cidades de Milão, 
Veneza, Toscana, Roma e 
outras em um verdadeiro 
grand tour pelas bonitas 
cidades. Familiares e con-
vidados parabenizaram o 
bonito casal. Felicidades!!!

Os pais da noiva Célia Gonçalves e seu marido
José Maria de Souza estavam emocionados com

o momento importante da vida de sua filha 

Cleunice Batista e o orgulhoso avô
da noiva, Jayme José Silva

Os pais do noivo Cleide Lopes Barizon e Antonio Car-
los Barizon ficaram felizes com a decisão de seu filho

Os irmãos da noiva Alexandre Souza e
Renan Souza, parabenizaram o casal 

Os padri-
nhos da 
noiva se 
sentiram

honrados
ao serem 

lembrados,
Margareth
Espindola

e Kleber 
Espindola

Os padrinhos 
do noivo fica-
ram orgulho-
sos pela
escolha,
Hilda Falcetta 
e Luiz Carlos 
Lopes Junior

A noiva Vanessa Gonçalves Barizon
estava muito feliz com o grande momento 

A linda Rúbia Gonçalves ficou feliz com
o momento de Vanessa e Paulo Barizon



A Central de Atendi-
mento criada para tratar 
de questões de saúde, 
relacionadas à pandemia 
da Covid-19, provocada 
pelo novo coronavírus, 
em Guarujá, começou a 
funcionar no final de março.  
Desde o dia 27, até a última 
terça-feira (7), 206 ligações 
foram atendidas nas cin-
co linhas disponíveis pelo 
serviço, centralizadas no 
número (13) 3308-6820. 
A Central funciona todos 
os dias, das 8 às 20 horas. 
O atendimento é realizado 
por um efetivo de 20 pro-
fissionais habilitados da área 
da saúde, entre técnicos, 
auxiliares e psicólogos.  A 
iniciativa visa auxiliar quem 
tem dúvidas sobre o vírus, 
além de também receber 
sugestões e reclamações.  

Uma das funcionárias, 
que cuida do atendimento, 
a profissional da Secre-
taria de Saúde (Sesau), 
Andréa Paiva dos Santos, 
espera poder auxiliar o 
maior número de pessoas 
possível. “A população 
fica mais ciente, através 
do serviço. Existe muita 
informação falsa circulando 
por meio de redes sociais, 
por exemplo, e a Central é 
uma maneira de fornecer 
as informações precisas. 
Também podemos auxiliar 
no encaminhamento de 
casos específicos para os 
hospitais, evitando maiores 
aglomerações”, destaca. 

As linhas funcionam em 
sala anexa à Sesau, no Paço 
Municipal Raphael Vitiello 
(Av. Santos Dumont, 640 
-Santo Antônio) e estão à 
disposição de todos os 
munícipes, incluindo os 
profissionais de Saúde, 
que desejarem receber 
orientações ou par tilhar 
experiências. 

A medida faz parte de 
um conjunto de ações de 
prevenção adotadas pela 
Prefeitura de Guarujá, com 
o objetivo de otimizar es-
forços na prevenção à pan-
demia. As linhas atendem 
principalmente questões 
ligadas à área da saúde, no 
entanto estão abertas para 
denúncias e dúvidas sobre 
outros temas relacionados 
ao coronavírus. A Admi-
nistração Municipal conti-
nuará atendendo assuntos 
relacionados à fiscaliza-
ção de comércio, através 
do número 153, da Guar-
da Civil Municipal (GCM).
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Al MareAl Mare
RESTAURANTE

Boteco

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

(Próximo ao Estádio Municipal)

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

Da Redação

O Gover nador  João 
Doria fez um apelo, nessa 
quarta-feira (8), para que as 
pessoas não viajem durante 
o feriado prolongado da 
Páscoa e permaneçam em 
casa para contribuir com as 
medidas de combate ao con-
tágio pelo novo coronavírus.

A orientação do Gover-
no de São Paulo é de que 
a população mantenha o 
isolamento social, em aten-
dimento ao decreto da qua-
rentena, e não faça viagens 
desnecessárias especialmente 

para municípios do litoral.
“Estamos na Semana Santa 

e temos um feriado prolonga-
do a partir dessa sexta-feira 
(10), se é que podemos falar 
em feriado em um período 
de uma crise tão densa e tão 
triste como essa. Eu faço um 
apelo às famílias que, por 
favor, não se dirijam ao litoral 
de São Paulo. É um apelo 
que faço como governador 
do Estado: permaneçam 
em casa”, destacou Doria.

O Governo de São Pau-
lo não instalou bloqueios 
ou impôs restrições de uti-
lização das rodovias pau-

listas durante o período de 
quarentena. Apesar disso, 
o acesso às praias não está 
liberado. “Peço que não se 
desloquem. As praias estão 
fechadas, no Litoral Norte, no 
Litoral Sul e na Baixada Santista. 
Isso foi uma determinação 
do Governo de São Paulo e 
uma orientação correta de 
prefeitos e prefeitas das ci-
dades do litoral do Estado de 
São Paulo”, pontuou o Doria.

ESTATÍSTICAS
O Governador utilizou 

as estatísticas de conta-
minação pelo coronavírus 

para embasar o pedido. 
Ele destacou que São Pau-
lo tem 56% dos óbitos e 
41% dos casos confirma-
dos de COVID-19 no Brasil. 

Apenas na terça-feira (7), 
foram registradas 67 mortes 
por coronavírus, o maior 
índice desde o início da pan-
demia. Sem as medidas de 
quarentena, os números po-
deriam ser maiores. Por este 
motivo, o pedido do Gover-
no do Estado é para que a 
população se conscientize 
sobre a importância do isola-
mento e evite fazer viagens.A 
orientação está alinhada com 

os pedidos apresentados 
ao Governo de São Paulo 
pelos prefeitos das cidades 
litorâneas. Eles defendem 
que a população não se des-
loque até o Litoral, para que 
não haja maiores índices de 
contaminação e consequen-
te sobrecarga dos sistemas 
de saúde dos municípios.

“Os prefeitos estão sin-
tonizados, preocupados 
com o atendimento à po-
pulação residente nestas 
cidades. Portanto, mais uma 
vez, a recomendação é: 
por favor, faça a sua Páscoa 
em casa”, concluiu Doria.

Seguindo o decreto mu-
nicipal Nº 3.327, a Prefeitura 
realiza controle de acesso 
de veículos no Município. A 
Fiscalização será intensificada 
durante o feriado de Páscoa. 

A entrada na Cidade é priori-
zada aos moradores, profis-
sionais da área pública, trans-
porte de cargas e trabalha-
dores de serviços essenciais.

Guarda Civil Municipal e 

Departamento de Transito e 
Transportes, com o apoio da 
Polícia Militar, verificam a ne-
cessidade de deslocamento 
dos veículos e pedestres, 
além de aferir a temperatura 

dos ocupantes dos veículos.
Durante as ações, tam-

bém são feitas abordagens 
para orientar e conscientizar 
a população sobre a con-
taminação do coronavírus.

Em função da pande-
mia do novo coronavírus, 
a Prefeitura de Guarujá vai 
contratar, em caráter emer-
gencial temporário, um total 
de 240 profissionais para a 
área da saúde. O objetivo 
é reforçar o quadro de tra-
balhadores que atuam no 
combate à Covid-19 em 
toda a rede municipal. Outras 
202 vagas são destinadas a 
cadastro reserva. A remune-
ração oferecida varia de R$ 
104,76 a R$ 1.550,00 por 
cada plantão de 12 horas.

As inscrições iniciaram 
nesta quinta-feira (9) e o can-
didato poderá se inscrever, 
gratuitamente, por meio do 
endereço eletrônico http://
saude.guaruja.gov.br/site/for-
mulario. O prazo termina no 
próximo dia 13 de abril. 

As oportunidades são para 
nove funções: médico (clínico 
geral); enfermeiro, técnico de 
enfermagem, técnico de raio-
x, atendente, fisioterapeuta 
intensivista ou de emergência, 
ajudante geral, condutor de 
veículos de urgência e técnico 
de laboratório. Em todas as 
opções, assim como de ca-
dastro reserva, já estão inclusas 
vagas para deficiente físico. 

Ao acessar o link, o inte-
ressado deve preencher o 

Covid-19
Em 11 dias, 
Central já
registrou 

mais de 200 
ligações

Governo de São Paulo faz apelo para
que população não viaje na Páscoa

Bertioga também intensifica controle
de acesso nas entradas da Cidade

Guarujá abre inscrições para a área da saúde

formulário online e anexar 
documento de Identida-
de, CPF, Comprovante de 
Endereço,  certificado ou 
diploma pertinente à fun-
ção pretendida e currículo, 
comprovante de PIS/PASEP, 
Certificado de Alistamento 
Militar (acima de 45 anos é 
isento de apresentação), 
atestado de antecedentes 
criminais (www.ssp.sp.gov.

br/atestado), cer tidão de 
quitação eleitoral (www.tse.
gov.br) e declaração de bens.

Os detalhes sobre re-
muneração, número de 
vagas,  requis i tos,  entre 
outros,estão disponíveis no 
edital 001/2020* – Con-
tratação Emergencial Tem-
porária Sesau Coronavírus 
(Covid19) – que será pu-
blicado no Diário Oficial do 

Município e site da Prefei-
tura (www.guaruja.sp.gov.
br) a par tir desta quinta. 

Para a seleção, será feita 
análise de currículo e um 
questionário de avaliação, de 
caráter eliminatório. Sem vín-
culo empregatício, contrata-
ção terá prazo vigente de seis 
meses, podendo ainda ser 
prorrogado. Caso o número 
de convocados não atenda a 

necessidade do Município, a 
Prefeitura abrirá novo prazo.

PREFERÊNCIA
O secretário de saúde de 

Guarujá, Vitor Hugo Straub 
Canasiro, lembra que os can-
didatos que eventualmente 
aguardam convocação em 
concursos vigentes nas áreas 
pleiteadas no referido edi-
tal terão preferência nesta 
contratação temporária, sem 
prejuízo de sua colocação 
naquele concurso.

HOSPITAL DE CAMPANHA
Além das vagas via con-

tratação direta pela Prefeitura, 
há, ainda, outras 266 vagas 
disponíveis, abertas pela Or-
ganização Social (O.S) Asso-
ciação das Crianças Excepcio-
nais de Nova Iguaçu (Aceni), 
para atuar exclusivamente no 
hospital de campanha que o 
Município está viabilizando na 
Base Aérea. São oportunida-
des, em sua maioria, na área 
da Saúde. As inscrições serão 
feitas exclusivamente por e-
mail. Os currículos, mencio-
nando a vaga pretendida, 
devem ser enviados para 
recrutamento@aceni.org.br. 
Os salários variam entre R$ 
1.141 e R$ 5.000. Informações 
no link https://cutt.ly/StLqLtY.

Interessados 
poderão se 
inscrever 
gratuitamente 
através da 
internet; outras 
202 vagas são
para cadastro 
reserva

Divulgação

Pedido é para as pessoas não irem ao litoral; isolamento social é fundamental para combate ao coronavírus
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PALAVRAS CRUZADAS

Solução
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BANCO 4

(?)-vindas:
recepção
cordial

Principal
usuário

da fralda
descartável

Espanto;
admiração

Tecla de
micros

(Inform.)

(?) Babá,
herói de

conto
infantil

Letra-
símbolo do
Super-Ho-
mem (HQ)

Haroldo de
Andrade,
radialista

Peça que
sustenta a

estátua

Tem um re-
laciona-
mento

amoroso

Função da
máquina

xerox

Ação do
engraxate,
em relação
ao sapato 

Ultraje a
(?): gravou

"Inútil"
(MPB)

Cada
uma das

divisões da
Medicina

Grande
extensão

Grito
preferido
da torcida

(fut.)

Giulia Gam,
atriz de 
“Boogie
Oogie”

Destruir;
arruinar

Ou, em
inglês

Comum; frequente

"... não movem o
moinho" (dito)

Disco
voador
Cola-
rinho

Profissional
de turismo
O satélite
da Terra

Orelha,
em inglês

Culpa;
incrimina

Erudito;
filósofo

Totalidade
das coisas

Chuva violenta (bras.)

A fêmea e o macho de
uma colmeia

Sílaba de
"censo"

Distraído
(fig.)

Interjeição
de alegria

Ave do
cerrado

Roberta (?),
cantora

Que custa
preço alto

Psiu!
104, em

algarismos
romanos

UBT
ASSOMBRO
GUIAEAR

LUASABIO
ALTCEN
SUAUHA
PEDESTAL

NAMORAEI
SAECZ
SCOPIAR

CAROOVNI
DAGOLGG
AMPLIDÃO

ASSOLAROR

2/or. 3/alt — ear. 4/toró. 5/usual. 7/assolar. 8/amplidão — pedestal.

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.

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

Das areias claras da Prai-
nha Branca, passando pelo 
mar azul de ondas brancas 
da Praia do Tombo, até o 
mangue e palafitas na bei-
ra do cais em Vicente de 
Carvalho, contrastes sociais 
e as maravilhas de Guarujá, 
são fontes de inspiração 
para o compositor e mú-
sico Cristiano Jangadeiro.

Caiçara raiz e completan-
do 30 anos de estudo e pai-
xão à música, Cristiano Janga-
deiro aposta na contagiante 
sonoridade do Reggae Rock 
e, em seu lançamento debut 
‘Nesse Barco a Navegar’, vai 
te colocar pra dançar e refletir 
sobre o papel que cada um 
de nós está vivendo na atual 
sociedade. Forte? Você ain-
da não viu, nem ouviu, nada.

Jangadeiro - nome artístico 
adotado pelo cantor e com-

positor da cidade de Guaru-
já/SP - encarou a empreitada 
de nove meses de estúdio 
após o conselho de Rick Bo-
nadio, durante um workshop 
do conceituado produtor.

9 MESES
O local escolhido foi o 

Estúdio El Rocha, dos irmãos 
Takara (Daniel Ganjaman, Fer-
nando Sanches e Maurício 
Takara), em São Paulo. O 
disco começou a ser produ-
zido em maio de 2019 pelas 
mãos de Fernando (que já ti-
nha no currículo trabalhos na 
produção de discos do CPM 
22, Vivendo do Ócio, Victor 
Rice, Criolo, Rael, Baiana Sys-
tem entre outros artistas) com 
a assistência de Eric Yoshino 
e do próprio Jangadeiro. 

Juntos, o trio foi cons-
truindo gradativamente tudo 
o que um bom álbum deve 
ter: bons arranjos, sonorida-

Durante o período de 
quarentena imposto pelo 
avanço da pandemia do novo 
coronavírus no mundo, é fun-
damental manter o isolamento 
social para impedir a disse-
minação do vírus e evitar o 
colapso na rede de saúde.

Diante disso, o Governo 
do Estado de São Paulo re-
força o apelo para que as 
pessoas não viajem no feriado 
prolongado da Páscoa, cele-
brada no próximo domingo 
(12), especialmente para mu-
nicípios do litoral paulista.

A orientação está alinhada 
com os pedidos dos prefei-
tos das cidades litorâneas, 
que buscam evitar maiores 
índices de contaminação 
e consequente sobrecar-
ga dos sistemas de saúde 
dos municípios. A Páscoa é 
uma data tradicionalmente 
marcada pelas reuniões de 
família, algo que ganha ainda 
mais importância num mo-
mento delicado como esse.

A boa notícia é que é pos-
sível estar em contato com os 
familiares e matar as saudades 
sem quebrar o isolamento 
social utilizando aplicativos 
que permitem fazer chama-
das em vídeo com várias 
pessoas simultaneamente.

Neste tutorial, ensinamos 
como usar os 10 principais 
– a lista inclui serviços dis-
poníveis tanto para usuários 
do sistema Android como 
para o iOS (iPhone). Confira:

FACEBOOK MESSENGER
Disponível para Android e iOS

Normalmente, quem tem o 
Facebook também possui 
o Messenger instalado e já 
conhece suas funções. Com 
boa qualidade de vídeo, o 
Messenger oferece interface 
simples e amigável para cha-
madas em família com até 50 
pessoas – até seis participan-
tes todos aparecem, acima 
desse número somente quem 
está falando é mostrado.

Passo a passo
1 Selecione conversa ou grupo;
2 Clique no ícone da câmera.

WHATSAPP MESSENGER
Disponível para Android e iOS

O aplicativo de mensagens 
mais usado em praticamente 
todo o mundo oferece o 
recurso de chamadas de 
vídeo para até quatro pes-
soas e seu uso é bastante 
simples. Embora a qualidade 
do serviço não seja a me-
lhor, ele cumpre a função.

Passo a passo
1 Clique em ligações;
2 Clique em nova ligação;
3 Escolha até 3 contatos;
4 Toque no ícone da câmera.

SKYPE
Disponível para Android

e iOS, iPad e desktop

Uma das primeiras ferramentas 
a oferecer o recurso de vídeo-
chamada, o Skype permite 
ligações de vídeo com até 
25 pessoas, acompanhado 
de uma janela de bate-papo 
para envio de mensagens 
de texto e imagens. Também 
oferece a opção de ligações 
para qualquer telefone fixo 
e celular no mundo, através 
de créditos comprados pelo 
próprio aplicativo. Para tan-
to, é preciso ter uma conta 
no Skype e o número de 
pessoas em uma ligação de 
vídeo pode variar conforme 
a plataforma e o dispositivo.

Passo a passo
1 Selecione chamadas;
2 Clique no ícone do telefone 
com sinal de +;
3 Escolha os contatos;
4 Clique em ligar;
5 Escolha a opção desejada.

* Clique aqui para verificar o 
tutorial em outros sistemas.

HANGOUTS
Disponível para Android e iOS

A plataforma de mensagens 
instantâneas do Google pode 
ser usada tanto pelo Gmail 
como pelo Google+ e per-
mite ligações de vídeo com 
até 25 pessoas.

Passo a passo
1 Clique no ícone de +;
2 Selecione “novo grupo”;
3 Toque sobre o ícone de 
check;
4 Selecione “Compartilhar link” 
e depois “ativar”;
5 Defina os contatos para 
compartilhar o link.

FACETIME
Disponível para IOS

O aplicativo da Apple é exclu-
sivo para usuários da platafor-
ma e permite vídeo-chamada 
com até 32 participantes.

Passo a passo
1 Clique no ícone de +;
2 Escreva o nome dos parti-
cipantes;
3 Toque em “Vídeo”.

GOOGLE DUO
Disponível para Android e iOS

Instalada de fábrica em muitos 
dispositivos Android, a pla-
taforma do Google também 
está disponível para aparelhos 
da Apple. O serviço não tem 
custo e possibilita chama-
das simultâneas entre até 8 
usuários dos dois sistemas.

Passo a passo
1 Toque no botão Chamada;

Nesse Barco a Navegar

Cristiano Jangadeiro redefine o
Reggae Rock com álbum de estréia

SERVIÇO
Álbum “Nesse Barco a Navegar”

Data de lançamento: 10 de abril de 2020, nas
principais plataformas de streaming - Contatos: 

Email: jangadeiroguaru@hotmail.com
Instagram: @cristiano.jangadeiro

Facebook: www.facebook.com/jangadeiro.oficial

de original e uma produção 
primorosa, aliada a um time 
de músicos experientes.

Com lançamento nesta 
sexta-feira da Paixão, dia 
10 de abril, em todas as 
plataformas de streaming, 
o álbum mistura composi-
ções mais antigas, de cer-
ca de 10 anos atrás, com 
músicas compostas espe-
cialmente para o projeto. 

ATUAL
Temas relevantes como 

feminicídio, sustentabilidade, 
questões indígenas e política 

se misturam entre outros 
temas cantados em alto e 
bom tom, embalados por um 
reggae forte e contagiante 
e melodias matadoras.  Um 
convite a um deleite musical, 
poético e desafiador.

Um disco coeso e atual, 
Nesse Barco a Navegar já 
pode ser considerado um 
dos álbuns mais sinceros e 
impactantes de 2020.

Confira o vídeo de ‘Gue-
to’, música de trabalho já dis-
ponível no canal do compo-
sitor e nos aplicativos de stre-
aming: https://bit.ly/2XqySzA

Guia da Páscoa Digital

Vídeo-chamada ajuda a celebrar data com familiares

Confira tutorial sobre os principais aplicativos 
que oferecem esse recurso; isolamento

social é fundamental no combate à Covid-19

2 Se lec ione os  conta -
tos a serem adicionados.

ZOOM
Disponível para Android, iOS, 
Windows, macOS e Linux

Apesar de ser mais utiliza-
da no meio corporativo em 
versões pagas, a plataforma 
possui uma opção gratuita 
que possibilita a participa-
ção de até 100 pessoas 

– com limite de 40 minutos 
para chamadas em grupos.

Passo a passo
1 Selecione “Nova reunião”;
2 Clique em “Iniciar reunião”;
3 Selecione “Participantes”;
4 Depois em “Convidar”;
5 Defina o envio do link da 
vídeo-chamada.

HOUSE PARTY
Disponível para Android e iOS

O aplicativo de vídeo-chama-
das vem ganhando cada vez 
mais popularidade e tem como 
diferencial a possibilidade de 
fazer chamadas de vídeo em 
grupos com mais participan-
tes do que seus concorrentes 
– são permitidas até oito 
pessoas ao mesmo tempo.

Passo a passo
1 Selecione os contatos que 
deseja adicionar;
2 Clique em “Join” para iniciar 
a chamada com os contatos;
3 Se estiver offline, basta clicar 
no ícone do telefone.

JUSTALK
Disponível para Android e iOS

Nesse aplicativo é possível uti-
lizar alguns recursos diferentes 
dos demais, como um chat de 
vídeo em grupo ou mesmo 
criar desenhos durante uma 
ligação ou ainda jogar online. 
As chamadas de vídeo per-
mitem reunir até 16 pessoas 
ao mesmo tempo. Graças 
a sua interface com o Face-
book é possível encontrar os 
contatos de forma mais fácil.

Passo a passo
1 Selecione chamadas;
2 Clique no ícone do telefone 
com sinal de +;
3 Escolha os contatos;
4 Clique em ligar.

VIBER
Disponível para Android e iOS

Apesar de não ter se torna-
do tão popular como seus 
principais concorrentes, o 
Viber oferece chamadas 
de áudio e vídeo e possui 
interface de conversa sim-
ples e intuitiva. É possível 
ainda criar comunidades 
sem limites de participantes. 
Assim como o Skype, per-
mite ligações para outros 
usuários e também para te-
lefones fixos e celulares em 
qualquer parte do mundo.

Passo a passo
1 Selecione Chamadas;
2 Clique no ícone do telefone 
com sinal de +;
3 Escolha os contatos;
4 Clique em ligar.

Fonte: Portal do Governo de SP
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Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

De Agência Brasil

Em uma aliança de enfren-
tamento à covid-19, a Univer-
sidade de São Paulo (USP), 
a Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) e a Uni-
versidade Estadual Paulista Ju-
lio de Mesquita Filho (Unesp) 
se articularam para lançar uma 
plataforma que deve agilizar a 
obtenção de insumos neces-
sários para a produção de 
testes de diagnóstico. Cerca 
de 20 laboratórios das três 
instituições participarão da 
iniciativa, que é coordenada 
pelo diretor do Instituto Bu-
tantan, Dimas Covas.

A plataforma foi oficializa-
da na última semana (2/04), 
com a adesão de seis labo-
ratórios que já realizam tes-
tagem pelo Instituto Adolfo 
Lutz, além dele próprio. Na 
próxima etapa, os demais irão 
se juntar ao grupo, após obter 
o credenciamento requisitado 
que os autoriza a emitir diag-
nósticos da doença.

Segundo Covas, que tam-
bém é membro do Centro de 
Contingenciamento do Co-
ronavírus do Estado, núcleo 
criado pelo governo estadual 
de São Paulo, a ação já tem 
dado resultado. Ele informou 
que a primeira remessa de kits 
encomendados da Coreia do 
Sul já deve chegar na próxima 
semana e que a compra de re-
agentes está em andamento.

O fato de as compras 
de insumos laboratoriais de-
penderem de importação 
é apontado como um dos 
principais obstáculos por 

O Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC), 
que mede a variação da 
cesta de compras de famílias 
com renda até cinco salários 
mínimos, registrou inflação 
de 0,18% em março deste 
ano. A taxa é superior ao 
INPC de fevereiro (0,17%), 
segundo dados divulgados 
nesta quinta-feira (9) pelo 
Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE).

O índice acumula taxas de 
0,54% no ano e de 3,31% 
em 12 meses. Com isso, o 
INPC também ficou acima da 
inflação oficial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
que registrou taxas de 0,07% 
em março, 0,53% no ano 
e de 3,30% em 12 meses.

Em março, os produtos ali-
mentícios tiveram alta de pre-
ços de 1,12% em março, aci-
ma da variação de 0,13% do 
mês anterior. Já o grupo dos 
não alimentícios teve deflação 
(queda de preços) de 0,09%, 
taxa abaixo da observada 
em fevereiro, quando havia 
registrado inflação de 0,18%.

Da Redação
    
O presidente Jair Bolsona-

ro agradeceu (9) ao governo 
da Índia pelo envio de ma-
téria-prima para a produção 
de hidroxicloroquina, remé-
dio indicado para doenças 
como malária, lúpus e artrite 
e que vem sendo testado 
para o tratamento de pacien-
tes com covid-19. No último 
fim de semana, Bolsonaro 
conversou com o primeiro-
ministro indiano, Narendra 
Modi, pedindo apoio no 
fornecimento dos insumos.

“Nossos agradecimentos 
ao primeiro-ministro da Índia, 
Narendra Modi, que, após 
nossa conversa por telefone, 
liberou o envio ao Brasil de 
um carregamento de insumos 
para produção de hidroxiclo-

roquina”, escreveu Bolsonaro 
em publicação na sua conta 
pessoal no Twitter. ̈ Um gesto 
honroso que poderá ajudar 
a salvar a vida de muitos 
brasileiros, e do qual jamais 
esqueceremos”, completou.

Nesta quarta-feira (8), em 
pronunciamento, Bolsonaro 
disse que a matéria-prima 
deve chegar até sábado (11). 
Importante produtora de insu-
mos para remédios e principal 
fornecedora mundial de me-
dicamentos genéricos, a Índia 
restringiu a exportação de 
ingredientes farmacêuticos em 
meio à crise que motivou a Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) a decretar pandemia.

TRATAMENTO
O presidente Bolsonaro 

vem defendendo a possi-

bilidade de tratamento da 
covid-19 com hidroxicloro-
quina desde a fase inicial da 
doença, segundo ele, após 
ouvir médicos, pesquisadores 
e chefes de Estado. Na sema-
na passada, o governo federal 
zerou o imposto de importa-
ção cobrado de medicamen-
tos como a cloroquina – e seu 
derivado, a hidroxicloroquina 
- e a azitromicina para faci-
litar o combate da doença.

No final de março, o Mi-
nistério da Saúde passou 
a adotar a prescrição do 
medicamento em casos gra-
ves de pacientes internados 
com o novo coronavírus. O 
ministro da Saúde, Henrique 
Mandetta, reforçou que a 
definição médica individual é 
o que deve ser considerado 
no tratamento da covid-19 e 

que só recomendará a cloro-
quina e a hidroxicloroquina 
caso sejam referendadas pelo 
Conselho Federal de Medicina 
(CFM) como medicamen-
tos viáveis no tratamento 
contra o novo coronavírus.

PRODUÇÃO
No Brasil, o produto é 

fabricado em laboratórios 
privados, das Forças Armadas 
e da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz). A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
enquadrou a hidroxicloroquina 
e a cloroquina como medica-
mentos de controle especial 
para evitar que pessoas que 
não precisam efetivamente 
desse medicamento provo-
quem o desabastecimento 
do mercado. (Editado com 
informações de Agência Brasil)

O ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta, noticiou 
que uma empresa chinesa que 
estaria responsável pela entre-
ga de 15 mil unidades de res-
piradores mecânicos - equi-
pamento essencial para tratar 
pessoas infectadas com o 
novo coronavírus e que apre-
sentam o sintoma mais grave 
da doença, a Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SRAG) - 
não deu garantias de entrega.

Para solucionar o desfal-
que do material, Mandetta 
informou que há um projeto 
de parceria para expandir a 

capacidade de produção 
de respiradores por fábricas 
brasileiras. Uma firma que 
fabricava cerca de 500 por 
dia fechou acordo para a 
entrega de 6,5 mil unidades 
em um prazo de três me-
ses para o governo federal. 

Segundo o diretor de Lo-
gística do Ministério da Saúde, 
Roberto Dias, a meta é garantir 
que companhias nacionais 
viabilizem no total 14 mil res-
piradores, sendo sete mil para 
Unidades de Tratamento Inten-
sivo e sete mil para transporte 
de pacientes em estado grave.

Cerca de 2,5 milhões de 
pessoas receberam nesta 
quinta-feira (9) a primeira 
parcela do auxílio emergen-
cial de R$ 600. Outros 3,5 
milhões de pessoas rece-
berão a primeira parcela na 
próxima terça-feira, dia 14.

Dos 2,5 milhões com 
o crédito na conta no 
primeiro dia, 2 milhões 
receberam os recursos 
na Caixa e cerca de 500 
mil no Banco do Brasil.

A Caixa iniciou o paga-
mento para quem já está 
inscrito no Cadastro Único 
de Programas Sociais (Ca-
dÚnico) e tem conta em 
um dos dois bancos pú-
blicos. Os demais trabalha-
dores têm que se cadastrar 
no aplicativo Caixa Auxílio 
Emergencial ou no site 
Auxílio Caixa e começarão 
a ser pagos até o dia 14.

Segundo a Caixa, já 
foram feitos 28 milhões 
de cadastros entre ter-
ça-feira e quarta-feira (8).

O auxílio emergencial 
será pago a trabalhadores 
informais de baixa renda, 
microempreendedores 
individuais, contribuintes 
individuais ou facultativos 
do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e a be-
neficiários do Bolsa Família. 

A renda básica emer-
gencial será de R$ 600 ou 
de R$ 1,2 mil para mães 
solteiras. Quem está no 
Bolsa Família não precisa 
se cadastrar e receberá 
o auxílio emergencial no 
mesmo dia do pagamento 
do programa social, que 
ocorre nos últimos dez 
dias úteis de cada mês.

1ª parcela
é paga a

2,5 milhões

Auxílio 
emergencial

Inflação para 
pobres fica 
em 0,18%

Covid-19

Universidades formam rede para 
acelerar compra de insumos

Cientistas apostam na centralização de compras pelo governo estadual

cientistas brasileiros que de-
senvolvem experimentos e kits 
de diagnóstico de covid-19. 
O aumento na demanda dos 
itens também tem atrapalhado 
o avanço dos estudos.

CENTRALIZAÇÃO
O vice-diretor da Faculda-

de de Medicina da USP, Roger 
Chammas, explicou que uma 
das estratégias da plataforma 
é garantir os produtos cen-
tralizando a aquisição na Se-
cretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo. Com isso, diz 
ele, que também coordena 
a Rede USP para o Diagnós-
tico da Covid-19 (Rudic), o 
problema deve ser atenuado.

Para contornar a dificulda-
de de aquisição de reagentes, 
a equipe do projeto também 
tem buscado ampliar o le-
que de opções disponíveis. 
Especialistas da Unicamp 

que estão no projeto têm 
trabalhado para avaliar os 
efeitos de diversas marcas de 
reagentes, com o objetivo de 
achar alternativas aos insumos 
que geralmente são utilizados.

Depois de experimentá-
los e comprovar que mantêm 
o mesmo nível de qualidade, 
os pesquisadores irão elabo-
rar padrões de protocolo, 
para que colegas possam 
aproveitá-los e evitar que 
suas atividades também pa-
rem por falta de insumo. O 
plano é de disponibilizar os 
protocolos no site da força-
tarefa criada pela Unicamp 
para o combate de covid-19.

INTERIOR DO ESTADO
Os pesquisadores têm 

procurado, ainda, aproveitar 
as vantagens com as quais já 
contam, como a capilarida-
de regional da Unesp, que 

possui 34 unidades, distri-
buídas em 24 municípios.

Além disso, a vivência da 
universidade em ações de 
cooperação com o gover-
no federal é encarada pela 
equipe de pesquisadores 
como outro ponto positivo. 
Um exemplo é o desenvolvi-
mento de testes de HIV e he-
patites C e B para o Ministério 
da Saúde, que, na opinião da 
professora Rejane Grotto, da 
Faculdade de Ciências Agro-
nômicas (FCA) da Unesp, po-
derá servir como referência.

A rede de laboratórios 
da Unesp foi aprimorada 
com o projeto de pesquisa 
Rede de Diversidade Ge-
nética de Vírus, realizado 
de 2002 a 2007, e hoje 
dispõe de laboratórios com 
nível de biossegurança 3 
(Araraquara) e 2 (Botucatu 
e São José do Rio Preto).

Ao serem melhorados, 
os laboratórios se tornaram 
locais onde é possível a 
realização de testes que 
manipulam material genético 
de vírus para a identificação 
da covid-19, como é o caso 
do teste de diagnóstico PCR.

Rejane destaca, por fim, 
que haverá, na equipe, uma 
parcela de pesquisadores 
dedicada ao diagnóstico e 
outra à pesquisa. De maneira 
integrada, farão análises sobre 
aspectos epidemiológicos, 
interação célula-patógeno, 
desenvolvimento de no-
vas tecnologias, desenvolvi-
mento de ferramentas para 
prever possíveis desfechos 
e sequelas que a covid-19 
poderá deixar em pacientes.

INCIDÊNCIA NO BRASIL
De acordo com relatório 

divulgado nesta quarta-fei-
ra (8), pelo Ministério da 
Saúde, o Brasil contabiliza 
15.927 casos confirmados 
de covid-19. O total posi-
ciona o país na 14ª posição 
mundial. A colocação sobe 
para o 12º lugar quando 
se considera o número de 
óbitos ocorridos em decor-
rência da infecção, que é de 
800. Atualmente, portanto, 
a taxa de letalidade é de 
5%. O estado de São Paulo 
segue como a unidade fe-
derativa que responde pela 
maior quantidade de casos, 
com 6.708 registros, seguida 
pelo Rio de Janeiro e Ceará, 
respectivamente com 1.938 
e 1.291. (Com informa-
ções da Agência Fapesp)

Hidroxicloroquina

Bolsonaro agradece Índia por insumos para produção

¨Um gesto honroso 
que poderá ajudar 
a salvar a vida de 

muitos brasileiros”

Ministério da Saúde faz 
parceria para produzir 
respiradores nacionais

Fornecedor 
chinês não 
garantiu entrega 
de encomenda 
brasileira


