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O isolamento social é 
a arma mais eficaz no 
combate ao Covid-19. 

Se puder, fique em 
casa e proteja a

nossa comunidade. 

“Homem do
Tempo” avisa:

Charge da semana

Hospital de Campanha estará 
disponível após o feriado

Prefeitura realiza nesta sexta-feira (17), a última vistoria técnica pré-abertura à estrutura do Hospital de Campanha montado no hangar da Base Aérea de
Santos, em Vicente de Carvalho. Inicialmente, o HC receberá pacientes cuja demanda por atendimento não for, eventualmente, suportada na rede municipal
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Ação preventiva

Regis Lima

Pitangueiras ganha ciclofaixaPitangueiras ganha ciclofaixa
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Serão 1.700 metros de extensão, que começam no cruzamento com
a Avenida Leomil (Centro) e seguem até a entrada da Praia da Enseada

Aprenda a fazer
a sua máscara
de proteção
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Município registra 
39 casos de 

dengue este ano
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Primeiro caso do
Covid-19 na Cidade

está recuperado
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Avisei que 

o paciente 

pode trocar o 

médico!
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Micros
Per Avião
A liberação para uso do 
Hospital de Campanha 
de Guarujá está quase 
certa para acontecer 
após o feriado de Tira-
dentes. O único entrave 
nesse prazo é justa-
mente o recebimento 
de alguns equipamen-
tos que estão sendo 
importados pelo país, 
como respiradores pul-
monares. 

Confisco
O motivo é que ae-
ronaves transportando 
materiais de combate 
ao Covid-19 que ‘param’ 
por algum motivo nos 
Estados Unidos podem 
ter a carga confiscada, 
por isso, novas rotas, e 
extensão de prazos, po-
dem ocorrer. Como dizia 
um colega, “Oremos!” 

Ciclofaixas
Já começaram as quei-
xas sobre a implantação 
de ciclofaixa na Aveni-
da Marechal Deodoro 
da Fonseca, na orla da 
Praia de Pitangueiras. 
A prefeitura iniciou a 
demarcação de 1.700 
metros de extensão, que 
começam no cruzamen-
to com a Avenida Leomil 
(Centro) e seguem até 
a entrada da Praia da 
Enseada. A previsão é 
que até o final deste mês 
o trecho seja concluído.

Vozes
As maiores queixas refe-
rem-se à escassez de va-
gas de estacionamento 
de automóveis em frente 
aos prédios da orla. 
Essas mesmas vozes se 
opuseram quando a 
mudança foi feita na orla 
das Astúrias. Garantia da 
comodidade para uma 
pequena parcela, ou 
motivação eleitoreira?

É mais vida
Guarujá possui cerca 
de 60 quilômetros de 
ciclovias e a eficiência 
da medida está bem 
documentada. De acor-
do com o Infosiga-SP 
– Sistema de Informa-
ções Gerenciais de Aci-
dentes de Trânsito do 
Estado de São Paulo, 
a Cidade registrou em 
2018 o total de oito 
mortes de ciclistas; já 
em 2019 foram seis, uma 
redução de 25%. Vidas 
da cidade importam.

Vacina 
Um grupo de pesqui-
sadores do Instituto Bu-
tantan trabalha no de-
senvolvimento de um 
produto composto por 
anticorpos para comba-
ter o novo coronavírus 
(SARS-CoV-2), causador 
da doença COVID-19. 

Covid 
A pesquisa trabalha com 

anticorpos do sangue de 
pessoas que se curaram 
da enfermidade. A ideia 
é encontrar uma ou mais 
dessas proteínas com a 
capacidade de se ligar 
ao vírus com eficiência 
e neutralizá-lo. A seguir, 
serão produzidas em 
larga escala e usadas no 
tratamento da doença. 
Nada de ‘cloroquina’.

Isolamento
Guarujá é a quarta cida-
de do Estado e a segun-
da da Região Metropoli-
tana da Baixada Santista 
a superar o índice de 
60% de isolamento so-
cial durante a pandemia 
do novo coronavírus. Os 
dados foram divulgados 
na última segunda-feira 
(13), pelo Sistema de 
Monitoramento Inteli-
gente (SIMI-SP) do Go-
verno de São Paulo.

Isolamento II
O Município chegou a 
registrar no feriado de 
Páscoa índices acima 
dos 60%, na sexta-feira 
(61%), sábado (59%) e 
domingo (63%). O resul-
tado é fruto das medi-
das restritivas adotadas 
pela Cidade, desde a 
segunda quinzena de 
março como suspensão 
das aulas, de eventos 
públicos, e de restri-
ção de acesso aos co-
mércios. Sigamos assim.

Ano político em Gua-
rujá é puxado! Ainda 
mais quando algo tão 
grave como uma tragé-
dia com mortos e uma 
pandemia nos atinge em 
sequência no curto pra-
zo de dois meses. Qual 
político no país, ou no 
mundo, estaria prepa-
rado para resolver tais 
questões e, principalmen-
te, sem cometer erros? 

Quem até agora apre-
sentou uma solução para 
o dilema que enfrentamos 
atualmente: apoiar bem 
estar econômico ou so-
cial? Ninguém, mas entre 
o agir e o se omitir, a ação, 
ainda que incerta frente ao 
novo, é o único caminho.

Em Guarujá, indepen-
dente de paixões políti-
cas e cores ideológicas, 
é preciso reconhecer que 
o desafio é gigantesco. 
Especialmente em uma 
sociedade tão desigual 
como a nossa, onde um 

terço de população é 
servidor público, outro 
terço se defende no se-
tor de turismo/porto e 
serviços relacionados, e 
o restante vive ora acima, 
ora abaixo da linha da 
pobreza, em moradias 
insalubres instaladas em 
comunidades precaria-
mente organizadas.

Chegamos até aqui 
como resultado de ações 
administrativas e executi-
vas tomadas desde a his-
tória de nossa fundação, 
e certamente essa res-
ponsabilidade é compar-
tilhada entre todos que 
passaram pelas cadeiras 
do poder da cidade.

Por conseguinte, é de 
se estranhar que o mes-
mo povo que cobra da 
administração do Prefeito 
Válter Suman mais empe-
nho e eficiência frente às 
mazelas da população 
seja o mesmo povo que 
hoje pede abertura do 

comércio, das praias, 
da volta a vida normal 
da cidade. Tem pessoas 
defendendo que a praia 
seja aberta apenas aos 
surfistas! (sic) Prova do 
egoísmo que marca nossa 
sociedade atual.

Toda ação no enfren-
tamento à pandemia en-
contra uma oposição 
falaciosa, oportunista e 
mal intencionada. Deixa-
mos aqui o apelo: Quem 
tem poder de mobilizar 
a população não pode 
se valer dessa condução 
venenosa e perversa das 
mentes de nossa já sofri-
da população.

A lei é para todos e 
a população não opina 
sobre o planejamento de 
tais ações, sejam do lado 
A ou lado B da política. 
Contudo, são eles que so-
frem na carne os desdo-
bramentos dos resultados 
dessas ações. O momen-
to é de ação e prudência. 

O momento é de
ação e prudência

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da 
minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer 
a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso 

SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos 
brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia 

do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de 
saúde está por enfrentar. Agradeço a toda a equipe que 

esteve comigo no MS e desejo êxito ao meu sucessor 
no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa 
Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso país.

Ex-Ministro da Saúde – Henrique Mandetta

FRASE DA SEMANA

Continuando as infor-
mações e alertas ne-
cessários em meio a 
pandemia do Covid-19, 
hoje comento com vo-
cês o cuidado nas con-
tratações financeiras! 
Sabemos que muitos 
estão com as finanças 
comprometidas, pois, 
foram surpreendidos 
de forma desagradável 
com a paralisação de 
atividades e incentivo ao 
isolamento social. 

Nesse momento, o 
medo e a tomada de 
decisões impulsivas, 
ou seja, sem análise 
de riscos e consequ-
ências, pode e será fa-
tal. Foi considerando 
esse fator que justifico 
o título deste artigo: 
‘enquanto uns choram, 
outros vendem lenços’. 
Esta expressão tende a 
significar a criação de 

oportunidades boas em 
um período de crise, 
mas, a abordagem que 
quero trazer hoje aqui 
é diferente: um alerta 
para possíveis contratos 
fraudulentos que podem 
te prejudicar. Oportuni-
dades que soam como 
vantajosas e podem se 
tornar a cova para sua 
vida financeira. 

Estou falando de em-
préstimos bancários! 
Muitas propagandas 
(enganosas) estão vei-
culando ofertas de ban-
cos e outras empresas 
financeiras, nelas são 
apresentados contratos 
de empréstimos com 
juros baixos. Esse tipo 
de contratação deve ser 
a sua última opção, últi-
ma! Eu já disse última?! 
Explico. De qualquer 
forma você vai pagar a 
mais o valor que “pegou 

emprestado”, indepen-
dente da taxa de juros. 

Então será que vale a 
pena criar essa conta a 
mais no seu orçamen-
to? Faça suas contas. 
Qual despesas você 
tem? Será que precisa 
mesmo de um emprés-
timo ou basta selecionar 
algumas prioridades? 
Pense bastante, mas, se 
a alternativa for mesmo 
esse tipo de contratação 
fique muito atento às 
cláusulas do contrato! 

Duvide, questione e 
procure se blindar de 
ofertas enganosas e que 
podem no futuro te levar 
a uma inadimplência 
maior. Por fim, o prazo 
de entrega da declara-
ção do Imposto sobre 
a Renda foi prorrogado 
para 30 de junho! 

Fique atento ao seu 
Direito!

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

Cuidado: enquanto uns choram, 
outros vendem lenços

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI

GRATIDÃO
Nossa homenagem a todos os profissionais da saúde que atuam em nossa cida-
de e pelo mundo todo. Vocês são os verdadeiros heróis da vida real. Gratidão.
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SINDICATO DOS SINDICATO DOS 
SERVIDORESSERVIDORES

PÚBLICOSPÚBLICOS
DE GUARUJÁDE GUARUJÁ

SINDSERV GUARUJÁSINDSERV GUARUJÁ

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

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

ACOMPANHE-NOS
PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/ EstanciaDeGuaruja

Da Redação

A Prefeitura de Guarujá 
realiza nesta sexta-feira (17), 
a última vistoria técnica de 
pré-abertura à estrutura do 
Hospital de Campanha (HC) 
montado para atuação emer-
gencial no combate à pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19), dentro do hangar 
da Base Aérea de Santos, em 
Vicente de Carvalho. 

O local vem sendo prepa-
rado desde o início do mês 
de abril e deve ser liberado 
para uso na próxima semana, 
após o feriado de Tiradentes. 
Inicialmente, o HC receberá o 
excedente de pacientes cuja 
demanda não for suportada 
na rede pública municipal. 

O hospital de campanha 
de Guarujá foi viabilizado com 
a autorização do Estado Maior 
das Forças Armadas, em arti-
culação iniciada pela Adminis-
tração. A gestão do espaço 
será de responsabilidade da 
Organização Social Associa-
ção das Crianças Excepcionais 
de Nova Iguaçu (Aceni). 

O planejamento prevê três 
meses de funcionamento, 
totalizando R$ 14,9 milhões 
de investimento neste perí-
odo. Para tanto, estão sendo 

Um grupo de pesquisa-
dores do Instituto Butantan 
trabalha no desenvolvimento 
de um produto composto 
por anticorpos para combater 
o novo coronavírus (SARS-
CoV-2), causador da doença 
COVID-19. Os anticorpos 
monoclonais neutralizantes, 
como são chamados, serão 
selecionados de células de 
defesa (células B) do sangue 
de pessoas que se curaram 
da enfermidade.

A ideia é encontrar uma 
ou mais dessas proteínas com 
a capacidade de se ligar ao 
vírus com eficiência e neutra-
lizá-lo. A seguir, serão produ-
zidas em larga escala e usadas 
no tratamento da doença.

Covid-19

Butantan 
desenvolve
tratamento 

de COVID-19

O Estado de São Paulo 
registra um aumento de 
81,7% nas mortes pelo 
coronavírus, na última se-
mana. Na quarta-feira (15), 
SP já registrava 778 mortes, 
com 83 novas entre terça e 
quarta. Até a quarta passa-
da, eram 428 vítimas fatais.

O número acumulado 
desde a primeira confirma-
ção de caso em SP (26 de 
fevereiro) já é maior do que 
o total de vítimas de H1N1 
no primeiro ano dessa pan-
demia, em 2009. Foram 585 
mortes por esse tipo do ví-
rus Influenza e 8.663 casos.

Pelo segundo dia conse-
cutivo, SP tem um pico de 
internações de confirma-
dos para COVID-19, com 
mais de 2,2 mil pacientes 
assistidos em hospitais. 
São 1.132 em leitos de UTI 
e 1.200 em enfermarias.

Além disso, são 11.043 
casos, um aumento de 
64,6% também nesse in-
tervalo (foram 6.708 casos, 
até sete dias atrás). Já são 
199 cidades com pelo 
menos um caso e 78 mu-
nicípios com no mínimo 
um óbito (confira abaixo a 
relação de casos e óbitos).

Entre as vítimas fatais, 
estão 463 homens e 315 
mulheres. Os óbitos con-
tinuam concentrados em 
pacientes com 60 anos ou 
mais, totalizando 79,8% das 
mortes. A relação de casos 
e óbitos confirmados por 
cidade pode ser consultada 
em: https://www.saopau-
lo.sp.gov.br/coronavirus/.

Mortes 
crescem

81,7% em
São Paulo

Combate ao Coronavírus

Hospital de Campanha receberá 
demanda não suportada pela cidade

aplicados R$ 3,2 milhões do 
tesouro municipal, mais R$ 
3,2 milhões enviados pelo 
Governo do Estado.

A maior parte, R$ 8,5 mi-
lhões, veio de um Termo de 
Ajustamento de Conduta 
(TAC) firmado entre a Prefei-
tura de Guarujá e o Ministério 
Público (MP) de São Paulo, 
que permitiu, com a devida 
autorização do Conselho 
Municipal do Meio Ambiente 

(Comdema), a transferência 
de recursos do Fundo Munici-
pal do Meio Ambiente para o 
Fundo Municipal de Saúde. 

A transação permitiu trans-
por verba que seria implan-
tada em projetos ambientais 
na Cidade para o hospital 
de campanha. A transferên-
cia tem a concordância do 
Grupo de Atuação Especial 
de Defesa do Meio Ambien-
te (Gaema), órgão do MP.

Sobre a escolha da Base, 
o prefeito da cidade destaca 
que cumpre o plano emer-
gencial. “É um local amplo, 
arejado e ideal para um hospi-
tal de campanha. Por enquan-
to, é uma estrutura preventiva, 
já que a rede municipal, com 
o apoio do Hospital Santo 
Amaro, que ganhou mais 10 
leitos contratados pelo Mu-
nicípio, está dando conta da 
demanda até o momento”, 

ressalta o prefeito de Gua-
rujá, o médico Válter Suman.

ESTRUTURA DE
ATENDIMENTO

No local, estão sendo 
montados 70 leitos de apoio 
à rede municipal de saúde, 
sendo 50 clínicos e 20 de 
UTI em uma estrutura com-
posta por duas tendas, uma 
de 20×45 metros e outra de 
20×50 metros, totalizando 
1.900 metros quadrados.

O hangar possui cerca de 
4 mil metros quadrados, o 
que permite a expansão do 
hospital de campanha, com o 
funcionamento de mais leitos, 
se for necessário. O material 
é de fácil higienização, sen-
do, inclusive, lavável, e cada 
um dos 70 leitos deverá ter 
estrutura individual, medindo 
7,5 metros, garantindo o dis-
tanciamento necessário entre 
os pacientes.

O ambiente será 100% 
climatizado e com sistema 
de distribuição de gases me-
dicinais (oxigênio e ar com-
primido). Com o reforço do 
hospital de campanha na Base 
Aérea de Santos, a Prefeitura 
de Guarujá passa a ter 192 
leitos para o combate à pan-
demia do novo coronavírus.

Local vem sendo preparado desde o início do mês de abril e deve ser 
liberado para uso na próxima semana, após o feriado de Tiradentes

Da Redação

Guarujá é a quarta cidade 
do Estado e a segunda da 
Região Metropolitana da Baixa-
da Santista a superar o índice 
de 60% de isolamento social 
durante a pandemia do novo 
coronavírus. Os dados foram 
divulgados na última segunda-
feira (13), pelo Sistema de Mo-
nitoramento Inteligente (SIMI-
SP) do Governo de São Paulo.

O Município chegou a 
registrar no feriado de Pás-
coa índices acima dos 60%, 
na sexta-feira (61%), sábado 
(59%) e domingo (63%). O 
resultado é fruto das medi-
das restritivas adotadas pela 
Cidade, desde a segunda 
quinzena de março como 
suspensão das aulas, de even-
tos públicos, e de restrição 
de acesso aos comércios.

“O distanciamento social 

é a melhor forma de redu-
zirmos o contágio do novo 
coronavírus. Por isso, depois 
de decretar estado de cala-
midade na Cidade, instalamos 
um gabinete de crise, a fim 
de implantar diversas medi-
das que vão desde barreiras 
sanitárias nas entradas da 
Cidade até fiscalização rigo-
rosa no comércio. O nosso 
maior objetivo é preservar 
vidas”, afirmou o prefeito 

de Guarujá, Válter Suman.
Monitoramento - O Siste-

ma de Monitoramento é viabili-
zado por meio de acordo com 
as operadoras de telefonia e 
uma empresa de geoprocessa-
mento, a fim de que o Estado 
possa consultar informações 
agregadas sobre deslocamen-
to em 645 municípios paulistas. 
No momento, há acesso a 
dados referentes a 52 cidades.

A central de inteligência 

analisa os dados de telefonia 
móvel para indicar tendências 
de deslocamento e apontar 
a eficácia das medidas de 
isolamento social. Quando 
um grupo de celulares se 
movimenta mais de 200 me-
tros é um indicativo de que a 
quarentena não foi respeitada. 
Com isso, é possível apontar 
em quais regiões a adesão 
à quarentena é maior e as 
medidas a serem tomadas.

Guarujá supera o índice de 60% de isolamento social

Regis Lima

De Guarujá

Já está recuperado o pa-
ciente registrado como o 
primeiro caso confirmado do 
novo coronavírus em Guarujá. 
Morador do Guaiúba, Alexan-
dre Massara da Costa Moreira, 
de 38 anos, é profissional da 
saúde e atua na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) de um 
hospital na capital paulista.

A confirmação do caso 
como Covid-19, chegou no 
dia 29 de março, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, após resultado emi-
tido pelo Instituto Adolfo 
Lutz. No momento, Guarujá 
possui 22 casos confirmados 
da doença, destes, dois óbi-
tos. Por enquanto, somente 
o morador do Guaiúba está 
recuperado. Os outros 20 
confirmados, ainda cum-
prem isolamento domiciliar 
e seguem monitorados pela 
Vigilância em Saúde.

Hoje, passado o período 
de 14 dias em que esteve 

em isolamento domiciliar, 
Alexandre já até retornou ao 
trabalho. Ao apresentar os 
primeiros sintomas, ele achava 
não se tratar de nada grave. 
“Era só dor de cabeça, mal 
estar e calafrio. Depois, tive 
febre perto dos 39 graus e 
fui até à tenda em frente à 
UPA da Rodoviária, onde fui 
prontamente atendido”.

Ele conta que permane-
ceu em isolamento domiciliar 
conforme recomendado pela 
Vigilância em Saúde. “Meus 
amigos faziam as compras no 
mercado e deixavam na minha 
porta. Quando percebi, mi-
nha família (esposa e filhos) já 
estava contaminada também. 
Meus filhos com sintomas 
leves, mas minha esposa com 
sintomas mais pesados, como 
febre, cansaço, dor no corpo, 
atingindo até o pulmão”.

Mesmo apresentando sin-
tomas leves, o morador do 
Guaiúba relata que por apro-
ximadamente sete dias não 
podia fazer muito esforço. 

“Por trabalhar dentro de uma 
UTI, achei que iria passar por 
isso sem sofrer nada. Mas, 
teve dias em que a dor de 
cabeça era forte, daquelas de 
derrubar mesmo”, lembra.

Alexandre destaca ainda 
o papel de toda equipe da 
Vigilância em Saúde. “Eles 
vieram aqui em casa, me li-
gavam frequentemente para 
saber como eu estava, assim 
como toda minha família. 
Foram bastante atenciosos”.

Recuperação - De acor-
do com o diretor de Vigilância 
em Saúde da Prefeitura, Marco 
Antonio Chagas da Concei-
ção, não existe um laudo 
médico que ateste que esse 
paciente está “curado”, mas 
que a Vigilância Municipal se-
gue protocolos internacionais 
a respeito de como funciona 
a infecção pela Covid-19.

“Ele não teve mais sintomas 
da doença, cumpriu a qua-
rentena rigorosamente, não 
saiu de casa mesmo. Fomos 
in loco e, a priori, ele está 

recuperado, tanto que foi ad-
mitido em suas atividades no 
hospital novamente, atuando, 
inclusive, na linha de frente 
contra o novo coronavírus”.

Chagas reitera que a partir 
do momento em que ele teve 
os primeiros sintomas ou que 
coletou o exame, precisou 
ficar 14 dias em isolamento 
domiciliar, para impedir a ca-
deia de transmissão.

Ainda segundo o chefe da 
Vigilância, esse paciente sabe 
que mesmo pós doença, não 
pode ir à praia, bares, etc. Ou 
seja, assim como toda a po-
pulação em geral, deve evitar 
aglomerações. “Ele cumpriu 
seu isolamento domiciliar e 
agora, como todo o Estado, 
está em quarentena por tem-
po indeterminado”.

Histórico - O profissional 
da saúde deu entrada no PAM 
Rodoviária em 20 de março 
apresentando sintomas da 
doença, como febre alta, 
tosse, dificuldade de respirar, 
coriza e dores de cabeça e 

Primeiro caso confirmado do novo 
coronavírus no município está recuperado

O homem, de 38 anos, 
atua na UTI de um 
hospital na capital

garganta. Diante disso, foi feita 
a coleta de material biológico 
(da naso e orofaringe) encami-
nhado ao Instituto Adolfo Lutz 
para realização do exame.

A UPA Rodoviária notificou 
a Vigilância no dia seguinte à 
entrada do paciente, em 21 
de março. Ele não precisou ser 
internado, sendo recomenda-
do o isolamento domiciliar. A 
Vigilância em Saúde monito-
rou o paciente, que permane-
ceu em isolamento domiciliar, 
até o dia 6 de abril. O seu 
estado de saúde era bom, 
sem quaisquer complicações.
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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

Apesar da preocupação 
com o Covid-19, a dengue 
continua ativa e sua ocor-
rência na cidade vem sen-
do registrada. No entanto, 
o trabalho de prevenção 
prossegue e as ações de 
combate à dengue inicia-
das na quinta-feira (9), vem 
realizando o bloqueio de 
nebulização com o uso de 
inseticida em diversos bairros 
de Guarujá. Até o momento, 
a equipe já passou por 1.817 
casas, distribuídas entre os 
bairros Vila Zilda, Vila Júlia, 
Santa Rosa, Cidade Atlântica 
e Jardim Monteiro da Cruz, 
em Vicente de Carvalho.

O objetivo da ação é 
atuar em pontos da Cidade 
com casos confirmados da 
doença e interromper sua 
transmissão, atingindo direta-
mente o mosquito Aedes ae-
gypti, transmissor da dengue. 

Até o momento, foram 

confirmados 39 casos de 
dengue este ano. Em compa-
rativo ao mesmo período de 
2020, de janeiro a março de 
2019 foram 60 casos regis-
trados. Já em todo o ano de 
2019 foram 270 confirmados.

CRONOGRAMA
De acordo com o novo 

cronograma, estão previstas 
visitas nos bairros Enseada, 
Jardim Santa Maria e Vila Júlia, 
além do Jardim Monteiro da 
Cruz e Pae Cará, em Vicente 
de Carvalho.

Segundo a Coordenadora 
de Combate às Endemias 
de Guarujá, Ana Lúcia Gama 
da Cruz, os agentes cos-
tumam encontrar maiores 
focos da doença em quin-
tais, ralos externos, pratos 
de plantas, garrafas pet e 
pneus. “A população pode 
aproveitar o momento de 
isolamento social para cui-
dar de suas casas e eliminar 
larvas do mosquito”, alerta.

Um novo estudo, de-
senvolvido por cientistas 
espanhóis, encontrou uma 
relação entre altas tempera-
turas e a menor propagação 
do novo coronavírus. No 
entanto, à semelhança de 
outros estudos já existentes, 
os especialistas afirmam que, 
apesar dessa relação, a apro-
ximação do verão não será 
suficiente para travar a pan-
demia no hemisfério norte.

Ao longo das últimas se-
manas têm sido publicados 
na Espanha outros estudos 
que chegaram à mesma con-
clusão: o verão não irá abran-

dar a pandemia. No último 
dia 8, a Academia Nacional 
de Ciências dos Estados 
Unidos aconselhou a Casa 
Branca a não dar como ga-
rantida a capacidade de 
o calor travar a pandemia.

“Existem evidências que 
sugerem que o vírus da co-
vid-19 pode ser transmitido 
menos eficientemente em 
ambientes com temperatura e 
umidade mais altas. No entan-
to, dada a falta de imunidade 
ao vírus em todo o mundo, 
essa redução na eficiência da 
transmissão pode não levar 
a uma queda significativa na 

Desde o início deste mês, 
do dia 03 até esta quarta-feira 
(15), a Prefeitura de Guarujá 
forneceu 15.636 refeições 
aos alunos da rede municipal 
de ensino, entregues nas 13 
escolas que servem como 
unidades polo para oferecer 
a alimentação aos estudantes. 
O objetivo da Secretaria de 
Educação, Esporte e Lazer 
(Sedel) é atender aos alunos 
em situação de vulnerabi-
lidade social, que têm na 

escola a sua única refeição, já 
que as aulas estão suspensas 
por tempo indeterminado, 
devido ao enfrentamento 
contra o novo coronavírus. 

Todas as unidades da rede 
municipal permanecem aber-
tas das 10 às 16 horas, mas 
somente 13 núcleos possuem 
a retirada da merenda, que 
são entregues nos seguintes 
horários: das 11 às 12 ho-
ras aos alunos da manhã e 
vespertino e das 14 às 15 

horas para os estudantes 
dos períodos tarde e noite. 
Todos os protocolos sanitá-
rios estão sendo seguidos.

EDUCAÇÃO MUNICIPAL
ANTECIPA FÉRIAS

A Prefeitura de Guarujá 
definiu a reorganização do 
calendário escolar 2020 para 
a rede municipal de ensi-
no e núcleos conveniados 
tendo em vista a pande-
mia do novo coronavírus.

Com isso, está dispensado 
o cumprimento de 200 dias 
letivos, antes obrigatório. Além 
disso, o recesso escolar, que 
ocorreria em julho, já vigora ofi-
cialmente desde segunda (13) 
e termina no próximo dia 24.

O secretário de Educação, 
Esporte e Lazer explica que 
o Município terá que cumprir 
800 horas letivas. Caso não haja 
nova orientação de isolamen-
to, as aulas ocorrerão continu-
amente, de forma regular, sem 

a tradicional parada em julho.
Quanto ao calendário es-

colar e a divisão por bimestre, 
por exemplo, essas serão 
feitas oportunamente. “O Es-
tado decretou a volta às aulas 
no próximo dia 27. Portanto, 
vamos aguardar a divulgação 
de nova orientação, se de 
fato a retomada das aulas 
será nessa data, ou se haverá 
prorrogação do isolamento 
social pelo Governo Estadual 
ou pelos prefeitos da Região”.

Os serviços municipais 
de desinfecção do entorno 
de unidades de saúde con-
tinuam a ser prioridade. No 
entanto, as ações estão sendo 
ampliadas para ruas e locais 
de grande circulação, como 
pontos de ônibus, cemitérios 
municipais, farmácias. 

Nesta semana, as equipes 
lavaram o entorno do Hospital 
Guarujá, pontos de ônibus da 
Avenida Adhemar de Barros e 
os camelódromos e passeios 
da Avenida Thiago Ferreira, 
cemitérios de Vicente de Car-
valho, Morrinhos e Vila Júlia, 
Funerária Municipal.

Ao longo da semana, a 
ação percorrerá Unidades 
Básicas de Saúde e Usafas 
e demais postos de atendi-
mento em Saúde do muni-
cípio, como os Caps, Siad 
e Dia, entre outros. A pul-
verização é realizada com 
uma solução de detergente 
neutro, bactericida e água.

A Prefeitura de Guarujá 
começou a implantar, na 
última semana, ciclofaixa na 
Avenida Marechal Deodo-
ro da Fonseca, na orla da 
Praia de Pitangueiras. Nesta 
primeira etapa, serão 1.700 
metros de extensão, que 
começam no cruzamen-
to com a Avenida Leomil 
(Centro) e seguem até a 
entrada da Praia da Ense-
ada. A previsão é que até 
o final deste mês o trecho 
seja concluído.

Na sequência, será rea-
lizado mais 300 metros de 
ciclofaixa, que liga a Praia 
de Pitangueiras à Enseada, 
totalizando dois quilôme-
tros. Está previsto, também, 
a ligação da ciclofaixa de 
Pitangueiras, na altura da 
Praça dos Expedicionários, 
com a ciclofaixa da Ave-
nida Puglisi. Nesse trecho 
serão mais 100 metros.

Mobilidade
Menos 

vagas, mais 
bicicletas

Ciclofaixas começam 
na Avenida Leomil e 
seguem até a entrada 
da Praia da Enseada

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

Dengue

Agentes visitam quase duas mil casas
Ação teve início na quinta-feira (9) 

e já visitou 1.817 casas;
até domingo (19), a intenção

é atender a Enseada,
Jardim Santa Maria,

Vila Júlia, Jardim Monteiro
da Cruz e Pae Cará

Aulas suspensas

15 mil refeições entregue na rede municipal

Desinfecção 
de áreas 

públicas é 
ampliada

Mundo

Especialistas dizem 
que tempo quente 

não reduzirá a 
pandemia do Covid

propagação da doença sem 
a adoção simultânea de inter-
venções na saúde pública”.

Para sustentar essa ob-
servação, o estudo men-
ciona os casos da Austrália 
e do Irã, dois países que 
estão atualmente na época 
do verão e enfrentam uma 
rápida disseminação do ví-
rus. “Além disso, os outros 
coronavírus que causam do-
enças humanas potencial-
mente graves, como Sars e 
Mers, não mostraram nenhum 
comportamento sazonal”, 
argumenta ainda o estudo.

“Não há provas até ago-
ra de que o novo corona-
vírus poderá mostrar uma 
sazonalidade de inverno”, 
anunciou o Centro Euro-
peu para o Controle de Do-
enças no fim de março.

CHINA
No início da pandemia, um 

estudo na China sugeriu que, 
por cada aumento de um grau 
na temperatura, o número 
diário de casos confirmados 
caía entre 36% e 57%, des-
de que a umidade relativa 
se mantivesse em cerca de 

75%. Os próprios autores 
desse estudo reconheceram 
que essa correlação entre 
o vírus, a temperatura e a 
umidade não era consistente 
em diferentes províncias.

Diante das conclusões 
que reduzem a esperança 
de a aproximação do verão 
conter a pandemia, os es-
tudos dão ênfase à impor-
tância das medidas de con-
tenção e isolamento social.

Em todo o mundo, a co-
vid-19 já fez mais de 133 
mil mortos e infectou mais 
de 2 milhões de pessoas.

Verão não será suficiente para travar a pandemia no hemisfério norte
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BANCO 33

CFTC
AFLUENTE
LERRON
CAMAEAT

VIRAALCE
OOCLAN
ESPATULA
FALARME

FORRARAD
SADCRE
FOFOCAZ
OIC

ONDE
BRINDEON

ODALISCA

Sequência
entre

milhar e
unidade

Antônimo
de "agitar" 

Móvel com
colchão

(?)-lata:
cão de rua
sem raça
específica

André Nas-
cimento,
jogador
de vôlei

Lâmina
para abrir
envelopes

Flúor
(símbolo)

Dispo-
sitivo

antifurto
do carro

Correio
Aéreo

Nacional
(sigla)

Revestir;
cobrir

Autran
Dourado,
escritor

brasileiro
Intriga
sobre a

vida alheia
(bras.)

Tipo de
operação
bancária

Presente
comum no
programa

de auditório

Abrevia-
tura de
idem

Título de
nobreza do

Drácula
(Lit.)

(?)-line:
conectado
à internet

A mulher
que dança

para o
sultão

(?)-bolo: o dedo
indicador

O da Bandeira é
"Ordem e Progresso"

Minerais
que com-

põem
nossos

dentes e
ossos

Falta;
falha

Pequenos
círculos

Comer,
em inglês
Mesa da

missa
Cervídeo
típico do
Canadá

Em silêncio

Substância
usada em

velas

Acredita

Rocei com
as unhas

Rio que
deságua
em outro

50, em
romanos

Possuir

(?) Rosa,
compositor

2/on. 3/eat. 4/alce. 6/brinde. 8/afluente — parafina.

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

Rua Montenegro, 291 - Vila Maia, Guarujá 

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

���Aberturas
� ����������Encerramentos
� � ���������������Imposto de Renda

ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

ATENDEMOS COM E S/HORA MARCADA

Tels.: 3012-1212
3355-7005

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

altura do nº 2049 da Av. Adhemar de Barros)

Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

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

� Charges  � Logotipos
� Ilustrações � Caricaturas 
� Logomarcas

BabuBabuBabuBabu

Dando continuidade à 
iniciativa de apresentar con-
teúdo cultural de maneira 
segura durante o isolamento 
social, feito como preven-
ção à Codiv-19, o projeto 
Pontos MIS seguirá com a 
programação do ‘MIS em 
Casa’, apresentando sessões 
de cinema seguidas de bate-
papos online, aos sábados. 

O filme deste sábado 
(18) é Meu Amigo Hindu 
(2016), do diretor Hector 
Babenco, último trabalho do 
renomado cineasta argen-
tino naturalizado brasileiro 

antes de seu falecimento.
O filme conta a história de 

Diego, um diretor de cinema 
que está com um grave cân-
cer. Sua trajetória de busca 
pelo tratamento permeia sua 
relação com sua esposa, sua 
família e sua própria existência.

O fi lme começará às 
15h30 e a sessão será limi-
tada a 100 vagas, que po-
dem ser pleiteadas a partir 
desta quinta-feira (16), às 
11 horas, através da inscri-
ção no link https://tinyurl.
com/s9hgsfd. Somente a 
inscrição não garante a pre-

sença, uma vez que a equi-
pe do ‘Pontos MIS’ entrará 
em contato, via e-mail, para 
confirmar a par ticipação. 

Já o bate-papo após o fil-
me contará com a presença 
da atriz Bárbara Paz, viúva de 
Babenco, que no filme inter-
preta a personagem Sofia; e 
do pesquisador e crítico de 
cinema, Cássio Starling Carlos.  

A t ransmissão come-
çará às 18 horas e pode-
rá ser acessada no canal 
oficial do MIS no YouTube, 
pelo link https://tinyurl.com/
qjwqqzb, sem limite de vagas.

Turismo
Funcionários da Secretaria 

de Turismo de Guarujá (Setur) 
também estão trabalhando 
na confecção de máscaras 
de acetato, para distribuir em 
pontos em que o equipamen-
to é necessário.

A Setur já produziu cerca 
de 400 máscaras, desde o 
último dia 6, e mantém uma 
média de 50 itens por dia. 
O equipamento é destinado 
para a Secretaria de Saúde 
e para a Diretoria de Trân-
sito, que distribui entre os 
agentes da Guarda Civil Mu-
nicipal, que fiscalizam os blo-
queios nos acessos à Cidade.

Um alimento
por uma máscara

A essência da solidarieda-
de marca Guarujá. A ‘Troca 
Solidária’, uma campanha 
desenvolvida pela Guarda 
Civil Municipal (GCM), Michele 
de Morais Santos, tem como 

Último filme de Hector 
Babenco é atração

online do ‘Pontos MIS’ 

Willem Dafoe e Maria Fernanda Cândido em ‘Meu Amigo Hindu’, que será
exibido às 15h30; às 18 horas tem bate-papo com a atriz Bárbara Paz

Aprenda como fazer máscaras de proteção em casa

D
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a
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oProfessora da 
Etec Itararé 
mostra como 
fazer máscara 
de proteção na 
internet

Está difícil encontrar más-
caras de proteção facial à 
venda em tempos de pan-
demia. Uma opção para se 
proteger e evitar a propa-
gação do novo coronavírus 
pode ser arregaçar as mangas 
e fazer sua própria peça. 

Esta é a sugestão da pro-
fessora da Escola Técnica 
Estadual (Etec) Itararé (interior 
de SP), Michele Oliveira, que 

fez uma live mostrando o 
passo a passo da produção 
de uma máscara de pano 
feita sem a necessidade do 
uso de máquina de costura. 

Os interessados podem 
rever vídeo pelo Facebook 
da Etec Itararé (http://tiny.
cc/h0p5mz). Ficou interes-
sado? Confira o material ne-
cessário para confeccionar 
as peças, e acesse o vídeo. 

O número de casos da 
doença tem aumentado signi-
ficativamente no mundo, mas 
cresce também pequenos 
gestos de solidariedade. Um 
deles é o da professora Re-
nata Cotting, que há 23 anos 
atua na rede municipal de 
ensino de Guarujá. Depois de 
ver um vídeo na internet da 
Universidade do Estado de 
São Paulo (USP), ela apren-
deu a confeccionar prote-

tores faciais para doação. 
É uma espécie de máscara 
mas que cobre todo o rosto.

“Comprei material pela in-
ternet e junto ao meu marido 
decidimos começar a fazer. 
Hoje até ensino alguns dos 
meus alunos pelo WhatsApp. 
Não é uma coisa só minha, 
mas vários professores da 
rede municipal também es-
tão se engajando e assim a 
união faz a força”, comentou.

Para a produção, ela utili-
za folha de acetato A 4 trans-
parente com espessura de 
0,21mm e uma espécie de 
arco plástico, seguindo me-
didas específicas para corte. 
Cada máscara fica pronta 
em apenas 5 minutos. Ela já 
confeccionou mais de 50 
máscaras, e esse número só 
não é maior porque os mate-
riais utilizados na confecção 
também estão escassos. 

Professora doa máscaras à Saúde

MATERIAIS
� 2 retalhos de 20 x 18 
centímetros de algodão puro. 
Dê preferência aos tecidos mais 
leves, como o tricoline;
� Elástico nº 12 (32 cm para 
cada máscara);
� Agulha nº 7 ou a que tiver;
� Linha para costura;
� Régua;
� Tesoura.
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objetivo incentivar a doação 
de alimentos não perecíveis 
para famílias carentes em tro-
ca de máscaras de tecido ou 
TNT, para evitar a contamina-
ção pela Covid-19. Além de 
Michele, estão envolvidas no 
projeto as guardas municipais 
Adeilde Barbosa da Silva, Valé-
ria Ferreira Santos e de um ate-
liê da Cidade. Até o momento, 
mais de 100 quilos de alimen-
tos já foram doados a famílias 

carentes da cidade. “A fome 
não espera. Precisamos distri-
buir o amor e fazer com que 
ele chegue em cada lar”, frisa.

Interessados em adquirir 
a máscara de tecido devem 
levar dois quilos de alimentos 
não perecíveis. Já os que 
quiserem obter a de TNT, 
devem levar um quilo. O 
telefone de contato para 
outras informações de en-
trega é o (13) 99773-9189.
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no âmbito da Câmara de Guarujá”.

Lei Municipal 4.630/2019

Câmara de Guarujá, sintonizada em você.

aos atos do Poder Público. Com a implantação da 
Controladoria, toda despesa é acompanhada por 3 gestores
de contratos e por  treinados para comunicar qualquer 

Tudo que é economizado pelo Legislativo é revertido
para a Prefeitura e investido a favor da população.
E não para por aí. Nosso compromisso é que mais conquistas
sejam alcançadas.


