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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

Retomada do comércio em 
Guarujá gera filas e autuações

Flexibilização do co-
mércio segue deter-
minações do decreto 
municipal 13.610. No 

primeiro dia, duas em-
presas foram autuadas 
e outros dois comér-
cios foram fechados

Página 3

Decreto estadual 
recomenda uso de 
máscaras nas ruas
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Hospital de campanha de 
Guarujá está 80% concluído

Hospital já conta com co-
bertura nas duas tendas, 
com lona resistente ao 

fogo; piso; farmácia; e a 
estrutura individual dos 
leitos, que têm, cada um, 

7,5 metros, garantindo es-
paço confortável e distan-
ciamento entre pacientes

Mais de 1.500 
veículos são 

barrados no feriado
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Empresa doa 3.500 
litros de álcool em 
gel ao município

Página 3

Divulgação/PMG



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.

24 a 30 de abril de 2020 OPINIÃO A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br2

Micros
Dedé do Adélia
O empresário Dedé do 
Adélia usou a tecnologia 
da internet a favor do 
trabalho social na última 
semana. Dedé convidou 
duas renomadas psicólo-
gas, Amanda Aquino, es-
pecialista no atendimento 
para crianças e adoles-
centes vítimas de violência 
e Nicole Maset, mestre em 
educação em saúde para 
conversarem com seus 
amigos e seguidores sobre 
os impactos da quarente-
na na vida das famílias. 

Dedé do Adélia 2
Segundo Dedé, a intenção 
da live pelo seu canal no 
Facebook foi proporcio-
nar alguns momentos de 
reflexão para muitas pes-
soas que não têm como 
passar por um psicólogo, 
seja por não terem condi-
ções financeiras, ou pela 
situação de isolamento 
em tempos de Covid-19. 
“Eu quis levar informação e 
ferramentas para as pesso-
as passarem da forma mais 
saudável este momento 
crítico, e saberem que li-
dar com seus sentimentos 
são de muita importância 
para o bem estar pessoal 
e dos que os cercam”, 
explicou o empresário.

É mentira!
A Secretaria de Desenvol-
vimento e Assistência So-

cial (Sedeas) de Guarujá 
lançou nota nesta semana 
para alertar a população 
de que é falsa a informa-
ção que circula em redes 
socias, sobre a distribui-
ção de cestas básicas por 
aplicativo fornecidas pelos 
Cras (Centro de Referência 
de Assistência Social), 
devido à crise causada 
pelo novo coronavírus.

Canais oficiais
A nota ressalta que toda 
e qualquer medida oficial 
do Município está publi-
cada no Diário Oficial da 
Cidade ou no site: www.
guaruja.sp.gov.br, e que 
todos os atendimentos 
estão sendo realizados 
através da central tele-
fônica (13) 3344-4700, 
onde os profissionais es-
tão orientados a dar in-
formações relacionadas à 
pandemia. 

Confirme
Cabe frisar que a produ-
ção e reprodução de fake 
news é crime. Portanto, 
antes de compar tilhar 
qualquer informação, veri-
fique se a fonte é confiável. 

Fique atento
Desde 20 de março, 
até a última quarta-feira 
(22), os postos volan-
tes, que contam com 
duas carretas e quatro 
tendas, e que atendem 

exclusivamente pacientes 
com sintomas de doen-
ças respiratórias, realiza-
ram 4.032 atendimentos. 

Fique atento II
O maior volume é o da 
estrutura em frente à UPA 
Matheus Santamaria, co-
nhecido como PAM da 
Rodoviária, que registrou 
2.698 atendimentos. 
Na da UPA de Vicente 
de Carvalho foram re-
alizados 1.334 atendi-
mentos desde março.

Desinfecção
Além das carretas e ten-
das que estão presentes 
nas duas estruturas e são 
destinadas à triagem de 
pacientes, duas tendas 
de descontaminação tam-
bém estão realizando 
atendimentos. A do PAM 
da Rodoviária está em 
funcionamento desde 
31 de março, enquanto 
a da UPA de Vicente de 
Carvalho vem realizando 
atendimentos desde o dia 
6 deste mês.

Covid-19
Todos esses atendimentos 
comprovam que a do-
ença continua a circular, 
por isso, mesmo com a 
abertura parcial do co-
mércio, é importante que 
quem possa permanecer 
em casa, fique protegi-
do e proteja o próximo. 

A abertura de alguns 
setores do comércio em 
Guarujá na última terça-feira 
(21) passa a mensagem de 
que o pior da pandemia de 
Covid-19, o novo corona-
vírus, já passou. Mas, será? 

Após quase um mês 
de quarentena, que na 
verdade foi um isola-
mento social para quem 
podia ficar em casa, as 
pessoas começam a ter 
contato com os doentes.

Na maioria dos casos, 
eles relatam um mal estar 
muito forte, alguma tosse e 
dor de garganta, e também 
febre e perda do olfato e 
paladar, que evoluem para 
uma recuperação plena 

em suas residências, sem 
causar qualquer colap-
so no sistema de saúde.

Na grande mídia, o que 
se acompanha diariamente 
são dados onde a doença 
continua sua escalada, 
fazendo vítimas indistintas, 
tenham ou não doenças 
pré-existentes que agra-
vem a evolução ao óbito. 

Ao mesmo tempo, ti-
vemos informações do 
governo dizendo que a 
pior fase da doença não 
chegou e, de uma semana 
para outra, mudança de 
comando na pasta e re-
forço do discurso de que 
estamos em um nível da 
pandemia onde é seguro 

para quem não tem os sin-
tomas da doença retornar 
as atividades cotidianas.

Para qualquer cidadão 
que tenta entender o que 
está ocorrendo, toda essa 
massa de informações 
conflitantes reforçam o 
sentimento de insegu-
rança e de descrença 
nos meios de informa-
ção, sejam eles vindos 
da mídia, ou dos canais 
oficiais governamentais.

Entendemos que os 
governantes vão tomando 
as melhores decisões ba-
seados nas informações 
técnicas disponíveis sobre 
o problema. Mas até essas 
são precárias, pois tudo é 

muito novo e pouco estudo 
científico está disponível.

É possível que nosso 
país, por suas caracte-
rísticas tropicais, tenham 
influenciado na presença 
menos marcante do vírus 
em nossa população, mas 
também pode ser que 
não. Assim, o bom senso 
é o melhor conselheiro em 
tempos de crise e vale a to-
mada de precauções para 
evitar a transmissão do vírus.

Na falta da ciência, o mito 
é a verdade, mas não po-
demos negar que durante a 
tormenta, um furacão man-
tém em seu centro a calma-
ria que gera a falsa sensação 
de que o pior já passou.

Na falta da ciência,
o mito é a verdade

Nós não queremos negociar nada. Nós queremos 
é ação pelo Brasil. O que tinha de velho ficou para 
trás. Nós temos um novo Brasil pela frente. Todos, 
sem exceção, têm que ser patriotas e acreditar e 

fazer a sua parte para que nós possamos colocar o 
Brasil no lugar de destaque que ele merece. Acabou 

a época da patifaria. É agora o povo no poder.

Presidente Jair Bolsonaro em apoio
à atos contra o Congresso e o STF

FRASE DA SEMANA

A passeata ocorrida no 
domingo passado (19) 
em diversas capitais do 
país em favor do pre-
sidente Jair Bolsonaro 
e em defesa de uma 
intervenção militar e a 
reedição do AI-5 foi 
pequena, mas ruidosa. 
Essa parcela da popu-

lação que vai contra a 
Constituição da Repú-
blica tem o apoio do 
presidente, que des-
tacou em seu discurso 
no ato em Brasília que 
é hora do “povo no 
poder”. Não se sabe 
o que nos aguarda no 
futuro pós-pandemia 

de covid-19, mas é 
cer to que ninguém 
quer uma ditadura, seja 
ela vermelha ou bol-
sonariana. O caminho 
do autoritarismo gera 
ainda mais atrito e o 
país precisa é de união 
para vencer os tem-
pos de crise que virão.

AI-5, NÃO!

Na pandemia mais letal da 
história, a da peste negra no 
século XIV, as igrejas serviram 
principalmente para empilhar 
mortos. Se o costume regular 
já era fazer os sepultamentos 
nos tempos católicos, princi-
palmente das pessoas impor-
tantes ou de posses, a epidemia 
que ceifou milhões de vidas 
terminou por torná-los locais 
infectos – incompatíveis com 
um ambiente de orações e 
confraternização dos fiéis. Ter-
minaram esvaziados, embora 
o remédio mais procurado e 
receitado contra a peste fosse 
a fé, pois, entre as causas ab-
surdas atribuídas à doença pre-
dominava a de castigo divino.

Na grande epidemia da Era 
Contemporânea, a da gripe es-
panhola de 1918, as igrejas, já 
acrescidas no Ocidente pelas das 
religiões protestantes, também 
eram refúgio dos que buscavam 
proteção que a Medicina não 
oferecia. Tão logo se percebeu 
a forma do rápido e mortífero 
contágio, os templos, tal como 
cinemas, escolas e outros pontos 
de ajuntamento, foram fechados 
pelo Poder Público – tal como 
agora em muitas cidades. Não 
incluídas nos atos que liberavam 
o funcionamento dos chamados 
serviços essenciais, as “ativi-
dades religiosas de qualquer 
natureza” foram liberadas por 
um decreto do presidente da 
República, logo contestado 
pelo Ministério Público em 
ações acatadas pela Justiça.

Se é dito na Epístola de Ju-
das (o discípulo, não o apósto-
lo), “tenham compaixão daque-
les que duvidam”, é permitido 
duvidar da constitucionalidade 
desses atos que na prática 
restringem o direito à fé. A 
Constituição é taxativa no Art. 
5.º, inciso VI: “É inviolável a 
liberdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o 
livre exercício dos cultos religio-
sos e garantida, na forma da lei, 

a proteção aos locais de culto e 
a suas liturgias.” Já o Art. 19 
diz que “é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: I - estabelecer 
cultos religiosos ou igrejas, 
subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter 
com eles ou seus representantes 
relações de dependência ou 
aliança, ressalvada, na forma 
da lei, a colaboração de inte-
resse público” (grifos nossos).

A ressalva “na forma da lei” 
jamais foi regulamentada, como, 
aliás, várias outras da Carta 
Magna – não havendo, portanto, 
ato legislativo que legitime qual-
quer exceção à incolumidade 
dos dispositivos constitucio-
nais. O embaraço dos templos 
religiosos só é admitido nos 
Estados de Defesa e de Sítio. 
Nos artigos 136 a 141, a Consti-
tuição já prevê atos draconianos 
à liberdade dos cidadãos, que 
vão da censura à imprensa e 
violabilidade das comunica-
ções à restrição ao direito de 
reunião, “ainda que exercida no 
seio das associações” – e aqui 
figuram as igrejas. Na ausência 
desses estados de exceção, 
o fechamento dos templos é 
tão inconstitucional quanto a 
censura à imprensa e a violação 
do sigilo da correspondência.

A defesa mais comum do 
fechamento sumário das igrejas 
argumenta que não se trata de 
cerceamento à liberdade de cul-
to, mas prevenção das inevitá-
veis aglomerações que os ofícios 
religiosos atraem. Dizem, ainda, 
que preces e outras funções 
podem ser desempenhadas em 
casa ou seguidas pela TV aberta 
e internet. Esse foi o imediato 
entendimento da Igreja Católica. 
Ofícios religiosos regulares já 
estão suspensos em sinagogas, 
mesquitas e nos chamados 
terreiros dos cultos afro-brasi-
leiros. Entre os católicos, até a 
extrema-unção coletiva dada a 
distância aos enfermos graves 

já foi autorizada pelo Vaticano.
As reações mais ostensivas 

partiram de denominações ne-
opentecostais, até porque, em 
alguns casos, a presença do re-
banho é a garantia do dízimo do 
pastor. Chama atenção, segundo 
uma pesquisa do Datafolha, que, 
se no todo da população 37% 
consideram que o trabalho deve 
ser liberado, esse índice sobe 
para 44% entre os evangélicos. 
Entre os que não temem ser 
infectados, a proporção é de 
12% na população em geral e 
29% entre os evangélicos. A 
esta minoria se aplica o dito de 
Sofocleto: “A fé consiste em não 
crer no que está acontecendo.”

Vem a ser indiscutível o 
temor das autoridades sanitárias 
de que igreja aberta signifique 
multidão aglomerada. Contudo, 
sublinhe-se que, ao contrário 
da simplificação embutida no 
exercício da prática religiosa 
nos lares ou pela TV, os templos 
simbolizam a pedra fundamen-
tal da fé. Neles as pessoas se 
reúnem como contas de um 
colar de fraternidade humana e 
desfrutam o senso de pertenci-
mento à comunidade, comun-
gando coletivamente nos ofí-
cios e liturgias de sua religião.

Ocorre que os serviços es-
senciais pacificamente liberados 
também geram aglomerações 
– e, como têm mostrado os 
noticiários, de forma a multipli-
car o contágio da covid-19. Tal 
como nas dependências desses 
serviços, as igrejas poderiam 
ficar abertas para aqueles cuja 
fé não abre mão de seu símbolo 
– desde que não em atos de 
ajuntamento, como missas, e se-
guindo as regras de afastamento, 
proteção pessoal e assepsia 
recomendadas pelos médicos. 
Respeitadas essas cautelas, 
se é permitido ir a aeroportos, 
rodoviárias, supermercados, 
farmácias, bancos e usar o api-
nhado transporte coletivo, por 
que não se pode ir à igreja rezar?    

Ricardo Toledo Santos Filho, vice-presidente Ordem
dos Advogados do Brasil da Seção de São Paulo

Artigo

O direito à comunhão da fé
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Alcoólicos Anônimos
Existe uma saída para o alcoolismo

R. Washington, s/nº - Igreja Matriz, Guarujá
(13) 3235-5301 / 99133-2543

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

De Guarujá

A flexibilização das nor-
mas de funcionamento do 
comércio em Guarujá durante 
a pandemia da Covid-19, em 
vigor desde terça-feira (21), 
tem levado dezenas de pes-
soas a procura de estabeleci-
mentos que forneçam material 
para confecção de máscaras 
de proteção de tecido para 
prevenir a transmissão do 
coronavírus. 

Uma loja de produtos para 
artesanato no Bairro Santo 
Antonio fez fila de dobrar 
o quarteirão com pessoas 
aguardando para adentrar 
a loja. Apesar da grande 
procura, todas as pessoas 
estavam de máscaras e guar-
davam distância umas das 
outras. O mesmo se repetiu 
em outra loja de aviamen-
tos na avenida Thiago Ferrei-
ra, em Vicente de Carvalho.

A grande procura por 
esse tipo de material reflete 
a obrigatoriedade de uso de 
máscaras por pessoas que 
precisam sair às ruas, assim 
como por funcionários e 
clientes dos diversos estabe-
lecimentos de atendimento 
público, conforme estabele-
cido no decreto nº13.610, 
publicado na edição de sex-
ta-feira (17) do Diário Oficial 
do Município.

As regras ainda destacam 
que o comércio disponibili-
ze álcool em gel ou água e 
sabão para higienização das 
mãos e oriente para o dis-
tanciamento mínimo entre as 
pessoas, nas filas e no interior 
dos estabelecimentos. Alguns 
ramos estão funcionando 
com hora marcada, como 
salões de beleza, dentistas.

Primeiro dia - A fle-

O Governador João Doria 
recomendou, nesta quinta-
feira (23), que a população 
de todo o Estado utilize más-
caras de proteção facial nos 
momentos em que houver 
necessidade de sair às ruas. 
O decreto que prevê a re-
comendação será publicado 
amanhã (24) no Diário Oficial 
do Estado e faz parte de uma 
série de medidas adotadas 
pelo Governo de São Paulo 
para contenção da pandemia 
do coronavírus.

“É importante que essa 
recomendação seja seguida 
pelas pessoas que, em caso 
de extrema necessidade, pre-
cisem sair das suas casas. Isso 
não retira a recomendação de 
ficar em casa, para salvar vidas. 
Mas se você tiver que ir a um 
supermercado, a uma farmá-
cia ou a algum estabelecimen-
to essencial, vá de máscara”, 
disse o Governador.

A medida atende às reco-
mendações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
e do Ministério da Saúde e 
abrange todos os 645 municí-
pios do Estado. “A recomen-
dação do Governo de São 
Paulo é para uso de máscaras 
em todo o Estado. Há alguns 
municípios onde prefeitas e 
prefeitos, acertadamente, já 
promoveram essa recomen-
dação localmente, como fez 
o Prefeito Bruno Covas na 
capital. Agora, estamos es-
tendendo a todos os demais 
municípios”, pontuou Doria.

Os cidadãos de todo o Es-

tado poderão utilizar máscaras 
caseiras, confeccionadas com 
tecido, para atender à nova 
recomendação. A utilização 
da proteção facial, associada 
à orientação de isolamento 
social, tem objetivo de reduzir 
os índices de contaminação 
entre a população.

“Podemos observar que 
uma parte considerável e ma-
joritária da população já está 
usando as máscaras. Inclusive 
as máscaras domésticas, que 
são aceitáveis pela medicina. 
Se necessário for, em uma 
nova etapa, e esperamos 
que não haja esta necessida-
de, tornaremos obrigatório. 
Mas não consigo compreen-
der que alguém não queira 
usar a máscara e proteger 
a própria vida”, disse Doria.

ALERTA
O Governador João Doria 

ainda fez um novo alerta para 
que as pessoas fiquem em 
casa no período da quarente-
na, especialmente na capital e 
Região Metropolitana. “Ontem, 
a taxa de isolamento na capital 
e na Região Metropolitana de 
São Paulo foi de 48%. Isto 
é grave, acendendo o sinal 
amarelo. Nós não podemos 
baixar de 50%. Esta é a reco-
mendação da medicina e da 
ciência. Portanto, você, que 
mora na Região Metropolita-
na de São Paulo, nos ajude a 
não disseminar o vírus e a não 
colocar em risco a sua vida e 
as vidas de seus familiares”, 
ponderou o Governador.

Busca por tecidos e aviamentos
marca abertura parcial do comércio

A Secretaria de Saú-
de de Guarujá recebeu 
a doação de 3.500 litros 
de álcool em gel 70%. O 
material foi doado nesta 
quinta-feira (23) pela em-
presa Dow Química, locali-
zada na margem portuária 
de Vicente de Carvalho, 
e vem a somar junto ao 
enfrentamento à pandemia 
do Covid-19 no Município.

As doações serão desti-
nadas para toda a estrutura 
na área da Saúde da rede 
SUS no Município, que é 
composta por seis Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBSs); 15 Unidades de 
Saúde da Família (Usafas); 
cinco Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs); oito 
Unidades de Especiali-
dades e quatro Centros 
de Atenção Psicossocial 
(CAPS). Também abastece-
rá a unidade administrativa 
da Secretaria de Saúde e 
Call Center (dedicado à Co-
vid-19), ambos localizados 
no Paço Municipal Raphael 
Vitiello, além do Centro de 
Referência de Otorrinola-
ringologia, Oftalmotologia 
e Fonoaudiologia (Croof) 
e Vigilância em Saúde.

A Sesau salienta que as 
doações de álcool em gel 
pela Dow Química tran-
quiliza o Município, que 
tem se deparado com as 
barreiras comerciais rela-
cionadas a grande procura 
deste produto e escassez. 

“Com a vinda dessa do-
ação, o poder público agirá 
fortemente nesta pande-
mia, no enfrentamento dos 
diversos setores da saúde 
no combate ao coronaví-
rus. Muitos estabelecimen-
tos serão beneficiados, em 
especial a Rede de Urgên-
cia e Emergência e Rede 
de Atenção Primária. Com a 
disponibilidade de um dos 
mais importantes produtos, 
qualquer usuário do SUS, 
da população de Guarujá, 
poderá adentrar aos esta-
belecimentos, realizar sua 
higiene pessoal, contribuin-
do pela quebra do ciclo de 
contaminação desse vírus 
altamente infectante”, res-
saltou o secretário da pasta, 
Vitor Hugo Straub Canasiro. 

O secretário ainda re-
força que, a iniciativa da 
Dow Química permite que 
o cidadão seja atendido 
adequadamente nos es-
tabelecimentos de saúde, 
evitando a contaminação 
também de outros pacien-
tes e os acompanhantes.

Prefeitura 
recebe 

doação de 
3.500 L de 

álcool em gel

Governador recomenda o
uso de máscaras nas ruas

Covid-19

Guarujá tem 110 casos confirmados 
Na manhã desta quinta-feira 

(23), a Secretaria de Saúde 
(Sesau) de Guarujá recebeu 
a notificação de mais 12 diag-
nósticos positivos para o novo 
coronavírus. Com isso, a Cida-
de tem agora 110 casos con-
firmados da doença desde seu 
primeiro registro, no dia 23 de 

março. São 16 os pacientes re-
cuperados. Outros 12 suspei-
tos foram descartados. A Co-
vid-19 foi responsável por três 
mortes no Município, sendo a 
primeira no dia 25 de março.

Todos os confirmados pas-
sam bem, sem necessidade 
de internação. Os 91 que 

ainda estão em recuperação e 
fazendo isolamento domiciliar 
são acompanhados pela Vigi-
lância Epidemiológica, e foram 
instruídos a informar qualquer 
mudança repentina em seus es-
tados de saúde imediatamente.

Com o recebimento de 
mais diagnósticos negativos 

para a Covid-19, a Cidade 
tem agora 201 descartados.

O Município ainda aguarda 
exames de oito falecimentos, 
com idades que variam entre 
30 e 94 anos. A maioria dos 
pacientes possuía doenças 
associadas, e têm em comum 
a causa da morte por síndro-

me respiratória aguda grave.
São 294 os casos suspei-

tos, onde 32 deles seguem 
internados, sendo 15 em 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). Os demais munícipes 
seguem em isolamento domi-
ciliar, conforme recomenda-
ção da Secretaria de Saúde.

O número de mor tes 
pelo novo coronavírus cres-
ceu 21 vezes no interior, 
litoral e Grande São Paulo. 
O Estado de São Paulo regis-
trou, nesta quinta-feira (23), 
1.345 mortes por coronaví-
rus. Desse total, 433 mortes 
ocorreram nessas regiões.

No dia 1º de abril, eram 
apenas 20 mortes fora da 
cidade de São Paulo. Em-
bora esta ainda concentre 
a maior parte dos óbitos, 
esse percentual caiu de 
87% para 67% neste mês.

Depois da Grande São 
Paulo, a região com maior 

mortalidade é a do Depar-
tamento Regional de Saúde 
(DRS) de Campinas, com 
45 óbitos. Na sequência, a 
Baixada Santista, com 31. 
Em Bauru, são 18. Ribeirão 
Preto e Sorocaba têm 16 
óbitos cada. No Vale do 
Paraíba, são 13. Em São José 
do Rio Preto, 11. Há dez ou 
menos mortes em Presidente 
Prudente (10); Piracicaba 
(9); Araraquara (6); Registro 
(5); São João da Boa Vista 
(5); Marília (4); Barretos (2) 
e Araçatuba (1). Apenas 
a região de Franca segue 
sem mortes pela doença.

Em todo o Estado, houve 
aumento de 211 óbitos nas 
últimas 24h. Esse é o maior 
número já confirmado nesse 
intervalo de tempo, sendo 
mais de oito vítimas da doen-
ça por hora, desde ontem.

Até esta quinta-feira, são 
114 cidades com pelo menos 
uma vítima fatal da COVID-19. 
SP tem ainda 16.740 casos 
confirmados da doença, dis-
tribuídos em 256 municípios.

A relação de casos e 
óbitos confirmados por 
cidade pode ser consul-
tada em www.saopaulo.
sp .gov.b r / co ronav i r u s .

Mortes crescem 21 vezes no 
interior, litoral e Grande SP 

Demanda 
atende ao uso 
obrigatório de 
máscaras 

xibilização é a primeira de 
uma série de revisões que 
a Prefeitura planeja fazer nas 
restrições das atividades co-
merciais. O texto especifica 
os ramos de negócio autori-
zados a funcionar e as con-
dições específicas para tal.

Duas empresas autuadas, 
dois comércios fechados e 
mais de 70 estabelecimentos 
orientados compõem o ba-
lanço do primeiro dia da fle-
xibilização do comércio, em 
Guarujá. Os fiscais verificaram 
que duas empresas que atu-
am na travessia de barcas, em 
Vicente de Carvalho, não pro-
videnciaram máscaras de pro-
teção para seus funcionários, 
conforme orientação anterior. 

Elas foram multadas em 
R$ 1.563,80 e obrigadas a se 
adequar. Outros dois estabe-
lecimentos que não estavam 
na lista dos autorizados, sen-
do uma loja de variedades e 
outra de cosméticos, foram 
fechados pelos fiscais.

Denúncias relativas ao 
descumprimento dos de-
cretos municipais e normas 
estipuladas para o controle 
e combate à pandemia da 
Covid-19 podem ser feitas 

pelo telefone 153. A ligação é 
gratuita e o serviço é 24 horas. 
Outro canal é o Call Center 
(13) 3308-6820.

As atividades são monito-
radas, diariamente, pelos ficais 
da Vigilância Sanitária e de 
Comércio. É necessário seguir 
um regramento rígido com 
relação à intensificação das 
ações de higiene e limpeza e, 
em alguns casos, atendimen-
tos restritos a agendamento 
prévio, de modo a evitar a 
aglomeração de pessoas.

Exigências - O decreto 
desta semana é a primeira de 
uma série de revisões que a 
Prefeitura planeja fazer nas res-
trições das atividades comer-
ciais, podendo haver revisão 
das medidas a qualquer tem-
po, conforme a necessidade.

Todos os estabelecimen-
tos ficam obrigados a provi-
denciar máscaras de proteção 
para seus funcionários no 
interior dos estabelecimen-
tos, bem como exigir dos 
consumidores o seu uso. O 
artefato também passa a ser 
obrigatório nos táxis e veículos 
de transporte por aplicativos, 
tanto para passageiros como 
para motoristas. Nos ônibus 

e similares, o decreto reco-
menda o uso das máscaras 
a passageiros e motoristas.

Os clientes também de-
verão ter à disposição meios 
adequados para a higieniza-
ção das mãos, com álcool em 
gel ou água e sabão, como 
preveem as normas sanitárias 
de combate à Covid-19. Nos 
ônibus e similares, o texto re-
comenda orientação para que 
os motoristas lavem as mãos 
nos intervalos de cada viagem.

A fim de evitar aglomera-
ções, o número de clientes no 
interior dos estabelecimentos 
deverá ser controlado, de 
modo a limitar a permanên-
cia, na proporção máxima de 
uma pessoa para cada cinco 
metros quadrados de área 
construída do imóvel.

Para organizar as filas exter-
nas, cada comércio fica obri-
gado a manter pelo menos 
um funcionário identificado 
na entrada, orientando para o 
respeito à distância mínima de 
dois metros entre as pessoas, 
antes da entrada nos estabe-
lecimentos. Após a entrada, 
esse distanciamento mínimo 
deverá ser mantido nas filas 
internas dos caixas e balcões 

de atendimento, com o uso 
de fitas de isolamento ou 
marcação indicativa no chão.

Todas as máquinas de car-
tão de crédito e débito deve-
rão ter o teclado imediatamen-
te higienizado após a utilização 
por cada cliente, garantindo-
se, ainda, que o próprio con-
sumidor manuseie seu cartão.

Horários - Alguns estabe-
lecimentos poderão funcionar, 
porém, além de seguir as re-
gras sobre higiene, limpeza e 
contra as aglomerações, terão 
de seguir horários específicos: 
é o caso das adegas, lojas 
de conveniência e afins, que 
atenderão o público somente 
das 8 às 20 horas.

Há, ainda, um grupo de 
estabelecimentos que pode 
retomar o funcionamento, 
mas, apenas com atendimen-
to agendado previamente, 
para evitar a aglutinação de 
pessoas, além de seguir as 
recomendações de intensifi-
cação de higiene e limpeza. É 
o caso dos salões de beleza, 
escritórios de contabilidade e 
de advocacia, por exemplo.

Em relação a restaurantes, 
bares e similares, continua va-
lendo a liberação de funciona-
mento apenas por delivery e 
drive thru, sem consumo auto-
rizado no local, por enquanto.

Para as praias e os aces-
sos ao Município, seja pelas 
balsas ou por meios rodovi-
ários, as restrições já vigentes 
serão mantidas. Em caso de 
infração ao decreto 13.610, 
os comércios e seus respon-
sáveis legais estão sujeitos a 
sanções administrativas nas 
esferas cível e penal (artigo 
268 e 330 do Código Pe-
nal), que preveem deten-
ção de 15 dias até um ano, 
mais a cobrança de multas.
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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
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Janaina Moysés & Celso Cavalcanti disseram sim ao 
matrimônio, na Loja Maçônica Cidade de São Vicente

Janaina Aparecida Moysés e Celso Gomes 
Cavalcanti uniram-se na Loja Maçônica Cidade 
de São Vicente, em uma belíssima cerimônia 
realizada pelo padre, monsenhor Boanerges 

Waldemar Bueno. O emocionante enlace teve a 
presença de familiares e dezenas de convidados

Momento em que o monsenhor Boanerges 
realizava a bonita cerimônia de Janaina e Celso 

A noiva Janaina, monsenhor
Boanerges e o noivo Celso Cavalcanti

Manoel Barros entregou a José Flávio a
honrosa homenagem ‘Medalha dos 90 anos’, da 
Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo

Adrião Cruz, Carlos Tross e Nelson Cipriane 
O monsenhor Boanerges Waldemar Bueno, o venerável-mestre da

Loja Maçônica Fraternidade de Santos, Carlos Melo e Manoel Barros 

O casal Andréia Cavalcanti Chaves
e Rafael Santolo Cipriano Carlos Jair Coletto

Os padrinhos da noiva, Sidney
Costa e Ivani Souza Costa 

Os padrinhos do noivo, Manoel
 Barros e sua esposa Magali Barros

MOMENTOS DE 2018
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MOMENTOS DE 2018

General de Brigada Alexandre de Almeida Porto 
assume a 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea

O presidente da ACEG, Jairo Nobre, a chef dos restaurantes Monduba e Tahiti, Maria Dias, a artista plástica Martha Sachs, seu marido
o empresário Laerte Sachs, o vice-presidente da ACEG, Rogério Sachs, a administradora de empresas Elaine Sachs, Andréa Porto, o

general de Brigada, Alexandre de Almeida Porto, o prefeito de Guarujá, Válter Suman, a primeira dama de Guarujá, Edna Maria Suman

Andréa Porto e seu marido, o novo comandante 
da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea,
general Alexandre de Almeida Porto

Marciane Ribeiro e seu marido, o general de Brigada 
Maurílio Miranda Netto Ribeiro. Com relevante esti-
ma foi muito cumprimentado por amigos em sua des-
pedida pela passagem no período de seu comando

O comandante Militar do Sudeste,
general João Camilo Pires de Campos

e Rogério Henrique Martins

Comandante do 6º BPMI, tenente-coronel,
Silvia Costa e Marciane Ribeiro

O delegado Titular de Guarujá, Marco
Antonio do Couto Peres e o general de
Brigada Maurílio Miranda Netto Ribeiro 

Elaine Sachs, Rogério Sachs e o general de Brigada Maurílio Miranda Netto Ribeiro

Alexandre, Bruna, tenente Michelle, coronel Alexandre Gil e tenente Corsi  

O coronel Dênis 
Ernesto esteve na
festa de despedida
do general Ribeiro 

O general de Brigada Maurílio Miranda Netto Ribeiro
e a jornalista Patrícia Nunes da TV Santa Cecília

A artista plástica Martha Sachs cumprimentando
o general Maurílio Miranda Netto Ribeiro
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O @proconsp registrou 
um aumento de mais de 
100% nos atendimentos 
relacionados a compras 
pela internet: no primeiro 
trimestre de 2019 foram 
17.108 casos, já no mesmo 
período de 2020, 35.789. 
As questões mais reclama-
das pelos consumidores 
são demora ou não entrega 
do produto, seguidos por 
problemas com cobrança e 
produtos com defeitos.

No momento em que a 
sociedade vive a pandemia 
do coronavírus, as compras 
online são uma opção fun-
damental para que possa-
mos manter a compra de 
itens necessários.

“O comércio está pre-
parado para vender, mas 
não está preparado para 
entregar. É inadmissível que 
neste momento de pande-
mia, em que as compras 
online são a única alter-
nativa para as pessoas, as 
empresas causem tantos 
transtornos”, afirma Fernan-
do Capez, secretário de 
defesa do consumidor. 

O Procon irá multar as 
empresas que estão agindo 
em desacordo com a lei. 

Os problemas relacio-
nados a internet já vêm 
crescendo há alguns anos, 
mas no primeiro trimestre 
deste ano, os casos apre-
sentaram uma alta muito 
expressiva, o que revela 
que os fornecedores não 
se prepararam para um 
pós-venda adequado.

Todo o ano de 2016 
foram mais de 37 mil aten-
dimentos; 2017, mais de 
39 mil; 2018, mais de 41 mil 
e 2019, mais de 78 mil. Ou 
seja, o dado do primeiro 
trimestre de 2020 (35.789) 
já soma quase a metade de 
todo o ano em que houve 
mais registros.

Além das questões so-
bre demora ou não entrega 
do produto, problemas 
com cobrança e produtos 
com defeitos, os consumi-
dores reclamaram também 
de problemas com contra-
to, pedido ou orçamento, 
serviço não fornecido, can-
celamento da compra e en-
trega diferente do pedido.

Consumidor
Queixas de 

vendas online 
sobem 100%

Al MareAl Mare
RESTAURANTE

Boteco

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

(Próximo ao Estádio Municipal)

a
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De Guarujá

Iniciada no dia 3 de abril, 
a montagem do hospital de 
campanha de Guarujá, no han-
gar da Base Aérea de Santos 
(Av. Presidente Castelo Bran-
co, s/n° – Jardim Cunhambe-
be, em Vicente de Carvalho) 
está em fase final, com 80% 
dos serviços concluídos. Os 
70 leitos de apoio à rede mu-
nicipal, sendo 50 clínicos e 20 
de Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI), começam a surgir 
no espaço de 1.900 metros 
quadrados reservados para 
o atendimento de pacientes 
vítimas da pandemia do novo 
coronavírus.

Na última sexta-feira (17), 
foi realizada uma vistoria em 
conjunto entre Prefeitura de 
Guarujá e Ministério Público 
de São Paulo (MPSP) para 
acompanhar o andamento 
da montagem do hospital de 
campanha. Representando 
o MPSP de Guarujá, os pro-
motores de Justiça Sandra 
Barbuto e Eloy Ojea Gomes 
caminharam ao lado do pre-
feito da Cidade e conhe-
ceram a estrutura montada, 
que já conta com cobertura 
nas duas tendas, com lona 
resistente ao fogo; piso; far-
mácia; e a estrutura individual 
dos leitos, que têm, cada 
um, 7,5 metros, garantindo 
espaço confor tável e dis-
tanciamento entre pacientes.

Os representantes da Ad-

De Guarujá

Desde o final de março, 
a Prefeitura de Guarujá vem 
executando obras de infra-
estrutura na Avenida Puglisi. 
As melhorias incluem a im-
plantação de novas adutoras 
para ampliar a rede de dis-
tribuição de água na região 
central da Cidade. A partir da 
noite desta quarta-feira (22), 
um trecho com mais de 500 
metros de uma nova adutora 
será interligado ao sistema 
da via, sendo necessária a 
interrupção da distribuição 
de água em alguns bairros.

Os serviços serão iniciados 
nesta quarta (22) e seguirão 
até sexta-feira (24), sempre 
das 20 horas até às 2 horas do 
dia seguinte, período que bus-
ca minimizar os transtornos à 
população. Durante esses dias, 
a Sabesp concluirá uma im-
portante etapa com a implan-
tação de 585 metros de uma 
nova adutora de água tratada, 
cujas tubulações possuem 
30 centímetros de diâmetro.

Nesta quarta (22), as equi-

De Guarujá

A fiscalização nos blo-
queios rodoviários, em Gua-
rujá, impediu que 1.554 ve-
ículos entrassem no Municí-
pio, durante o feriadão de 
Tiradentes, no último final 
de semana prolongado (17 
a 21 deste mês). O número 
se soma aos outros 8.199 
veículos impedidos desde 
o início das operações, em 
22 de março. A Prefeitura 
realiza bloqueios em diversos 
pontos da Cidade, atenden-
do ao decreto municipal 
13.569, que oficializou o es-
tado de calamidade pública 
no Município, por conta das 
medidas de enfrentamento 

à pandemia da Covid-19.
Ao todo, são sete blo-

queios que funcionam 24 
horas e estão montados tanto 
na entrada da Cidade, quanto 
nas saídas das travessias de 
balsas de Santos e Bertioga.

Bloqueios - Estão to-
talmente bloqueadas com 
estruturas de concreto (tipo 
New Jersey), a Rua Waldo-
miro Macário (acesso aos 
prédios da Dow Química), Via 
Fassina (acesso ao Porto de 
Granéis e demais empresas) 
e a Avenida Tancredo Neves 
(acesso aos bairros Cacho-
eira, Vila Edna e Vila Zilda).

Há, ainda, as barreiras sani-
tárias de fiscalização que estão 
na Avenida Aurea Gonzáles 

Conde (acesso à Vicente de 
Carvalho), Rua Professor Idalino 
Pinez (Rua do Adubo – aces-
so exclusivo de caminhões e 
ao Porto), Avenida Vereador 
Lydio Martins Correa (acesso à 
Enseada e Morrinhos) e Aveni-
da Santos Dumont (na entrada 
principal da Cidade). Há, 
também, barreiras, do tipo, 
nas saídas das travessias de 
balsas de Santos e Bertioga.

Todos os bloqueios ficam 
nos arredores da Rodovia 
Cônego Domenico Rangoni. 
Como alternativas de trânsito 
para quem presta serviços es-
senciais, o motorista que quiser 
acessar os bairros Morrinhos, 
Vila Edna, Vila Zilda e Cachoei-
ra, poderão utilizar a Avenida 

da Saudade e a Avenida Lydio 
Martins Correa, por meio do 
túnel. Já para os bairros do 
Distrito de Vicente de Carva-
lho, o acesso poderá ser feito 
pela Avenida Santos Dumont.

Acesso Livre - O aces-
so é livre para os veículos 
cujos ocupantes apresentem 
comprovante de residên-
cia no Município. Também 
têm passagem liberada os 
veículos em comprovado 
exercício de atividades es-
senciais como segurança pú-
blica, saúde e assistência 
social, além dos motoristas 
que estiverem transportando 
alimentos, combustíveis e 
outros insumos indispensáveis 
para o abastecimento local.

Mais de 1.500 veículos que vinham para 
o Município são bloqueados no feriado

Para a conclusão de obras na rede da região central, Sabesp suspenderá
momentaneamente o abastecimento em alguns bairros da Cidade

Montagem do hospital de campanha
de Guarujá entra em fase final

Localizado no hangar da Base Aérea, o novo equipamento já tem 80% de sua implantação concluída

Obras afetam abastecimento de água em bairros

pes vão atuar na Avenida Pu-
glisi com Rua Montenegro. Já 
na quinta (23), o serviço será 
na Avenida Puglisi com Rua Ca-
valheiro Nami Jafet; e na sexta-
feira (24), na Avenida Adhemar 

de Barros, em frente ao Centro 
de Reservação da Empresa.

Em função desse servi-
ço, será necessário inter-
romper momentaneamente 
a distribuição de água aos 

bairros Vila Santo Antônio, 
Jardim Primavera, Nova Pri-
mavera; e Mangue Seco, 
Jardim Santa Maria, Jardim 
dos Pássaros e Vila Funchal.

A suspensão do abaste-

cimento também atingirá os 
moradores do Jardim Prima-
vera, Vila Ligya, Vila Santa Rosa, 
Casas Populares e Santa Rosa 
III, Bairro Ana Flacks, Jardim 
Helena Maria, Centro, Lotea-
mento Silex e Barra Funda, Vila 
Ideal, Vila Maria e Vila Maia, 
Centro e Morro do Maluf.

INVESTIMENTOS
No total, estão previstos 

investimentos da ordem de 
R$ 34,9 milhões para implantar 
37,7 km de tubulações até 
2021, entre redes de distri-
buição e adutoras, além das 
demais infraestruturas como 
válvulas, macromedidores e 
pontos de monitoramento 
de pressão. Este conjunto de 
ações foi estruturado com 
a assinatura de contrato en-
tre Governo do Estado e 
Prefeitura de Guarujá, que 
também garantiu outros R$ 
19,9 milhões em obras em 
andamento no distrito de 
Vicente de Carvalho, onde 
21,5 km de novas tubula-
ções reforçarão o fornecimen-
to de água ainda este ano.

ministração Municipal agrade-
ceram a presença e a parceria 
do Conselho Municipal de 
Meio Ambiente (Comdema) e 
do Ministério Público de São 
Paulo na vistoria à montagem 
do hospital de campanha, 
onde puderam comprovar 
que os recursos estão sendo 
devidamente aplicados em 
saúde pública.

Restam detalhes para a 
inauguração do espaço, 
prevista para o próximo dia 
27, que ainda contará com 
um moderno sistema de cli-
matização, rede de gases 
medicinais e salas de des-
contaminação, oferecendo 

segurança biológica para 
pacientes e profissionais.

VIABILIZAÇÃO
O hospital de campanha 

de Guarujá foi viabilizado com 
a autorização do Estado Maior 
das Forças Armadas, em arti-
culação iniciada por Suman.

A gestão do espaço será 
de responsabilidade da Or-
ganização Social Associação 
das Crianças Excepcionais de 
Nova Iguaçu (Aceni). O plane-
jamento prevê três meses de 
funcionamento, totalizando R$ 
14,9 milhões de investimento 
neste período. Para tanto, 
estão sendo 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 transferência 
tem a concordância do Gru-
po de Atuação Especial de 
Defesa do Meio Ambiente 
(Gaema), órgão do MP.

A Aceni será responsável 
pela montagem da estrutura, 
compra de equipamentos, 
insumos e, ainda, o pagamen-
to dos salários de mais de 
250 profissionais da Saúde, 
incluindo médicos, enfermei-
ros, técnicos, pessoal admi-
nistrativo, entre outros. Todo o 
maquinário que for adquirido 
para uso nesses três meses 
será posteriormente incorpo-
rado ao patrimônio municipal.

Hygor AbreuHygor Abreu

Regis LimaRegis Lima
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AJB
RECURSOS

DESACERTO
NRASÃS

XALEAO
DCANS

ADA
AFAZERES

OBAAMAPA
AARIRS

MICOACE
AXEIISO

ATADASV
DIVERSÃO

RAMMENOS

Estádio do
Atlético
Parana-

ense (fut.)

Equívoco;
mal-enten-

dimento

O som
emitido em

risadas

Jogo de
(?): roleta

Bater
(?): fugir

(pop.)

Agasalho
feminino
para os
ombros

Pagar (?):
passar

vergonha
(gíria)

Tecido
brilhoso,
de seda

Ponto de
saque no
jogo de
tênis

Ingredien-
te básico

da omelete
(pl.)

Selo de
qualidade

total
(sigla)

Sinal da
opera-
ção de

subtração

Fecho de encaixe em
blusas ou calças

Marcha de
manobras

Senhores
(abrev.)

(?) de Oliveira, 
ator brasileiro

O pneu que perdeu
a aderência

Sua capital
é Macapá
(?) Barroso,
compositor

Saudáveis;
sadias
Fica

curado

Resultado
da falta de

ferro no
sangue

Distração;
passatempo
Memória
de micros

Ritmo
baiano

Presa com
cordão

Que bom!

Ocupações;
trabalhos

Medida
agrária

Consoantes
de "sino"

Risos (na
internet)
101, em
romanos

Da mesma
maneira
Avenida
(abrev.)

Plano
alternativo
Mensagem
de socorro

Vitamina
da banana

Verbas;
fundos

Fatigada;
exausta

4  letraa

3/ram. 4/mico — xale. 7/cansada. 9/desacerto.

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
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A adoção tardia é dar a 
chance de um recomeço 
para um pet. O Canil Muni-
cipal de Guarujá conta com 
cerca de 90 animais adultos, 
que esperam encontrar uma 
família. Lá, todos os adota-
dos saem microchipados 
e castrados ou com castra-
ção agendada. Além dis-
so, recebem a vacina V10, 
para cães, e V4, para gatos.

As pessoas acreditam, em 
sua maioria, que a adaptação 
de um animal mais velho será 
mais difícil do que de um 
filhote, o que não é verdade. 
Afinal, como eles passaram 
boa parte de sua vida em 
abrigos ou nas ruas, dão muito 
valor para seu novo tutor. Por 
isso, são gratos e extrema-
mente amorosos.

A cada ano que passa, 
fica mais difícil para os ani-
mais acharem um lar. A co-
ordenadoria de Proteção 
e Bem-Estar Animal reforça 
que a decisão de agregar 
um membro pet à família 

deve ser responsável, pois o 
dano emocional da rejeição 
é extremamente doloroso.

Dentre eles estão os ir-
mãos Billy e Jack, que foram 
resgatados após perderem 
seu tutor no deslizamento da 
Barreira do João Guarda, no 
início de março deste ano. 
Inseparáveis, buscam uma 
família com espaço e amor 
em dobro. Os dois estão 
vermifugados, vacinados, 
microchipados e castrados.

COMO ADOTAR
Para realizar a adoção, os 

interessados devem compa-
recer ao Canil Municipal (Rua 
Maria Lídia Rêgo Lima, 301 
– Jardim Conceiçãozinha), 
com um documento oficial 
com foto, comprovante de 
residência para a realização 
do cadastro e coleira com 
guia. O Canil funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 8 às 
12 horas e das 13 às 17 ho-
ras. Outras informações pelo 
telefone (13) 3387- 7197.

Pandemia

Atenção à limpeza de brinquedos

Pequenos não diferenciam os objetos limpos ou sujos, ficando suscetíveis a doenças e infecções

O Canil Municipal funciona de segunda a
sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17 h

90 animais adultos 
aguardam um lar 

Plástico ou borracha: 
Coloque os brinquedos 

de molho em água 
morna com vinagre ou 
detergente. Em seguida 

esfregue a sujeira.

Da Redação

Com crianças em casa, é 
comum os brinquedos fica-
rem espalhados pela casa, 
jardim, chão do quarto, cozi-
nha e até no banheiro. Além 
da organização, outro ponto 
importante para os pais ou 
responsáveis consiste na lim-
peza desses produtos. Os 
pequenos não diferenciam 
os objetos limpos ou sujos e 
acabam ficando suscetíveis a 
doenças e infecções.

Desse modo, os adultos 
devem higienizar os brinque-
dos a cada 15 dias para evitar 
complicações relacionadas à 
saúde das crianças. A limpeza 
dos itens infantis é crucial para 
que a brincadeira seja segura e 
saudável, além de aumentar a 
vida útil dos brinquedos. Cada 
tipo de material merece um 
cuidado diferente.

“A limpeza dos itens infantis 
é fundamental para que a brin-
cadeira seja segura e saudável, 
bem como aumentar a vida 
útil dos brinquedos”, salienta 
a dona de casa Marieta Silva.

SAÚDE
Uma opção pode ser con-

vidar os filhos para participar 
da higienização. Assim, os 
responsáveis ensinam os pe-
quenos sobre a necessidade 

O Ministério da Cidada-
nia informou nesta semana 
(22), que o governo está 
impedido legalmente de 
fazer a antecipação da 
segunda parcela do auxílio 
emergencial de R$ 600. Na 
segunda-feira (20), o presi-
dente da Caixa Econômica 
Federal, Pedro Guimarães, 
anunciou que os trabalha-
dores informais e pessoas 
inscritas no Cadastro Único 
de Programas Sociais do 
governo federal (CadÚni-
co) nascidas em janeiro e 
fevereiro receberiam a se-
gunda parcela amanhã (23). 

Segundo a nota, o mi-
nistério recebeu uma re-
comendação da Controla-
doria Geral da União (CGU) 
e cancelou a antecipação 
da segunda parcela. O 
Ministério da Cidadania 
explicou que, devido ao 
alto número de informais 
cadastrados, o recurso 
disponível para cada uma 
das três parcelas é de R$ 
32,7 bilhões, já foram trans-
feridos R$ 31,3 bilhões, e 
ainda serão avaliados cerca 
de 12 milhões de cadas-
tros para a primeira parcela. 

Em função disso, o 
ministério produziu nes-
ta quarta-feira uma nota 
técnica e solicitou ao Mi-
nistério da Economia a 
previsão para uma suple-
mentação orçamentaria 
o mais rápido possível.

Segundo a nota, em 
função disso, por fatores 
legais e orçamentários e 
pelo alto número de re-
querentes que ainda estão 
em análise, o ministério 
está impedido legalmente 
de fazer a antecipação da 
segunda parcela do auxílio.

Antecipação 
de 2ª parcela 

de auxílio 
emergencial
é cancelada

de cuidar dos próprios per-
tences e ainda passam um 
tempo a mais com eles.

“Se você tem alergia ou 
asma, deve ter poucos enfei-
tes, carpetes, cortinas e brin-
quedos de tecido em casa, 
uma vez que esses materiais 

acumulam poeira”, explica 
o médico Gustavo Prado, 
pneumologista da Divisão de 
Pneumologia do Instituto do 
Coração (Incor).

“Antes de mais nada, é pre-
ciso que o produto respeite 
regras básicas de segurança. 

Assim, pode-se comprar o 
brinquedo dos sonhos das 
crianças sem colocar a saúde 
delas em risco”, diz Sérgio 
Sarrubo, diretor técnico do 
Hospital Infantil Darcy Vargas.

A economista Bruna San-
tos, mãe de João Felipe, de 

3 anos, não compra nenhum 
brinquedo que não esteja 
dentro da idade adequada 
para o filho. “A primeira coisa 
que sempre pesquiso antes 
de comprar o brinquedo do 
meu filho é se ele está dentro 
da faixa etária dele”, pontua.

CADA TIPO DE MATERIAL EXIGE UM CUIDADO ESPECIAL

Fonte: Portal Governo

Brinquedos com apito 
(exceto eletrônicos):

Lave com um pouco
de água e sabão. Não
os coloque de molho
ou em água corrente,

pois podem parar
de fazer barulho.

Metal:
É preciso ter cuidado em 
não deixar a peça úmida, 
uma vez que ela pode 
enferrujar. Para limpar, 

utilize pano com álcool, 
para que a umidade 
evapore mais rápido.

Brinquedos de banho: 
Para evitar mofo e fungos, 

após a hora do banho 
seque os brinquedos 
cautelosamente e tire-
os do banheiro, pois o 

ambiente continua úmido 
por muito tempo.
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ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

ATENDEMOS COM E S/HORA MARCADA
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Avenida Antonio Miguel dos Santos, 137
Santa Rosa - Guarujá (Rua da Ultragaz,

altura do nº 2049 da Av. Adhemar de Barros)
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De Agência Brasil - Brasília

O primeiro lote com 500 
mil testes para diagnóstico de 
covid-19, comprados pelo 
Ministério da Saúde via Or-
ganização Pan-Americana da 
Saúde (Opas), chegou ontem 
(22) ao Brasil. A distribuição 
aos estados começa ainda 
nesta semana.

Foram adqui r idos 10 
milhões de testes RT-PCR 
(biologia molecular), que 
identificam o coronavírus 
logo no início, ou seja, no 
período em que ainda está 
agindo no organismo. O res-
tante dos testes, produzidos 
pelo laboratório Seegene, 
da Coreia do Sul, chegará 
de forma escalonada, sendo 
cerca de 500 mil por semana.

A aquisição faz parte do 
esforço do Ministério da Saú-
de em ampliar a testagem para 
o coronavírus na rede pública 
de saúde. De acordo com a 
pasta, já foram distribuídos 
mais de 2,5 milhões de testes 
para diagnóstico de covid-
19 em todo o país. Deste 
total, 524.536 mil são testes 
RT-PCR e 2 milhões são testes 
rápidos (sorologia). Estes 

De Agência Brasil - Brasília

O ministro do Turismo, Mar-
celo Álvaro Antônio, afirmou 
na quarta-feira (22) que uma 
nova medida provisória do 
governo vai garantir pelo me-
nos R$ 5 bilhões de créditos 
emergenciais para empresas 
do setor, incluindo os micro 
e pequenos negócios. Os 
recursos vão reforçar o caixa 
do Fundo Geral do Turismo 
(Fungetur) com abertura de 
novas linhas de empréstimo.  

“Eu sei que os empresários 
do setor de turismo estão 
indo às agências bancárias 
e não estão conseguindo 
os créditos, mas a MP que 
contempla já está na Eco-
nomia. É um modelo que 
vai garantir ao Fungetur um 
crédito extraordinário de 
pelo menos R$ 5 bilhões, para 
que o Ministério do Turismo, 
através do Fungetur, consiga 

O Ministério da Saúde 
irá disponibilizar em maio 
um serviço de apoio psi-
cológico aos profissionais 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) que estão atuando no 
combate ao novo corona-
vírus. Segundo o ministério, 
a medida é um reconhe-
cimento da necessidade 
de apoio aos profissionais 
pelo trabalho intenso e pe-
los riscos de contaminação. 

O serviço será dispo-
nibilizado por meio de te-
leconsulta para médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, nutricionis-
tas, biomédicos e farmacêuti-
cos que estão envolvidos no 
enfrentamento da doença. O 
canal telefônico do serviço 
será divulgado em maio.

A teleconsulta será feita 
por videochamada. Após 
o profissional se cadastrar 
e escolher o horário do 
atendimento, ele poderá 
iniciar o trabalho para tratar 
sintomas de depressão, an-
siedade, estresse, e irritabi-
lidade.  De acordo com o 
ministério, R$ 2,3 milhões se-
rão investidos no programa.

Chegam ao Brasil 500 mil testes
para diagnóstico da covid-19

Distribuição 
aos estados 
começa 
ainda nesta 
semana

últimos detectam a presença 
de anticorpos no organismo e 
são realizados entre o sétimo 
e décimo dia do surgimento 
dos sintomas da doença.

Para o ministro da Saú-
de, Nelson Teich, a partir da 
testagem é possível avaliar a 

evolução da doença no Brasil 
e conduzir as ações de en-
frentamento. “É preciso que 
sejamos rápidos o bastante 
para fazer o diagnóstico e 
tomar uma atitude”, disse em 
comunicado do ministério.

De acordo com a pasta, 

até a próxima semana está 
prevista a distribuição de 
cerca de 3 milhões de testes 
que já chegaram ao Brasil e 
estão seguindo os trâmites 
legais para a distribuição. 
São 984 mil testes RT-PCR, 
oriundos de compras da 

Fiocruz (184,2 mil) e OPAS 
(500 mil), além da doação 
de 300 mil testes da Petro-
bras. Já em relação aos testes 
rápidos, são mais 2 milhões 
de unidades doadas pela 
mineradora Vale que chega-
ram ao Brasil nos últimos dias.

A primeira autorização 
sanitária para venda de 
produto não medicamen-
toso a base de cannabis 
foi concedida pela Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). O pro-
duto é um fitofármaco, 
com quantidade de THC 
de até 0,2%. Cannabis é 
um elemento encontrado 
nas plantas de maconha.

Com a autorização con-
cedida, a empresa soli-
citante, Prati-Donaduzzi, 
pode iniciar a fabricação 
e a comercialização do 
produto. A Anvisa fornece 
uma “autorização sanitária” 
para esses casos, e não um 
registro, este usado para 
medicamentos. A permis-
são é fornecida apenas 
para substâncias de aplica-
ção pelas vias nasal e oral. 
Não cabem aí, por exem-
plo, aquelas de consumo 
sublingual ou por inalação.

Canabidiol - A fabrica-
ção e comercialização de 
produtos a base de cana-
bidiol para fins medicinais 
entrou em vigor no dia 10 
de março. Desde então, 
fabricantes podem pleitear 
juntamente à Anvisa a auto-
rização para disponibilizar 
essas substâncias no mer-
cado com essa finalidade.

De acordo com as re-
gras do órgão, para con-
sumir o paciente precisa 
ter uma receita médica de 
controle especial do tipo B. 
Os produtos só podem ser 
vendidos em farmácias e 
drogarias, com exceção das 
de manipulação. O teor de 
THC deve ser no máximo de 
0,2%. Acima disso, somen-
te é permitida prescrição 
para pacientes terminais.

Conforme as normas 
da Anvisa, o médico deve 
orientar o paciente acer-
ca do fato de que o fár-
maco não é remédio e 
fornecer informações so-
bre riscos à saúde, con-
dição regulatória quanto 
à eficácia do produto e 
possíveis efeitos adversos.

Medicamento - Quan-
to a medicamentos a base 
de cannabis, a Anvisa já 
havia autorizado o registro 
em 2016. O primeiro remé-
dio registrado no Brasil foi 
o Mevatyl, indicado para o 
tratamento de adultos que 
tenham espasmos relacio-
nados à esclerose múltipla.

Anvisa aprova 
comércio de 1º 
produto à base 

de cannabis

Produto é um 
fitofármaco com 
quantidade de 

cannabis de até 0,2%

Governo vai disponibilizar R$ 5 bi para o turismo

Servidores do SUS 
terão canal para 
apoio psicológico

atender desde o MEI [micro-
empreendedor individual], a 
micro, a pequena empresa, a 
média empresa e também as 
grandes empresas”, afirmou 
o ministro durante a coleti-

va de imprensa, no Palácio 
do Planalto, para atualizar as 
ações do governo federal 
no enfrentamento à pande-
mia do novo coronavírus. 

No início do mês, o gover-

no já havia editado uma MP 
específica para os setores de 
turismo e cultura, que permitiu 
às empresas prorrogarem o 
pagamento do reembolso 
de eventos e pacotes. Ago-
ra, os créditos vão atender 
a necessidade de capital 
de giro para as empresas, já 
que o segmento é um dos 
mais afetados pela pandemia.

“Em breve, eu acredito, 
que o setor do turismo bem 
como o setor cultura estará 
com medidas de crédito, 
sobretudo para o capital de 
giro. Se a gente não garantir a 
sobrevivência das empresas, 
não haverá retomada”, acres-
centou o ministro.

Outra medida anunciada 
por Marcelo Álvaro Antônio é 
disponibilização de leitos de 
hotéis, próximos a hospitais, 
para abrigar profissionais de 
saúde em meio à pandemia 
da covid-19. A previsão será 

incluída na medida provisória 
nº 907, que deve ser anali-
sada ainda essa semana pelo 
Congresso Nacional. 

“Esse texto, no substituti-
vo, vai garantir que os hotéis 
possam abrigar esses profis-
sionais de saúde, que estão 
à frente da linha de combate, 
visando dois objetivos, o pri-
meiro deles é melhorar essa 
logística dos profissionais de 
saúde, tendo em vista que 
praticamente todo hospital 
tem hotel perto, e também 
a preservação dos familia-
res desses profissionais de 
saúde”, explicou o ministro.  

A MP 907 transforma a Em-
bratur em agência autônoma e 
destina à nova entidade parte 
dos recursos da Contribuição 
de Intervenção no Domínio 
Econômico (Cide). Além dis-
so, a MP trata de cobrança de 
impostos para hotéis e outras 
empresas que atuam no setor.

Serão abertas 
novas linhas de 

empréstimo

Central será divulgada em maio


