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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

Prefeitura poderá multar quem não 
usar máscara em locais públicos

Decreto municipal amplia exigências e oficializa a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial em ambientes
de uso compartilhado nos setores público e privado, além dos meios de transporte público ou privado de passageiros.

Medida prevê sanções nas esferas cível e penal em caso de desrespeito e entra em vigor neste sábado, dia 2
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Micros
Hospital
A par tir da próxima 
segunda-feira, dia 4, 
se tudo correr bem, o 
hospital de campanha 
instalado na Base Aérea 
já estará apto a receber 
pacientes com covid-
19. Nesta quinta-feira, 
a cidade estava com 
índice de 60% de ocu-
pação dos leitos para a 
doença e com os novos 
leitos, a cidade terá mais 
tranquilidade para aten-
dimento.

Boletim
OO boletim desta tarde 
de quinta-feira destaca 
que Guarujá registrou 
um salto de 19 confir-
mações em 24 horas, 
passando para 193 ca-
sos de covid-19 (159 
em isolamento domi-

ciliar, 17 recuperados 
e 8 óbitos). Quem pu-
der fique em casa e se 
precisar sair, proteja-se

Câmara
Na próxima terça-feira, 
dia 5 de maio, a Câmara 
de Guarujá terá ses-
são ordinária. Na pauta, 
trabalhos que auxiliem 
o combate ao novo 
coronavírus na cida-
de. A sessão poderá 
ser acompanhada pela 
internet, no site da Câ-
mara, pois o acesso 
às dependências da 
Casa do Povo continua 
restrito aos servidores 
enquanto as medidas 
de segurança contra a 
pandemia perdurarem.

Flango?
Com tanta aglomeração 

nas filas de bancos, por-
que não pode ter a bar-
raca de pastel de feira? 
O questionamento mo-
vimentou o debate nas 
redes sociais de Guaru-
já. Com a flexibilização 
do comércio na cidade, 
amantes da iguaria se 
queixam de que a bar-
raca do pastel ficou de 
fora do decreto. 

Ou cani?
Os defensores desta-
cam que esses comer-
ciantes também estão 
sofrendo com a inativi-
dade e que não é ne-
cessário o consumo no 
local, já que também faz 
parte da tradição levar a 
massinha ou o tradicio-
nal pastel frito, seja ele 
de ‘flango’ ou de ‘cani’, 
para casa. Recado dado!

Em pouco mais de 40 
dias de quarentena em 
razão da pandemia do 
covid-19, a prática do 
isolamento social vem 
ficando cada dia mais pre-
cária e mais pessoas se ex-
põem ao vírus diariamente.

Na última semana, após 
decretos municipais que 
flexibilizaram o funcio-
namento do comércio 
e instituíram regras para 
a população focando a 
circulação nas vias públi-
cas, a cidade vem mos-
trando o que poderá ser 
a vida pós-pandemia. 

A população vem se 
adaptando como pode 
às novas medidas decre-
tadas pelas autoridades 
municipais e estaduais, 
mas esse deverá ser um 
processo longo e que 
demandará muita cam-
panha de informação.

Comércios com por-
tas fechadas ao público 
com vendas apenas on-
line, controle de acessos 
nos que podem ficar de 
por tas aber tas, desde 
que cumprida a obrigato-
riedade de máscaras de 
funcionários e atendentes, 
distanciamento, sanitiza-
ção de objetos e merca-
dorias, são algumas das 
mudanças as quais deve-
mos aprender a conviver.

As medidas são bar-
reiras importantes contra 
o vírus, mas a população 
precisará ser um pouco 
mais paciente e se esforçar 
para manter o isolamento 
social. Afinal, os números 
da doença não param de 
subir em nossa região e até 
esta quarta-feira (29), eram 
1435 casos da covid-19 
e mais de 112 mor tes 
só na Baixada Santista.

Com esse aumento de 
casos, os números co-
meçaram a ter rostos e 
histórias conhecidas e 
assim chegamos a um 
ponto delicado da epi-
demia na cidade. Por isso, 
e apesar das medidas de 
aberturas do comércio, 
quem puder, deve seguir 
em isolamento social. A 
cidade ampliou a capa-
cidade de atendimento 
em saúde, mas ainda é 
insuficiente para atender a 
muitos ao mesmo tempo. 

Façamos das máscaras e 
do hábito de lavar as mãos 
constantemente nossa me-
lhor proteção contra a do-
ença. Assim, quem sabe, 
essa nova configuração 
de cidade que estamos vi-
vendo nos últimos tempos 
seja apenas uma lembrança 
de um futuro que pode-
ria ter se concretizado.

Um pouco mais de paciência

E daí? Lamento.
Quer que eu faça o quê? Eu sou 
Messias, mas não faço milagre. 

Resposta imediata do presidente Jair Messias 
Bolsonaro ao questionamento sobre o que tinha 
a comentar a respeito do número de mortes por 

covid-19 no Brasil ter passado o da China

FRASE DA SEMANA

Qual o projeto a ser 
defendido nas próxi-
mas eleições? A crise 
na saúde causada pela 
pandemia de covid-
19, agravou a crise 
econômica no país e 
teremos um longo ca-
minho de recuperação 
pela frente, segundo 
dizem os especialistas 
nessas áreas. Agora, 
com a crise política 
agravada pelas decla-

rações desastrosas, 
porém sinceras, do 
presidente Jair Bolso-
naro, como será o fu-
turo do país? As cons-
tantes interferências 
políticas em assuntos 
que supostamente en-
volvem ações de seus 
filhos têm aumentado 
o descrédito no go-
verno de Bolsonaro 
e esse acordão com 
o Centrão para tentar 

reestruturar sua gover-
nabilidade pode ser a 
pá de cal em seu dis-
curso de governo. Em 
ano de eleições muni-
cipais, tamanha instabi-
lidade em Brasília deixa 
o jogo político não 
apenas carente de uma 
liderança forte, mas de 
um projeto que envol-
va o coletivo, e não 
par tidos. Os próxi-
mos meses prometem.

LIDERANÇA?

Quem poderia imaginar 
que um vírus transfor-
maria a realidade em tão 
pouco tempo. Enquanto 
o mundo se isola, profis-
sionais da saúde atuam 
incansáveis na linha de 
frente no atendimento 
às vítimas, autoridades e 
setores produtivos bus-
cando mecanismos para 
administrar o caos e a ci-
ência focada em entender 
como combater o inimigo 
invisível. Nosso olhar sobre 
a vida sofre mudanças a 
cada instante e nos impõe 
a vencer novos desafios. 

Este momento da Co-
vid-19 é sem preceden-
tes na história recente 
devido às consequências 
devastadoras, embora a 
Humanidade já tenha en-
frentado outras doenças 
com potencial de conta-
minar o mundo, como a 
peste bubônica e as gripes 
espanhola e do H1N1. E 
quando achávamos que 
estávamos caminhando 
em uma crise de Saúde 
Pública mundial, entráva-
mos também a passos 
largos em outras crises so-
cial, econômica e política. 

O enfrentamento his-
tórico das desigualdades 
sociais foi agravado, entre 
janeiro e março deste 
ano, com as fortes chu-
vas e desabamentos em 
diversos pontos do País. 
Tomando como foco a 
Baixada Santista, esse ce-
nário resultou em mortes 
e centenas de famílias 
desabrigadas. E antes que 
pudéssemos nos resta-
belecer, logo após, com 
a pandemia da Covid-19, 
nos vimos em uma crise de 
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As crises da pandemia

saúde sem igual, trazendo 
preocupação quanto à 
alta transmissibilidade da 
doença, e com impactos 
devastadores para a eco-
nomia e atividade produ-
tiva. E por fim, uma crise 
política, em âmbito nacio-
nal, que traz instabilidades. 

Em meio a este caos, o 
planeta está se readequan-
do, antecipando projetos 
futuros. E com a Educação 
não é diferente. Segundo a 
Unesco, mais de 1,5 bilhão 
de estudantes estão sendo 
afetados com as medi-
das de afastamento para 
conter a disseminação do 
novo coronavírus. Estamos 
vivenciando quebras de 
paradigmas e vendo sur-
gir novas formas de atuar 
no processo de ensino e 
aprendizagem. Neste de-
safio inédito, a Educação 
está se reinventando para 
continuar com a necessária 
missão de transformar vidas, 
mediada por tecnologia. A 
Unaerp estabeleceu uma 
parceria com o G Suite for 
Education, uma plataforma 
que permite as aulas no ho-
rário normal das disciplinas, 
com os professores e alu-
nos nas salas de aula virtuais, 

em tempo real, com a pos-
sibilidade de interação e 
dinâmicas práticas em aula. 

O mundo como co-
nhecíamos talvez não mais 
exista, em diversos as-
pectos. Tenho refletido 
se estamos enfrentando 
essa pandemia por todas 
as atitudes desumanas e 
impiedosas de anos que 
o ser humano vinha prati-
cando. Porém, a angústia 
da incer teza de como 
vão ficar as coisas não 
pode nos consumir. Toda 
situação tem aspectos 
positivos e negativos, e 
nessa pandemia, pode-
mos olhar o lado bom do 
fortalecimento dos laços 
familiares, do mundo com 
mais exemplos de solida-
riedade ao próximo, de 
percebermos a importân-
cia da presença, do con-
tato físico, do abraço, do 
estar junto. Ainda assim, 
como existem opiniões 
opostas, há aqueles que 
preferem julgar e apontar 
o que é certo ou erra-
do, sem ser construtivos.

O momento é com-
plexo e delicado, e tenho 
a convicção de que não 
temos o direito de errar. 
Precisamos utilizar nossa 
habilidade de nos adaptar 
de forma profícua. Preci-
samos ficar silentes, nos 
fortalecer, crescer neste 
novo mundo de desco-
bertas. Certamente, sere-
mos pessoas renovadas, 
mais for tes e solidários 
quando tudo isso pas-
sar. O mundo nunca mais 
voltará a ser o mesmo, e 
a Educação tem papel 
fundamental nesta recon-
figuração da sociedade.



Marcado sem-
pre por grandes 
eventos orga-
nizados pelas 
centrais sindicais, 
anúncios posi-
tivos por parte 
dos governos e 
do empresaria-
do, além de mui-
tas mensagens 
de apoio e reco-
nhecimento à classe traba-
lhadora, o Dia 1° de Maio, 
dessa vez, é diferente de 
tudo que poderíamos 
achar normal e esperado.

Aliás, pode-se dizer 
que, hoje, vivemos o re-
verso. Ou seja, o anormal 
e o inesperado. Em vez 
dos tradicionais shows e 
sorteios, as centrais sin-
dicais se organizam para 
distribuir cestas básicas 
a trabalhadores carentes. 

Os anúncios que vêm 
dos governos e patrões 
são de congelamentos, 
cortes e demissões. E as 

mensagens de 
apoio tradicio-
nalmente recebi-
das já não enal-
tecem tanto as 
conquistas, mas, 
sim, as antigas lu-
tas da nossa clas-
se trabalhadora. 

Af ina l ,  não 
há o que se co-
memorar agora. 

Há, sim, o que se lutar!
Lutar por proteção 

aos trabalhadores que 
continuam tendo que 
sair às ruas; lutar pelo 
fortalecimento do SUS, 
lutar pela garantia de ren-
da mínima para as pes-
soas mais vulneráveis, 
pela garantia de salário 
e postos de trabalho. 

Lutar, enfim, contra os 
retrocessos que nos re-
metem às antigas lutas. 

E, infelizmente, hoje, 
ofuscam a alegria que 
sempre marcou o Dia do 
Trabalho.

Edilson Dias - Vereador pelo Partido dos
Trabalhadores e presidente da Mesa

Diretora da Câmara Municipal de Guarujá
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De Guarujá

O uso de máscaras de 
proteção facial passou a ser 
obrigatório em ambientes 
de uso compartilhado nos 
setores público e privado, 
além dos meios de transporte 
público ou privado de pas-
sageiros, onde já havia uma 
recomendação a respeito. 
Dessa forma, amplia-se a exi-
gência do uso das máscaras, 
o que já vigorava nos estabe-
lecimentos comerciais autori-
zados a funcionar durante a 
pandemia do novo corona-
vírus. A medida passa a valer 
no próximo dia 2 de maio.

As determinações cons-
tam do decreto 13.618, pu-
blicado no Diário Oficial do 
Município de sábado (25), 
e fazem parte de uma série 
de medidas adotadas pela 
Prefeitura para contenção 
da Covid-19. A utilização da 
proteção facial, associada 
aos cuidados com a higiene 
das mãos com álcool gel e à 
orientação de isolamento so-
cial tem por objetivo reduzir 
os índices de contaminação 
entre a população.

A Prefeitura instalou um 
gabinete de crise, a fim de 
implantar diversas medi-
das que vão desde barrei-

De Guarujá

Pensando na melhoria 
de mobilidade urbana, a 
Prefeitura de Guarujá deu 
início à repavimentação da 
Avenida Puglisi (Centro), 
esta que é a principal rota 
de acesso às praias de 
Guarujá. A expectativa é 
que até o final da próxima 
semana as intervenções se-
jam concluídas. O valor de 
investimento da obra é de 
R$ 894.780,09, provenien-
tes de recursos advindos 
da Agência Metropolitana 
da Baixada Santista (Agem). 

Os trabalhos de repavi-
mentação começaram logo 
após a Sabesp terminar 
a implantação de novas 
adutoras na rede de distri-
buição de água, que vão 
reforçar o abastecimento 
da região central da Cidade.

O recapeamento asfál-

tico abrangerá o trecho 
que se inicia na Avenida 
Adhemar de Barros e ter-
mina no cruzamento com 
a Rua Montenegro. Cinco 
mil metros quadrados da 
via já foram fresados para 
receber uma camada de 
asfalto com espessura de 
cinco centímetros – a mes-
ma utilizada em rodovias.

A primeira etapa executa-
da pelas equipes foi a fresa-
gem do asfalto, que consiste 
na remoção do pavimento 
antigo para que um novo 
seja colocado. A Seinfra 
explica que a via receberá 
uma camada com espessura 
de cinco centímetros que 
vai garantir uma maior dura-
bilidade, uma vez que há trá-
fego constante de veículos.

A lém desses  se r v i -
ços,  a Avenida Pugl i s i 
teve 300 metros de guias 
e sarjetas requalificados. 

De Guarujá

A Prefeitura já aplicou um 
total de 58.868 mil doses du-
rante a Campanha de Vacina-
ção contra a Gripe (Influenza 
vírus H1N1, A e B), que teve 
início em 23 de março. No 
momento, prossegue a se-
gunda etapa da campanha, 
que visa imunizar doentes 
crônicos (não transmissíveis) 
e outras condições clínicas 
especiais; caminhoneiros; 
trabalhadores por tuários; 
profissionais das forças de 
segurança e salvamento; mo-
toristas de transporte coletivo 
(exceto taxistas ou Ubers); 
funcionários do sistema pri-
sional; adolescentes e jovens 
de 12 a 21 anos sob medidas 

socioeducativas; e popula-
ção privada de liberdade.

Deste número, 35.395 
são idosos, de modo que a 
Cidade atingiu uma cobertura 
superior a 100% para este pú-
blico. Quanto aos profissionais 
de saúde, 9.085 já receberam 
a dose, e dos trabalhadores 
da defesa e segurança, 1.582 
pessoas foram vacinadas. 
Além desses, trabalhado-
res portuários somam 650 
imunizados, mais 504 cami-
nhoneiros, e outros 95 fun-
cionários do sistema prisional.

Quem não se vacinou na 
primeira etapa, pode pro-
curar a unidade de saúde 
mais próxima. Todas con-
tam com estoque suficiente 
para atender a demanda. 

A primeira etapa da vacina-
ção imunizou 43.613 pessoas 
até o último dia 15. A meta do 
Município é imunizar 127.043 
pessoas em todas as etapas. 
A campanha foi prorrogada e 
segue até o dia 6 de junho. A 
Cidade conta com 20 postos, 
entre unidades básicas (UBS) e 
de saúde da família (Usafas) à 
disposição, das 8 às 17 horas. 
Todos esses locais contam ain-
da com o sistema drive thru. 

DIA ‘D’
Já o Dia ‘D’ de Mobiliza-

ção Nacional contra a doen-
ça acontece em 9 de maio 
(sábado), com 21 postos 
disponíveis. A partir desta 
data, começa a terceira fase 
da campanha com divisão 

dos munícipes. No primeiro 
momento, o objetivo é imu-
nizar crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos, gestantes, 
puérperas e pessoas com de-
ficiência. Já a partir do dia 18 
de maio, adultos de 55 a 59 
anos e professores de escolas 
públicas e privadas devem 
buscar pela dose.

Para receber a vacina, é 
necessário comparecer ao 
posto munido de documento 
com foto e carteira de vacina-
ção. Os pacientes crônicos, 
esses precisam apresentar 
recomendação médica; no 
caso de trabalhadores portu-
ários é solicitado documento 
que comprove vínculo em-
pregatício; e aos caminho-
neiros, carteira de habilitação.

Devido a continuidade da 
quarentena, que restringe o 
funcionamento das atividades 
em estabelecimentos comer-
ciais e empresas  para evitar 
a possível contaminação ou 
propagação do novo corona-
vírus, a Prefeitura de Guarujá, 
levando em consideração os 
impactos causados na ativida-
de econômica do Município 
e, buscando oferecer um 
alívio financeiro aos munícipes 
nesse momento, decidiu pror-

rogar por mais 30 dias o paga-
mento das parcelas do Termo 
de Acordo e do Programa 
de Recuperação Fiscal (Refis).

A normativa é válida para 
parcelas negociadas pelos 
contribuintes por meio do Re-
fis, celebrados e vigentes até a 
presente data, sem riscos de 
cobrança de juros e multas, 
rescisão do parcelamento 
ou perda dos benefícios.

De acordo com a Advoca-
cia Geral do Município (AGM), 

responsável por essa cobran-
ça, isso significa dizer, por 
exemplo, que a parcela que 
vence nesta quinta-feira (30) 
poderá ser paga, sem acrésci-
mos (juros e multa), até o final 
do mês de maio.  O mesmo 
procedimento ocorrerá com 
as parcelas que vencerão nos 
meses subsequentes, ou seja, 
maio e junho próximos. Já o 
vencimento original das par-
celas referentes aos meses de 
julho a dezembro deste ano 

permanecerá sem alteração.
Para pagar as parcelas, 

cujo vencimento foi prorro-
gado, o contribuinte deverá 
emitir novo boleto na página 
da Prefeitura – www.guaruja.
sp.gov.br (‘Serviços Online’, 
selecionar a opção ‘Consulta 
Débitos / Termo de Acordo’, 
e ‘Cobranças 2ª via’). O site 
já conta com nova configura-
ção para que o contribuinte 
possa emitir os novos boletos 
com as parcelas referentes.

Cidadão deverá usar máscara no
comércio e no transporte público

Decreto prevê sanções nas esferas cível e penal em caso de desrespeito

ras sanitárias nos acessos 
ao Município, até fiscaliza-
ção rigorosa no comércio.

Multas - Em hipótese 
de desrespeito às normas, 
há sanções que constam 
dos artigos 268 e 330 do 
Código Penal, que preveem 
detenção de 15 dias a um 
ano, mais o pagamento de 
multa. No caso do transpor-
te público de passageiros, 
podem ser punidos o titular 
da concessão ou permissão. 

No caso do transporte 
particular, a responsabilidade 
é do respectivo titular da au-
torização. Já nos ambientes 
compartilhados em setores 
público e particular, as puni-
ções recaem sobre a chefia 
imediata responsável ou ao 
proprietário, respectivamente.

Já foi recomendado pelo 
Município o uso de máscaras 
de tecidos para a população 
em geral, sempre que houver 
necessidade de sair de casa. 

Os estabelecimentos priva-
dos com funcionamento auto-
rizado deverão afixar, em local 
de fácil visualização, cartazes, 
placas ou outro meio eficaz 
contendo informações sobre 
o uso obrigatório de máscaras.

O descumprimento da 
medida determinada pelo 
decreto municipal pode 
acarretar na proibição de 
ingresso e permanência no 
veículo de transporte pú-
blico ou privado de passa-
geiros, bem como nos am-
bientes compartilhados nos 
setores público e privado.

Os motoristas da City 

Transporte estão orientados 
sobre a obrigatoriedade das 
máscaras e o passageiro que 
não estiver de máscara não 
será permitido o embarque. 
Foram afixados informativos 
logo na entrada do veículo 
para informar os passagei-
ros ao longo da semana.

Conforme deliberação 
do Condesb (Conselho de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana da Baixada 
Santista), medidas semelhan-
tes estão sendo editadas 
nas nove cidades da Região.

O decreto de Guarujá tam-
bém considerou a situação de 
calamidade pública no Muni-
cípio (nº 13.569) em comple-
mento à medida temporária 
prevista no decreto 13.564 
de 18 de março de 2020.

Vacinação contra a gripe irá até junho

Prorrogado por mais 30 dias o pagamento do Refis

Iniciado recapeamento
da Avenida Puglisi

Principal rota de acesso às praias receberá 
uma camada de asfalto de cinco centímetros
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Al MareAl Mare
RESTAURANTE

Boteco

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

(Próximo ao Estádio Municipal)

Av. Prefeito Domingos de Souza, 05
Jardim Santa Maria - Guarujá / SP
(ao lado da Fiat/Extra)

Fones: (13) 3382-1274
99721-6684

REVISTARIA PERALTAREVISTARIA PERALTA

De Guarujá

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Guarujá mapeou a 
incidência de casos de Co-
vid-19 por bairros da Cidade. 
Nesta segunda-feira (27), o Pae 
Cará, no Distrito de Vicente de 
Carvalho, ocupava o topo 
dessa lista, com 21 diagnós-
ticos positivos. Em seguida, 
vêm a Enseada, com 18 conta-
minações – incluindo um óbito 
–, e Astúrias, que registrou 13 
infecções e também um óbito.

Os números ajudam a en-
tender que a Cidade já está 
vivenciando a chamada con-
taminação comunitária, a maior 
preocupação não é mais a 
entrada do vírus por outros 
municípios ou países, mas, 
sim, a propagação dele entre a 
própria população residente. 

De acordo com o dire-
tor de Vigilância em Saúde, 
Marco Antônio Chagas, a 
disseminação da doença, 
causada pelo novo coronaví-
rus, segue uma lógica ligada à 
densidade demográfica dos 
bairros. “A incidência popu-
lacional conta muito, além de 
estarem sempre muito mo-

Guarujá mapeia bairros com maior
incidência de casos do novo coronavírus

MAPA DOS CASOS DE COVID-19 CONFIRMADOS EM GUARUJÁMAPA DOS CASOS DE COVID-19 CONFIRMADOS EM GUARUJÁ
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vimentados, principalmente 
o Pae Cará e a Enseada. São 
locais onde as pessoas são 

frequentemente vistas nas 
ruas e, o que é pior, sem a 
proteção adequada”, coloca.

Ainda segundo o dire-
tor, os dados servem para 
alertar as pessoas quanto à 

impor tância do isolamen-
to e distanciamento social, 
das medidas de higiene e 
o devido uso de máscaras 
quando precisar sair de casa. 

BAIRROS
O mapeamento mostrou 

os bairros onde o coronaví-
rus causou mortes. Além de 
Enseada e Astúrias, Parque 
Estuário, Jardim Santa Maria, 
Perequê, Jardim Conceição-
zinha e Vila Áurea também 
tiveram vítimas da Covid-19, 
uma em cada um deles. 

FLEXIBILIZAÇÃO
O ato natural de flexibi-

lização dos comércios não 
deve, em hipótese alguma, 
trazer à população uma falsa 
sensação de normalização. 
Ao contrário, deve ser enca-
rado como a oportunidade 
de mostrar que é possível re-
tomar a atividade econômica 
sem fazer com que os índices 
de contaminação aumen-
tem de forma desordenada. 

Até porque tais medidas 
precisarão ser adotadas de 
maneira mais severa, até que 
exista uma solução definitiva 

para barrar os impactos que o 
novo coronavírus tende a cau-
sar no organismo das pessoas. 

CONSCIENTIZAÇÃO
Desde o dia 18 de mar-

ço, a Prefeitura tem realizado 
uma série de iniciativas de 
conscientização da impor-
tância do isolamento e dis-
tanciamento social. Carros 
de som têm circulado com 
mensagens destacando que 
é importante as pessoas fica-
rem em casa, máscaras foram 
distribuídas em locais ainda 
com grande movimento e a 
presença da Fiscalização nas 
ruas e comércios são algu-
mas delas. É o que será mais 
ainda reforçado a partir de 
então nos bairros com maior 
incidência de contaminação. 

O mapeamento servirá 
também para que a Prefeitura 
saiba exatamente onde deve 
intensificar as ações e mo-
nitorar ainda mais de perto 
os casos suspeitos que têm 
aparecido nas unidades de 
Saúde com origem nessas 
regiões. Veja no quadro em 
anexo onde estão os casos 
do Coronavírus em Guarujá

Levando em conside-
ração que a saúde é um 
direto e que o espor te 
aumenta a imunidade e 
melhora o estado físico e 
mental, nesta quarta-feira 
(29) foi assinado o decreto 
Nº 3365 que autoriza a rea-
lização de atividades físicas 
específicas e individuais 
na faixa de areia da praia 
e em rios e mares, sempre 
respeitando as medidas de 

higiene e distanciamento.
Na faixa de areia está au-

torizado praticar caminhada, 
corrida e ciclismo. No mar 
está liberado surfar, remar 
e nadar. Já nos rios, a auto-
rização é para canoagem e 
natação. Todas as atividades 
estão permitidas de segun-
da a quinta-feira, das 6 às 18 
horas. Durantes as sextas-fei-
ras, finais de semana e feria-
dos, as práticas estão proibi-

das. É recomendado o uso 
de máscaras de proteção 
durante os exercícios de ca-
minhada, ciclismo e corrida.

É importante ficar atento 
às proibições que per-
manecem, como utiliza-
ção de barracas, cadeiras, 
mesas, guarda-sóis, ser-
viços de praia, consumo 
de alimentos e bebidas na 
faixa de areia, estacionar 
em toda orla, entre outros.

As longas filas em frente 
à agências da Caixa Econô-
mica Federal formada por 
milhares de cidadãos em 
busca do auxílio do governo 
para enfrentamento da crise 
causada pela pandemia tem 
números ainda mais expres-

sivos: mais de 46,2 milhões 
de brasileiros já tiveram a 
primeira parcela de R$ 600 do 
Auxílio Emergencial creditada 
em suas contas. Este valor 
representa um investimento 
do Governo Federal de R$ 
32,8 bilhões nos pagamentos. 

O total de contemplados 
já é superior à população total 
de países como o Canadá 
(37,5 milhões de habitantes), 
e a Argentina (44,5 milhões). 
O aplicativo criado pela Caixa 
Econômica teve 67,5 milhões 
de downloads e permitiu 49,2 

milhões de cadastros. A Cen-
tral de Atendimento 111 para 
tirar dúvidas recebeu mais 
de 98,6 milhões de ligações.

A estimativa do Ministé-
rio da Cidadania é de que 
até 70 milhões de brasilei-
ros recebam os recursos. 

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

O isolamento social nos 
trouxe uma série de refle-
xões, dentre elas, a questão 
financeira tem sido bem 
significativa. Porém, não 
quero falar de reservas que 
você poderia (ou não) ter 
feito, afinal, falar em finanças 
não se resume a técnicas 
de poupar, mas também a 
definir prioridades e a es-
sencialidade de certos bens/
coisas em nossas vidas. 

Muitos pensam em inves-
tir, mas, desistem devido aos 
impostos à Receita Federal, 
acreditam que o custo com 
tributação será maior que os 
ganhos. E então, como fazer? 
Quais são os reflexos possí-
veis para seu Imposto de 
Renda (IRPF)? Vale a pena? 

Inicialmente, não con-
sidero deter a competência 
técnica adequada para dizer 
a você leitor(a) qual é o 
melhor tipo de investimen-
to, por isso, deixo apenas 
alguns alertas importan-
tes no que diz respeito à 
minha formação, advoga-
da e consultora tributária.

Os impostos variam de 
acordo com o investimento 
escolhido. Por exemplo, os 

fundos de ações estão su-
jeitos a uma alíquota (IRPF) 
de 15% no resgate. A du-
ração também é muito im-
portante, pois as de longo 
prazo obedecem uma tabela 
progressiva para fixar o per-
centual a recolher, já as de 
curto prazo, existem apenas 
dois percentuais possíveis: 
22,5% em aplicações de 
até 180 dias e 20% nas de 
prazo superior a 180 dias.

Cuidado! Atenção redo-
brada aos fundos sujeitos ao 
“come-cotas”, pois, nesses 
investimentos o recolhimen-
to de IRPF ocorre de forma 
antecipada, mesmo sem o 
resgate. Isso acontece, pois, 
conforme a cota vai sendo va-
lorizada, você vai recolhendo 
o imposto correspondente 
(exemplo: fundos cambiais). 

Pesquise  também a 
oportunidade de investi-
mentos isentos de IRPF, tal 
como a Letra de Crédito do 
Agronegócio e a Letra de 
Crédito Imobiliária. E não 
se esqueça, o ganho com 
venda de ações até R$ 20 
mil reais no mês é isenta 
do imposto sobre a renda. 
Fique atento ao seu Direito!

Investimentos e impostos: 
melhores amigos ou inimigos?

Beatriz Biancato

 DE OLHO
NA LEI

Auxílio Emergencial

Mais de 46 milhões já receberam 

Bertioga libera atividades nas  
praias de segunda à quinta
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AFTM
BAIXISTA

NUCAROER
SPLASMA

COROARP
DICCOP
EXPRESSO

AMARAMDT
EERCOR
NASPOVO

SOPAPOE
RIECRU

BETERRABA
SOLAROU

“Enfim (?)”,
Pedofilia a frase dos

noivos

Presente,
pretérito
e futuro
(Gram.)

Músico
que toca 
o contra-

baixo

Parte de
trás do

pescoço

Consoan-
tes de
“casa”

Parte
valiosa do
elefante

Policial,
em inglês

(pop.)

O café
rápido

feito em
máquina

Diego Tar-
delli, ata-
cante bra-
sileiro (fut.)

Quise-
ram muito

bem a 

Instru-
mento do
guarda de
trânsito

(?) está:
eis aqui

Interjei-
ção que
exprime
surpresa

Raiz
comestível
vermelho-
arroxeada

(?) Niño,
fenômeno
que altera

o clima

O alimento
ingerido
sem co-
zimento

Filtro (?),
proteção

à pele

Conjunção
alternativa

(Gram.)

Cultivam
a terra 
Filhote
da égua

Indivíduos
de um país
Fruto da
pereira

Desavença

Parte
líquida

do sangue

(?) a corda:
desistir
Selar;
fechar

Fio muito
fino

Antes de 
Cristo (abrev.)

Puxar
Consoante
do jogo da

velha

Dar título
de rei 

(?) Caval-
canti, pintor

Em + as
(Gram.)

Tapa dado
com força

Perder a
(?): empa-

lidecer
Poeira

2/el. 3/cop. 4/rixa. 5/presa. 6/plasma.

O cinema reserva-se no direito de alterar a programação sem prévio aviso.
Valores das Sessões em 2D: Seg. e qua.: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 
(meia) - Preço promocional: todos pagam meia o dia todo! Exceto Feriados
Ter. e qui.: R$ 22,00 (inteira) e R$ 11,00 (meia) - Preço promocional: todos 
pagam meia o dia todo! Exceto Feriados - Sex. à dom. e feriado: R$ 24,00 
(inteira) e R$ 12,00 (meia) - PROMOÇÃO DOMINGO: Todos pagam meia.
Valores das Sessões em 3D: Seg. e qua.: R$ 26,00 (inteira) e R$ 13,00 
(meia) - Preço promocional: todos pagam meia o dia todo! Exceto Feriados
Ter. e qui.: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia) - Preço promocional: todos 
pagam meia o dia todo! Exceto Feriados - Sex. à dom. e feriado: R$ 26,00 
(inteira) e R$ 13,00 (meia) - PROMOÇÃO: DOMINGO - Todos pagam meia.

COMUNICADO 
IMPORTANTE
Em razão de força

maior, frente ao
Covid-19 (Coronavírus), 

comprometidos com 
as recomendações 
decretadas pelas 

autoridades públicas, o 
Shopping La Plage está 
suspendendo desde o 

dia 18/03/2020, todas as 
sessões dos cinemas.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 885 - Pitangueiras
Guarujá - Tels.: (13) 3386.6819  e  0800 775-0444

Da Redação

Sabe aquela dor no qua-
dril que insiste em aparecer 
ao sentar, levantar ou mesmo 
ao andar? Ela pode ser um 
indício de lesões no quadril. 
O professor dos cursos de 
Fisioterapia e Educação Física 
da Unaerp Guarujá, Eduardo 
Pianca, explica os fatores que 
levam a este problema.

Segundo o docente, que 
é fisioterapeuta, educador 
físico, mestre e doutor em 
Educação Física, o primeiro 
sinal de que algo está errado 
é a dor, e as pessoas nem 
sempre dão atenção a isso. 
“É uma dor no quadril que 
vem da parte lateral da perna 
até a virilha, como um “C”. 
Pacientes não conseguem 
sair ou entrar em um carro, 
não conseguem sentar, e isso 
atrapalha muito o dia-a-dia.”

O quadril, relata Pianca, é 
o centro do corpo, e a partir 
dele que há toda a facilida-
de em correr, andar e fazer 

O L-atitude Beer realiza 
neste domingo, dia 3, das 12h 
às 16h, pedágio solidário para 
arrecadar alimentos e itens 
de higiene aos prejudicados 
pela pandemia de COVID-19. 
As doações serão encami-
nhadas ao Fundo Social de 
Solidariedade do Guarujá. 

A ideia é que as pes-
soas par ticipem de carro 
— seguindo o modelo ‘drive 
thru’ — para evitar aglome-
rações. Quem quiser tam-
bém pode vir a pé, contanto 
que esteja usando máscara 
e mantendo as regras de 
distanciamento. O consumo 
no local não será permitido.

Entre os itens aceitos como 
donativos estão alimentos 
não perecíveis, como arroz, 
feijão, óleo, macarrão, leite 
em pó, alimentos enlatados; 
e itens de higiene como sa-
bonete, xampu e álcool gel. 
O bar fica na Rua César Fer-
ragi, 69, Astúrias, no Guarujá.

De Guarujá

O projeto Pontos MIS, 
que é realizado na Cidade 
por meio de parceria entre 
a Secretaria Municipal de 
Cultura (Secult) e o Museu 
da Imagem e do Som de São 
Paulo (MIS), apresentará o 
documentário ‘Vou Rifar Meu 
Coração’ (2011), da direto-
ra Ana Rieper, como parte 
da programação do ‘MIS 
em Casa’, que, entre outras 
atrações, apresenta sessões 
de cinema seguidas de bate-
papos online, aos sábados.  

O documentário deste 
sábado (2), premiado no 
Festival In-Edit Brasil 2012 
e Atlant iDoc (Uruguai) , 
apresenta entrevistas com 
Agnaldo Timóteo, Wando, 
Amado Batista, Lindomar 
Castilho, Nelson Ned, Walter 
de Afogados e Rodrigo Mell. 

A obra aborda o universo 
do imaginário brasileiro a 
partir das músicas românticas 
e conhecidas como brega. 
Essas músicas surgem nas 
vidas amorosas do brasilei-
ro, e os fãs do gênero falam 
sobre momentos de suas vi-
das em que se identificaram 
com as canções dos ídolos. 

A exibição também faz 
parte da Campanha Cultura 
em Casa, da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo. O 
filme começará às 16 horas 
e a sessão será limitada a 
100 vagas, que podem ser 
pleiteadas a partir de quin-
ta-feira (30), através da ins-
crição no link https://tinyurl.
com/yc3wcr55. Somente a 
inscrição não garante a pre-
sença, uma vez que a equipe 
do Pontos MIS entrará em 
contato, via e-mail, para 
confirmar a par ticipação. 

Já o bate-papo após o 
filme contará com mediação 

Desde o último dia 16 
de abril, artesãos voluntários 
convocados pela Secretaria 
de Cultura (Secult), estão 
confeccionando máscaras 
de proteção. Na quarta-feira 
(29), 400 destas peças fo-
ram distribuídas, sendo 300 
para a Secretaria de Saúde 
(Sesau) e 100 para o Fundo 
Social de Solidariedade. Para 
ajudar a prevenir a Covid-19 
na Cidade, as mesmas serão 
distribuídas, também, em filas 
no comércio, flexibilizado 
pelo decreto 13.610.

As peças são confeccio-
nadas artesanalmente e não 
são descartáveis. A ar tesã 
voluntária da Secult, Cida 
Santos, participou das entre-
gas e confeccionou máscaras 
para a ação. Outra voluntária, 
é a ar tista plástica Regina 
Piotto, que já foi conselheira 
de artes visuais de Guarujá. 
“Fiz com a maior boa vonta-

Diante de si-
tuações de cri-
se em saúde, 
principalmente 
quando o alcan-
ce é mundial, 
há que se ter 
atenção na ma-
neira de tratar e 
nomear o pro-
blema. Depois 
que a Organi-
zação Mundial 
de Saúde (OMS) definiu, 
que a propagação do 
novo coronavírus como 
uma pandemia, o nível 
de alerta cresceu no rit-
mo das dúvidas sobre 
como classificar a conta-
minação pelo Covid-19. 

A expressão que ago-
ra caracteriza a doença 
significa que ela já ultra-
passa fronteiras continen-
tais. Dois termos médicos 
principais que definem a 
disseminação de doenças 
são epidemia e pandemia. 

A epidemia é detec-
tada quando o aumento 
do numero de casos de 
uma determinada doença 
está acima do esperado 
(pacientes) são diagnos-
ticados em várias regiões. 
O quadro é observado 
quando diferentes zonas 
de um município, estado 
ou país contabilizam casos 
de uma mesma doença. 

Um cenário consta-
tado no Brasil, para citar 
apenas um, quando das 
epidemias de vírus da 
gripe, como o H1N1 - in-
clusive, vírus propagados 

por vias respira-
tórias têm como 
traço de com-
portamento o 
fato de se espa-
lhar facilmente.

O quad ro 
mais grave é 
j u s t a m e n t e , 
a  pandemia . 
O  p rob lema 
é classificado 
dessa maneira 

quando o numero de ca-
sos da doença está acima 
do esperado e é regis-
trada em todos os con-
tinentes (vários países). 

Do mesmo modo que 
o Covid-19, que surgiu pri-
meiro na China e contabili-
za agora milhares de casos 
e mortes, o que levou à 
nova nomeação pela OMS 
de Pandemia, foi uma situ-
ação similar, a gripe asiática 
de 1957, que, em um 
intervalo de dez meses, 
acometeu Austrália, Índia, 
Europa, África e Estados 
Unidos, ocasionando um 
número aproximado de 
mais de 70 mil mortes. 

Agora no mundo glo-
balizado, onde pesso-
as transitam (pex: avião) 
todos os dias entre os 
seis continentes, o risco 
de pandemias é poten-
cializado e se torna mais 
grave que no passado. 

Nesse cenário, a trans-
missão dos vírus é mais 
complicada de ser com-
batida. Em menos de dois 
meses, o Covid-19 só 
não chegou à Antártida.

Marco A. B dos Reis - CRM: 67.780 - Médico
Infectologista da Clínica Infectos Vacinas

Artigo

Pandemia

MIS em casa
Música brega é estrela

de documentário

de Bruno Cucio (produtor e 
professor de cinema), par-
ticipação especial de Ana 
Rieper, diretora do filme, e 
Leandro Afonso (professor, 
pesquisador, crítico e cineas-
ta). A transmissão começará 
às 18 horas e poderá ser 
acessada no canal oficial do 
MIS no YouTube, pelo link 
https://tinyurl.com/yd9k6pf5, 
s em  l im i t e  de  v aga s .

PODCAST
Além do filme desta se-

mana, o Pontos MIS tam-
bém disponibiliza em sua 
conta oficial na platafor-
ma Spotify (https://open.
spotify.com/user/mis_sp), 
o primeiro episódio do 
podcast “Isso só Acontece 
em Novela”. A cada semana 
irá ao ar um novo episódio 
abordando as mais popu-
lares telenovelas brasileiras 
de diversas décadas e seu 
impacto na sociedade. O 
tema do primeiro episódio 
é “Por que falar de novela?”.

Iniciativa contará 
com bate-papo

com a presença da 
diretora Ana Rieper

Pedágio
SolidárioArtesãos doam máscaras

300 máscaras de proteção foram entregues
na Secretaria de Saúde e 100 no Fundo Social

Unaerp Guarujá

Professor alerta para fatores
que levam a lesões no quadril

exercícios. As lesões nessa 
região podem aparecer em 
qualquer fase da vida, mas 
costumam ocorrer com mais 
frequência com o avanço da 
idade. “Além do componen-
te genético e hereditário, as 
pessoas agravam isso com a 
obesidade, a hipertensão, o 
diabetes e principalmente o 
sedentarismo, a falta de ativi-
dade física”, esclarece Pianca. 

LESÕES
As lesões no quadril são 

um processo, levam tem-
po para o agravamento do 
quadro. “Um dos primeiros 
fatores que surgem no quadril 
são as inflamações, as mais 
comuns são a síndrome do 
impacto, ou inflamação da 
cabeça do fêmur. A partir 
daí, pode-se ter um desgaste 
da cartilagem, indicando uma 
pré-artrose que pode levar a 
uma artrose, uma degenera-
ção, chegando até à necessi-
dade de realizar uma prótese 
no quadril, devido lá atrás a 

um processo inflamatório.”
O enfraquecimento mus-

cular, o esforço exagerado 
nessas articulações por mo-
vimentos inadequados ou 
por outro lado, o excesso 
de exercícios físicos também 

podem ocasionar lesões. 
“O ato de correr de maneira 
errada, usar salto alto, ou a 
falta de atividade física po-
dem com o tempo levar às 
lesões de quadril”, destaca. 

AVALIAÇÃO
Pianca reforça a importân-

cia de procurar uma avaliação 
médica, fisioterapêutica e de 
educador físico. “Eles po-
derão examinar, verificar se 
ocorre algum desequilíbrio na 
musculatura para ativá-la.” 

Recentemente, o professor 
realizou um curso via plata-
forma digital aos alunos da 
Unaerp Guarujá sobre a cor-
reta execução de exercícios 
em sessões de Fisioterapia 
ou em atividades de Educa-
ção Física para prevenção e 
tratamento dessas lesões. “A 
importância dessa orientação 
é para ser mais efetivo na 
reabilitação e na prevenção 
dos pacientes, favorecen-
do a ativação da muscu-
latura do quadril”, conclui.

“O primeiro sinal de 
que algo está errado 
é a dor, e as pessoas 

nem sempre dão 
atenção a isso”.

Prof. Eduardo Pianca

de, acho que é o dever de 
todo cidadão ajudar como 
pode. Apesar do trabalho, 
faria tudo de novo”, conta 

a artista, que confeccionou 
corações para serem entre-
gues junto com as máscaras 
com o material que sobrou.

Pandemia Covid-19
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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.


