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1.221 DIAS

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

Crescimento em números de 
casos preocupa autoridades
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Prática de 
esportes  
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em Guarujá
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remoto 

atende 34 
mil alunos
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Orquestra de Guarujá
lança música “Quarentena”

Mensagem positiva visa auxiliar na autoestima da população
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Covid-19 em Guarujá

Hospital de Campanha 
de Guarujá, instalado 
dentro do hangar da 
Base Aérea de Santos, 
em Vicente de Carvalho, 
iniciou suas operações 
no último sábado (9), e 
já atende a 17 pacientes 
(dos 27 aos 85 anos), 
internados em tratamen-
to do novo coronavírus. 

Entre os dias 10 e 12 de 
maio, Guarujá registrou a 
média de quase um novo 
caso de Covid-19 por 
hora. Os boletins diários 
do período apontam o 
surgimento de 70 novos 
casos da doença em 72 
horas, média de 23,3 
a cada dia e acende o 
alerta vermelho. Bairros 
Pae Cará e Enseada regis-
tram os maiores números 
de casos confirmados 
e óbitos por covid-19
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Hospital de 
Campanha 
em Guarujá
já recebe 
pacientes
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Micros
Vacinação
Segundo o calendário do 
Ministério da Saúde, adultos 
de 55 a 59 anos e profes-
sores de escolas públicas 
e privadas começam a ser 
imunizados contra à gripe, 
a partir desta segunda (18).  
Porém, como há estoque 
suficiente na Cidade, os 195 
professores e 1.059 adultos 
entre 55 e 59 anos que já 
procuraram as unidades de 
saúde nesta semana e foram 
imunizados.

Venham
A terceira fase da Campa-
nha de Vacinação, que teve 
início no dia 11, já alcançou 
3.786 pessoas. Entre elas, 
1.050 crianças de 6 meses 
a menores de 6 anos, 1.306 
gestantes e 176 puérperas. 
Já as pessoas com deficiên-
cia, que também são públi-
co-alvo da campanha, ainda 
não procuraram pela dose 
em Guarujá. Para receber a 
vacina, é necessário com-
parecer ao posto, munido 
de documento com foto e 
carteira de vacinação.

Tragédia
A Defesa Civil de Guarujá 
prossegue com os trabalhos 
de vistoria nos morros atingi-
dos pelas fortes chuvas, no 
início do mês de março. Até a 
última semana (8), 264 mora-
dias já haviam sido demolidas 
e outras 240 estão interdita-
das. Um total de 524 famílias 

já recebe o benefício de 
locação social, no Município.

Interdições
As interdições seguem crité-
rios técnicos para determinar 
se as casas possuem condi-
ções de serem habitadas ou 
interditadas. Entre as áreas 
que tiveram vítimas fatais, 
como o Morro da Bela Vista 
(Macaco Molhado), na Vila 
Edna, foram 141 moradias 
demolidas e 29 interditadas; 
já na Barreira do João Guarda, 
na Enseada, são 62 casas 
demolidas e 56 interditadas. 
Outras sete áreas também se-
guem com vistorias diárias.

Desinterdições
Após avaliação dos técnicos 
da Defesa Civil, outras 297 
moradias, nas áreas atingidas, 
foram desinterditadas e os 
moradores puderam retornar 
para a residência. As famílias 
são orientadas a seguir os 
parâmetros do Plano Preven-
tivo da Defesa Civil (PPDC). 
O plano tem por objetivo 
principal evitar a ocorrência 
de mortes, com a remoção 
preventiva e temporária da 
população que ocupa as 
áreas de risco, antes que 
os escorregamentos atinjam 
suas moradias.

Higienização
A Prefeitura de Guarujá, em 
parceria com a Sabesp, volta 
a realizar ações preventivas 
para a disseminação do 

novo coronavírus, com o 
serviço de higienização no 
entorno de equipamentos 
de saúde, compreendendo 
também calçadas e corre-
dores internos das unidades. 
O serviço já foi executado 
em 25 e 26 de março e, 
agora, neste mês, ocorrerá 
às terças e sextas-feiras.

Eleições 
A União dos Vereadores 
da Baixada Santista (Uve-
bs) divulgou um manifesto 
propondo a unificação das 
eleições municipais com as 
eleições gerais de 2022. O 
colegiado toma como base 
a economia de cerca de R$ 
5 bilhões, que poderiam ser 
investidos em saúde e na 
recuperação de pequenas 
empresas, atingidas pela crise 
econômica.

Eleições II
O montante de quase R$ 5 
bilhões apurado pela Uvebs 
como custo das eleições 
municipais de 2020 vem 
do Fundo Partidário de R$ 
2 bilhões, somado ao custo 
das eleições, que é esti-
mado em cerca de R$ 1 
bilhão, pelo TSE. Também 
entra na conta a aquisição 
de 180 mil novas urnas ele-
trônicas, em processo de 
licitação. A compra pode 
custar até R$ 1,76 bilhão, 
de acordo com os números 
divulgados pelas empresas 
que disputam a licitação.

O crescimento no núme-
ro de infectados com a co-
vid-19 em Guarujá deve ser 
visto com preocupação pela 
população. Foram 70 casos 
confirmados em 72 horas, 
o que equivale a quase um 
caso confirmado a cada hora 
e certamente, 70 famílias 
com casos prováveis, indi-
cando que esse número vai 
aumentar nos próximos dias.

Por isso, é importante que 
a população entenda que o 
isolamento social é a melhor 
resposta para combate ao 
vírus. Proteger nossa comuni-

dade do contágio por aglo-
meração é fundamental e de-
pende de cada um de nós.

Não importa o quanto a 
cidade esteja se preparan-
do para atender os casos 
graves, se todos pegarem 
a doença ao mesmo tem-
po, não haverá estrutura 
que atenda a demanda e 
as mortes vão começar a 
subir tão rápido quanto 
o número de infectados.

Não vá visitar parentes 
em outras cidades e não 
receba visitas. Em menos 
de 45 dias, a doença avan-

çou pelo interior e litoral e 
chegou a todas as Regiões 
Administrativas do Estado. 
Hoje, a doença está em 
todo o território paulista, 
com casos registrados em 
414 municípios (64% das 
645 cidades do Estado). 
Um levantamento recente 
aponta que o contágio 
cresce proporcionalmente 
a um ritmo quatro vezes 
mais rápido no interior e 
litoral do que na Região 
Metropolitana de São Paulo. 

Por isso, previna-se. E 
se puder, fique em casa.

Previna-se, e, se
puder, fique em casa

A doença é mais grave do que as pessoas estão 
imaginando. O isolamento social não é só em função de 
dar tempo para a gente ter leitos com respiradores. Mas 

ele é a única coisa que podemos fazer para evitar que 
as pessoas peguem o vírus que causa, em parte delas, 

uma doença muito grave e que pode vir a óbito ou causar 
lesões irreversíveis ou com sequelas que, depois que a 

pandemia passar, vão continuar trazendo um impacto na 
vida das pessoas e da sociedade como um todo.
Paulo Menezes, coordenador de controle de doenças

da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo

FRASE DA SEMANA

Da Redação

Um em cada cinco pa-
cientes infectados pelo novo 
coronavírus internados em 
leitos de unidades de terapia 
intensiva (UTI) no estado de 
São Paulo morre por causa 
da doença. A informação foi 
divulgada nesta quinta-feira 
(14) pelo diretor do Hos-
pital Emílio Ribas, Luiz Carlos 
Pereira Junior, membro do 
Centro de Contingência do 
Coronavírus em São Paulo.

“Isso quer dizer que, 
de cada cinco pacientes 
que vão para a UTI, um 
não volta para casa. E a 
taxa de ocupação dos lei-
tos de UTI está em torno 
de 85% e aumentando”. 

Segundo o coordenador 
de controle de doenças 
da Secretaria Estadual da 
Saúde de São Paulo, Paulo 
Menezes, 8% das pessoas 
diagnosticadas com covid-
19 no estado morreram por 
causa da doença. 

“Temos 4.315 óbitos para 
54 mil pessoas diagnostica-
das. Isso dá aproximada-
mente 8%. Ou seja, 8% das 
pessoas que foram diagnos-
ticadas, vieram a óbito. E não 
foi por falta de leito de UTI, 
porque isso não está acon-
tecendo no estado de São 
Paulo. Mas porque a cada 
dia que passa, entendemos 
que a doença é mais grave. 
O vírus é mais agressivo do 
que parecia no início da 
pandemia”, falou ele.

A covid-19, segundo 
Menezes, causa uma doença 
sistêmica e não somente uma 
doença pulmonar, como se 
imaginava. “A doença é mais 
grave do que as pessoas es-
tão imaginando. O isolamen-
to social não é só em função 
de dar tempo para a gente 
ter leitos com respiradores. 
Mas ele é a única coisa que 
podemos fazer para evitar 
que as pessoas peguem o 
vírus que causa, em parte 
delas, uma doença muito 
grave e que pode vir a óbito 
ou causar lesões irreversíveis 
ou com sequelas que, de-
pois que a pandemia passar, 
vão continuar trazendo um 
impacto na vida das pessoas 
e da sociedade como um 
todo”, explicou.  

Segundo o diretor do 
Emílio Ribas, alguns pacientes 
de covid-19 estão apre-
sentando insuficiência renal. 
“De cada dez pacientes, 
quatro estão evoluindo para 
insuficiência renal. Desses 
pacientes que vão receber 
alta, alguns deles vão precisar 
continuar fazendo diálise. E 
alguns terão ainda sequelas 
pulmonares. Estamos dian-
te de uma doença nova 
que surpreende a cada dia 
com novas manifestações 
clínicas”, disse Pereira Junior. 

“Não queremos só diminuir o 
número de casos, mas que a 
população colabore [com o 
isolamento] para que a gente 
não tenha pacientes graves 
ou com sequelas”, enfatizou.

INFECTADOS
Dados mais recentes mos-

tram que o estado de São 
Paulo tem 54.286 casos con-
firmados do novo coronaví-
rus, com 4.315 mortes. Há 
3.884 pacientes internados 
em unidades de terapia in-
tensiva (UTI) entre infectados 
e com suspeita de infecção 
pelo novo coronavírus. Além 
disso, 6.110 estão interna-
dos em enfermarias. 

A taxa de ocupação de 
leitos de UTI em todo o es-
tado está em torno de 69%, 
enquanto na Grande São 
Paulo ela é crítica, em torno 
de 85,5%.

ISOLAMENTO
A taxa de isolamento em 

todo o estado paulista tem 
se mantido em 47%, um 
índice baixo, considerando 
expectativas da Secretaria de 
Saúde, que considera 55% 
de isolamento das pessoas 
um percentual mínimo satis-
fatório para evitar a dissemi-
nação do vírus e um colapso 
no sistema de saúde.

De acordo com Dimas 
Covas, diretor do Instituto 
Butantan e coordenador do 
Centro de Contingência do 
Coronavírus em São Paulo, 
o isolamento precisa ser 
mantido, e com taxas altas, 
não somente para evitar 
um colapso na saúde, mas 
também porque ainda não 
há uma vacina ou tratamento 
adequado para a doença. 

“Umas das questões é se 
a imunidade que o indivíduo 
desenvolve contra o vírus 
é permanente ou não. Os 
primeiros indícios mostram 
que não. E, portanto, se não 
há essa proteção de longo 
prazo, isso significa que o 
vírus vai continuar circulando. 
Daí a necessidade de uma 
vacina”, falou ele, acrescen-
tando que ela só deve ser 

realidade a partir do segundo 
semestre do próximo ano.

“O coronavírus está mu-
dando o mundo e a forma 
como ele funciona. O dia 
em que tivermos uma vaci-
na e pudermos vacinar em 
massa a população mundial, 
poderemos então voltar a 
pensar ou evoluir para uma 
situação em que não te-
nhamos que nos preocupar 
com transmissão de vírus de 
uma pessoa para outra. Mas 
neste momento, vamos ter 
que lidar com ele por muito 
tempo”, disse Paulo Mene-
zes, da Secretaria Estadual 
da Saúde de São Paulo. “É 
um vírus muito grave. O 
H1N1 matou uma em cada 
mil pessoas diagnosticadas. 
Mas aqui estamos falando, 
no Brasil, em uma a cada 
12 pessoas diagnosticadas. 
Precisamos transmitir essa 
mensagem não para criar pâ-
nico, mas para que pessoas 
saibam o que estamos en-
frentando nesse momento”.

ÓBITOS EM SÃO PAULO
Segundo o secretário de 

Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, 31% dos 
óbitos ocorridos em todo o 
Brasil por coronavírus ocorre-
ram no estado de São Paulo. 
Mas esse número, segundo 
o secretário, já foi maior. No 
dia 15 de abril, os óbitos de 
São Paulo correspondiam a 
45% de todo o país. Isso, 
de acordo com ele, se deve 
ao resultado da quarentena 
em São Paulo que, apesar 
de ainda distante do ideal, 
já conseguiu evitar muitas 
mortes e o colapso no sis-
tema de saúde. “A política 
de isolamento social em São 
Paulo salvou vidas”.

“No início da pandemia, 
no dia 24 de março, 68% 
dos casos de coronavírus 
do Brasil eram de São Paulo. 
Depois disso, caiu para 27% 
no dia 13 de maio (ontem)”, 
acrescentou. “Essas taxas têm 
sido decrescentes, demons-
trando a eficácia da política 
de isolamento social”, disse 
Vinholi. (Fonte: Agência Brasil)

Pandemia Covid-19

Em SP, 20% dos internados
em UTI por covid-19 morrem

8% das pessoas diagnosticadas com covid-19 
no estado morreram por causa da doença
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De Guarujá

O Pae Cará, no Distrito de 
Vicente de Carvalho, tem o 
maior número de contamina-
dos pelo novo coronavírus 
em Guarujá. É o que mostram 
os dados da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (Sesau), por 
meio da Diretoria de Vigilância 
em Saúde, nos boletins diários 
que são divulgados. Até a 
última quarta-feira (13), dos 
412 casos confirmados na 
Cidade, 69 são de moradores 
do bairro, onde a Covid-19 já 
fez 10 vítimas fatais.

A Enseada é o segundo 
bairro mais afetado pela Covid 
em Guarujá, com 51 confirma-
ções e quatro óbitos. Santo 
Antônio, Morrinhos e Jardim 
Boa Esperança têm 31, 31 e 
30 casos, respectivamente. 
Juntos, registraram outras três 
mortes. Logo em seguida vem 
Astúrias, que tem 21 casos 
confirmados e dois óbitos. Os 
demais bairros têm menos de 
20 positivados cada.

Os bairros acima citados 
representam 56,5% dos casos 
confirmados e exatamente a 
metade dos óbitos já regis-
trados na Cidade. De acordo 
com o diretor de Vigilância 
em Saúde de Guarujá, Marco 
Antônio Chagas da Concei-
ção, os números acendem o 
alerta de preocupação para 
esses bairros, em especial o 
Pae Cará, ainda mais por conta 
da queda à adesão das restri-
ções impostas pela Prefeitura 
e Governo do Estado, em 
especial o isolamento social.

Entre os dias 10 e 12 de 
maio, Guarujá registrou a mé-
dia de quase um novo caso 
de Covid-19 por hora. Os 
boletins diários do período 
apontam o surgimento de 
70 novos casos da doença 
em 72 horas, média de 23,3 
a cada dia e acende o alerta 
vermelho para a população, 
que não pode descuidar 
dos cuidados pessoais para 
prevenção ao covid-19.

Os dados são da Secre-
taria de Saúde (Sesau), por 
meio da Diretoria de Vigilân-
cia Epidemiológica e desta-
cam que no final da tarde de 

terça-feira (12), a Cidade re-
gistrou 26 novos infectados 
pela doença. Na segunda-
feira (11), foram 23 novos 
casos e no domingo (10), 21.

A Prefeitura mantém a 
gestão da crise pois, mesmo 
com a ampliação da oferta 
de leitos no Município – ain-
da mais após a implantação 
do hospital de campanha 
da Base Aérea – existe a 
preocupação com o nú-
mero crescente de casos 
confirmados da doença. 

Isso porque, em um pri-
meiro momento, o diagnósti-
co positivo pode não signifi-

car uma necessidade imedia-
ta de cuidados hospitalares, 
mas pode evoluir para isso.

“Estamos diante de um 
inimigo invisível, os casos no 
Brasil aumentam diariamente. 
É momento de alerta para 
todos. Ficar em casa, se 
possível, e ser muito rigoroso 
com as medidas profiláticas, 
principalmente o distancia-
mento entre as pessoas”, 
analisa o prefeito Válter Su-
man, que também é médico 
e lembra que em todo o 
Estado de São Paulo tem 
diminuído o índice de isola-
mento social, por exemplo.

Leitos - Até o momento, 
a rede municipal tem supor-
tado a demanda, que, po-
rém, é crescente e preocu-
pa. A rede municipal conta 
com 192 leitos no combate 
à Covid19 na Cidade. Nesse 
sentido, o Hospital Santo 
Amaro, que é filantrópico, 
conta com mais 10 leitos 
extra de UTI contratados 
pelo Município.

As Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) também 
possuem leitos destinados 
ao novo coronavírus. São 
24 leitos (20 de observação 
e 4 de isolamento) na UPA 

Rodoviária; 30 leitos (12 
clínicos, 8 semi-intensivos 
e 10 de pediatria) na UPA 
de Vicente de Carvalho; e 
mais 18 leitos (14 clínicos 
e 4 semi-intensivos) na UPA 
Enseada. 

Há ainda 20 leitos de 
retaguarda para pessoas em 
situação de rua em dois Cen-
tros de Atenção Psicossocial, 
sendo 10 à disposição no 
Caps AD e os demais no Caps 
III. A mesma quantidade, 20 
leitos, só que de clínica 
médica, também foi disponi-
bilizada no Ambulatório Mé-
dico de Ambulatório (ARE).

De Guarujá

Conforme dados da 
Vigilância Epidemiológica 
de Guarujá, a Cidade de-
monstrou queda nos casos 
de dengue em munícipes. 
A comparação foi realiza-
da entre os períodos que 
correspondem de janeiro 
a abril de 2019 e de 2020. 
No ano passado, eram 139 
casos. Já este ano, foram 
registrados 100 casos. 

O órgão credita a queda 
de 28% nos casos como 
fruto de uma série de ações 
de combate à dengue de-
senvolvidas pelo Município. 
Além das visitas semanais 
dos agentes em pontos 
estratégicos da Cidade, 
desde o início de abril, os 
bloqueios de nebulização 
com o uso de inseticida 
foram intensificados em 
diversos bair ros. Até o 
último dia 5, 5.705 casas já 
receberam o serviço. 

ALERTA
Apesar da redução dos 

casos no comparativo de 
2019 para 2020, a coor-
denadora de Combate 
às Endemias de Guarujá, 
Ana Lúcia Gama da Cruz 
afirma que o momento é 
de alerta, e a população 
pode aproveitar o isola-
mento social, por conta 
da pandemia decorrente 
do novo coronavírus, para 
cuidar de suas casas e eli-
minar larvas do mosquito.

“Os locais onde os 
agentes costumam en-
contrar maiores focos do 
Aedes aegypti são quin-
tais, ralos externos, pratos 
de plantas, garrafas pet e 
pneus”, alerta a coordena-
dora, destacando também 
a necessidade de sem-
pre verificar a caixa d’água 
para ver se está coberta, 
piscinas e outros recipien-
tes que acumulam água.

Guarujá tem
queda de 

quase 30% 
dos casos
de dengue

De janeiro a abril 
de 2019, a Cidade 

registrou 139 casos; 
já no mesmo período 
deste ano, são 100 
casos confirmados

Populoso, bairro Pae Cará tem 69 infectados e 10 mortes por Covid-19

Pandemia Covid-19

Pae Cará e Enseada registram a 
maioria dos casos confirmados

“O Pae Cará continua na 
liderança dos nossos mape-
amentos tanto em número 
de casos quanto em mortes. 
Trata-se de um local popu-
loso, mas ainda assim chama 
atenção estar muito à frente 
em relação a bairros com 
número de habitantes seme-
lhantes e extensão territorial 
até maior, como a Enseada, 
por exemplo”, explica.

PLANO DE AÇÃO
O plano de ação da Prefei-

tura em relação aos bairros é 
a conscientização aliada à fis-
calização. Carros de som pas-
sam constantemente pedindo 

para que as pessoas permane-
çam em casa, saindo apenas 
se for realmente necessário. 
Os comércios autorizados a 
funcionar estampam cartazes 
e avisos reiterando sobre a 
necessidade de adoção de 
medidas profiláticas rígidas.

A fiscalização segue em 
alta, em especial em comér-
cios e ambientes comparti-
lhados (públicos e privados), 
onde é obrigatório o uso de 
máscaras, que são fundamen-
tais barreiras de proteção 
individual contra a dissemina-
ção do vírus.

Por fim, as medidas que 
estão sendo tomadas desde 

o dia 18 de março, como os 
bloqueios nas entradas da 
Cidade, o fechamento do 
calçadão da orla das praias 
nos feriados prolongados, 
as desinfecções de áreas e 
equipamentos públicos de 
saúde e de grande circulação, 
a instalação de estações de 
higienização de mãos e de 
desinfecção, além da recente 
coibição da prática de es-
portes coletivos em qualquer 
ambiente comunitário.

ASSINTOMÁTICOS
Começou na última quarta-

feira (13) a segunda fase da 
pesquisa aleatória de assinto-

máticos em Guarujá. A ação, 
que vai até esta sexta-feira 
(15), realizará um total de 434 
testes e integra a chamada 
Epidemiologia da Covid-19 na 
Baixada Santista (Epicobs), de-
senvolvida em toda a Região.

Uma pequena amostra 
de sangue retirada da polpa 
do dedo é colocada no 
teste e o resultado sai em 
15 minutos. Ao término, os 
munícipes respondem a um 
questionário de informações 
socioeconômicas e pesso-
ais, além de receberem um 
termo contendo todas as 
informações do estudo e um 
telefone para tirar dúvidas.

Número de infectados tem crescimento alarmante

Por unanimidade de votos, 
o plenário da Câmara Muni-
cipal de Guarujá aprovou na 
sessão de terça-feira (5) a 
criação de comissão especí-
fica para acompanhar as trata-
tivas e decisões do Executivo 
relacionadas ao combate ao 
Covid-19, em âmbito local.

O grupo é formado pelos 
vereadores Edilson Dias (PT), 
Toninho Salgado (PSD) e Lu-
ciano Tody (MDB). Durante os 
próximos 90 dias, eles farão 
um levantamento detalhado 
das ações que vem sendo 
realizadas pela Prefeitura - o 

que incluirá a análise de gastos 
com serviços, equipamentos 
e obras, além da checagem 
de materiais, cumprimento 
de prazos e outros elementos 
contratuais.

O objetivo é garantir trans-
parência às medidas que vem 
sendo adotadas. “Estamos 
exercendo o nosso papel de 
agente fiscalizador. Um grande 
volume de recursos, que não 
tinha previsão orçamentária, 
agora tem sido destinado ao 
combate ao coronavírus. Há 
processos de compra em 
andamento, muitos em regime 

de urgência. Isso requer um 
acompanhamento minucio-
so, seja por parte da Câmara 
Municipal, seja por parte dos 
demais órgãos fiscalizadores”, 
explica Edilson Dias.

Ao final dos trabalhos, um 
relatório deverá ser apresen-
tado e votado pelo plenário 
da Câmara Municipal. Caso 
detectado algum indício de 
irregularidade, vereadores 
podem instaurar comissão 
de inquérito, ou, também, 
encaminhar os eventuais 
apontamentos ao Ministério 
Público e Tribunal de Contas.

FUNDO ESPECIAL
Na mesma sessão, também 

foi discutida a possibilidade 
de criação de um fundo 
especial para recebimento 
de doações ao combate 
à pandemia, por parte de 
pessoas físicas e jurídicas, 
supervisionado pelo TCE. Uma 
indicação foi apresentada 
pelo presidente do legislativo, 
sugerindo a adoção da medi-
da à Administração Municipal 
- a quem cabe tal prerrogativa.

Os recursos arrecadados, 
de acordo com a propositura, 
seriam destinados ao reforço 

das medidas de prevenção 
ao contágio e tratamento da 
população infectada pelo 
Covid-19, além de ações para 
minimizar impactos sociais e 
econômicos provocados pela 
pandemia.”Nesse momento 
de crise temos presenciado 
muitos exemplos de solida-
riedade. As pessoas querem 
ajudar. Por isso é importante 
criarmos um mecanismo ágil 
que permita a esse auxílio di-
reto aos mais vulneráveis, bem 
como aos nossos profissionais 
de saúde”, defendeu o pre-
sidente da Câmara Municipal.

Comissão vai acompanhar ações de combate ao covid-19
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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

Rua Montenegro, 291 - Vila Maia, Guarujá 

ATENDEMOS COM E S/HORA MARCADA

Tels.: 3012-1212
3355-7005

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

altura do nº 2049 da Av. Adhemar de Barros)

Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

De Guarujá

O hospital de campa-
nha de Guarujá, instalado 
dentro do hangar da Base 
Aérea de Santos, em Vicen-
te de Carvalho, já atende a 
17 pacientes internados em 
tratamento do novo coro-
navírus, segundo balanço 
parcial divulgado nesta quin-
ta-feira. Até terça-feira (12) 
eram sete internados no local.

O equipamento, que 
iniciou suas operações no 
último sábado (9), possui 
14 pessoas na enfermaria e 
outros três na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI). Dos 17 

Milhares de pessoas com 
deficiência ou mobilidade 
reduzida utilizam cadeiras 
de rodas no País, seja por 
doenças congênitas, pelo 
avanço da idade ou por 
acidentes, principalmente no 
trânsito. Segundo a fisiotera-
peuta e professora do curso 
de Fisioterapia da Unaerp 
Guarujá, Flavia Aquino, a 
prescrição desses equipa-
mentos, tão importantes para 
a locomoção, exige alguns 
cuidados para maior confor-
to e autonomia aos usuários.

“Na prescrição de uma 
cadeira de rodas, existe 

uma necessidade de se 
pensar em relação a to-
das as estruturas do corpo 
do paciente, suas medidas 
antropométricas, em suas 
necessidades clínicas, fun-
cionais, motoras e biomecâ-
nicas, analisar suas atividades 
cotidianas e os locais onde 
irá utilizar, para prescrição 
da cadeira mais adequa-
da”, esclarece Flavia Aquino. 

A prescrição de cadeira 
de rodas, uma área multi-
disciplinar, é uma das atu-
ações dos fisioterapeutas, 
e a evolução dos equipa-
mentos, que foi acompa-

nhando as necessidades 
da sociedade, também é 
considerado nessa avaliação. 

“É uma evolução tec-
nológica da área, desde 
materiais e recursos, e cada 
vez mais as pessoas têm 
acesso a bons materiais. Mas 
não adianta oferecer uma 
grande gama de materiais 
sem entender o porquê 
dessa utilização. Por isso a 
prescrição por profissionais 
habilitados”, destaca Aquino. 

A professora, que também 
é mestranda em Ciências da 
Reabilitação e especialista nas 
áreas de Controle Motor e 

Neuropediatria, reforça ainda 
que essa correta prescrição 
pode prevenir doenças se-
cundárias, alterações corpo-
rais que podem surgir com o 
uso de cadeira inadequada.

“A cadeira de rodas é 
uma extensão do corpo do 
usuário, que permanece nela 
por um longo tempo, entre 
15 a 18 horas por dia, o que 
necessita de um olhar mais 
clínico, terapêutico. É uma 
série de possibilidades que 
a gente consegue permitir na 
vida do paciente e da família 
também, no transporte e no 
deslocamento da cadeira”.

Pandemia Covid-19

Hospital de Campanha de Guarujá inicia 
atendimentos com 17 pacientes

Da Redação

Quatro câmeras de mo-
nitoramento e dois doppler 
com câmera ao vivo foram 
instaladas na cidade na 
última semana para auxiliar 
a fiscalização de trânsito. 
Os equipamentos estão 
fixados na Avenida Santos 
Dumont, 70 – Santo Antô-
nio, em frente à Diretoria de 
Trânsito (Ditran) e foram ad-
quiridos com recursos do 
Fundo Municipal de Trânsito.

As câmeras são de Lei-
tura Automática de Placas 
(Laps) e têm a tecnologia 
de Reconhecimento Óp-
tico de Caracteres (OCR). 
Elas são capazes de fa-
zer a leitura de placas de 
veículos e identificar se o 
carro é produto de fur-
to e outras ocorrências.

Já o doppler mostra, em 
tempo real, dados estatís-
ticos da via como gráficos 
de circulação, quantidade 
de veículos por hora e 
tipo de veículo (de gran-
de, médio ou pequeno 
porte). É possível gerar 
relatórios mensais para o 
estudo do tráfego local.

C o m o  f u n c i o n a
As imagens são dire-

cionadas para a Central 
de Monitoramento do 
Município, no Morro da 
Campina, e ficarão sob 
responsabilidade da Ditran 
e da Diretoria de Moni-
toramento e Análise de 
Informações, da Secretaria 
Municipal de Defesa e Con-
vivência Social (Sedecon).

“É um investimento que 
nos possibilita conhecer 
mais o perfil dos nossos 
usuários e realizar um pla-
nejamento do nosso sis-
tema viário, melhorando 
o fluxo, oferecendo maior 
segurança e tudo mais 
que caracteriza a enge-
nharia de tráfego”, anali-
sa o diretor de trânsito.

DETECTA
A Prefeitura de Gua-

rujá informa ainda, que 
tem um convênio com o 
Detecta, um sistema de 
monitoramento inteligente 
implantado pelo Governo 
do Estado de São Paulo, 
composto pelo monito-
ramento através do uso 
de câmeras, combinado 
com o maior banco de 
dados de informações 
policiais da América Lati-
na, integrando ao sistema 
os bancos de dados das 
polícias civil e militar, do 
Registro Digital de Ocor-
rências (RDO), Instituto 
de Identificação (IIRGD), 
Sistema Operacional da 
Polícia Militar (SIOPM-190), 
Sistema de Fotos Crimi-
nais (Fotocrim), além de 
dados de veículos e de 
Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH) do Detran. 

Guarujá 
ganha 

radares 
‘dedo-duro’

Professora de 
fisioterapia da Unaerp 

Guarujá esclarece 
sobre prescrição de 

cadeira de rodas

Cadeiras de rodas devem ser individualizadas

pacientes, 14 são homens e 
três são mulheres, com faixa 
etária dos 27 aos 85 anos. 

Segundo informações da 
secretaria de Saúde o au-
mento expressivo em pou-
co tempo “justifica-se pela 
dinâmica de ocupação, a 
par tir da transferência de 
pacientes das Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAS), 
que são a porta de entrada 
da rede municipal de saúde 
com relação à Covid-19”. 

No hospital de campanha 
são ofertados um total de 70 
leitos, desses 50 são clínicos 
e os outros 20 de UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva). 

Da Redação

Está proibida desde ter-
ça-feira (12) a prática de 
esportes coletivos em qual-
quer ambiente ou espaço 
público como ruas, praças, 
campos ou quaisquer lo-
gradouros que sejam apro-
priados para tal durante o 
estado de calamidade pú-
blica decretado em Guarujá, 
no dia 21 de março, por 
conta da pandemia do novo 
coronavirus. A medida cons-
ta do decreto nº 13.643, 
publicado no Diário Oficial 
do Município desta terça.

O principal objetivo da 
normativa é impedir as dispu-
tas ou treinos de atividades 
que causem aglomeração e 
alto índice de contato físico, 
como o futebol e basquete, 
por exemplo. Isso porque tais 
condições são extremamente 
propícias para maior dissemi-
nação da covid-19, onde há 
troca constante de gotículas.

A medida foi colocada 
no papel em resposta a um 
jogo de futebol entre times 
amadores que reuniu uma 
multidão no último final de 

No equipamento, há 3 pacientes em UTI e outros 14 em leitos de enfermaria

Guarujá proíbe prática de esportes coletivos

Na última semana, a Prefei-
tura de Guarujá anunciou que 
não irá adotar novas medidas 
de flexibilização, seja no co-
mércio ou no acesso às praias, 
até que haja um posiciona-
mento do Governo do Estado 
no mesmo sentido, durante a 
pandemia da Covid-19. 

A medida executiva aten-
dia também à recomenda-
ção emitida pelo Ministério 
Público (MP) de São Paulo, 
por meio de promotores de 
Justiça da Comarca de Guaru-
já, que emitiram documento, 
direcionado ao prefeito Válter 
Suman, recomendando que 

o Município siga adotando as 
medidas profiláticas, especial-
mente de isolamento social e 
evitem abrandar as medidas 
já vigentes nos decretos pu-
blicados até aquela data.

O posicionamento da pre-
feitura foi atacado por parte 
da população, em especial, 
parte da comunidade do sur-
fe, que encontrou na opinião 
pessoal de um promotor da 
cidade, a defesa de sua causa.

Devido à repercussão 
que o fato gerou nas redes 
sociais e que podem repre-
sentar algum mal entendido 
por par te da população, 

promotores de Justiça da 
cidade emitiram nota oficial 
à imprensa para reafirmar o 
posicionamento do órgão. 

No texto, os promotores 
reafirmam “seu intransigente 
compromisso com a defesa 
da saúde pública, pautando 
sua atuação por critérios 
científicos e de acordo com 
as diretrizes eleitas pelas auto-
ridades sanitárias e pela pro-
curadoria-geral de Justiça.”

O órgão reconhece o 
comprometimento das au-
toridades municipais que 
em sinergia com o Ministé-
rio Público vêm cumprindo 

seu mister e ressaltam que 
“Manifestações pessoais de 
cunho político-ideológico, 
que não refletem a posição 
institucional, em nada con-
tribuem para a busca da 
solução desse grave pro-
blema que assola a socieda-
de paulista, especialmente.”

A nota pública encerra 
com a afirmação de que o 
“Ministério Público de Guaru-
já continuará agindo com o 
equilíbrio que vem orientan-
do sua atuação desde o início 
da pandemia, com expres-
sivos resultados alcançados 
até o presente momento.”

semana, em um terreno na 
Vila Edna. O evento causou 
revolta em moradores e 
chegou às autoridades da 
cidade, que censuraram 
nas redes sociais a falta de 
consciência de coletivida-
de de par te da popula-
ção que assistia ao evento.

SURFE
A prática do surfe conti-

nua proibida e também está 

englobada na medida, apesar 
de toda a pressão contrária 
dos praticantes. O assunto 
vem causando polêmica na 
cidade, pois a questão da 
proibição se baseia em fatos 
técnicos e científicos, seguin-
do determinações da OMS.

FISCALIZAÇÃO
A fiscalização será realiza-

da pelo efetivo da Guarda Civil 
Municipal (GCM), que intensi-

ficará o patrulhamento em 
áreas públicas onde há prática 
frequente de esportes, como 
quadras, praças e campos.

PENALIDADES
As pessoas ou instituições 

que descumprirem o que 
está disposto na normativa 
estão sujeitas às penas dos 
artigos 268 e 330 do Código 
Penal Brasileiro. O primeiro, 
trata sobre a desobediência 

às medidas sanitárias im-
postas pelo poder público 
que se destinam a impedir 
a propagação de doenças 
contagiosas, podendo sub-
meter o infrator à detenção 
de um mês a um ano e multa. 
Já o segundo fala sobre o 
crime de desacato a ordem 
legal de funcionário públi-
co. A punição é de prisão, 
que varia de quinze dias 
a seis meses, com multa.

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

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

PALAVRAS CRUZADAS
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BANCO 27

SPS
CAMAROTES

LOTERICA
HAREMRUM

RMAROLA
PICOTEOR

ORUGIDA
FEIRAE
AZOAZT

AMUACRER
IREINA

ALORHOT
INCISIVO

MAGOETER

Locais VIP,
no Sambó-

dromo
(RJ)

Nascido
antes do
tempo

(?) Felippo,
atriz bra-

sileira

Recorte
que separa
o cheque 

do canhoto

Ondulação
na super-
fície do

mar

Opõe-se
ao "X", no
jogo da
velha

Urrada;
bramida

Evento
como a

Bienal do
Livro

Remédio
para o

tratamento
da Aids

Veículo
usado na

agricultura

Demonstra
aborreci-

mento

Sílaba de
"guizo"

101, em
algarismos
romanos

Cumpri-
mento dito
ao telefone

Música de
sucesso
(ingl.)

(?) dog,
sanduíche

com
salsicha

Anesté-
sico hos-

pitalar

Benefício trabalhista 
pago por cada filho (RH)

Maior
(red.)

Assustar;
intimidar

Iniciou-se
em 1801
Disparo
de arma

Bebida
cubana

Molha (as
plantas)

Loja de
apostas

Abrigo da
odalisca

Acreditar
(?)

Johnson,
ator

Status da
Viva Rio
Cobalto

(símbolo)

"O (?)
Leão",

desenho
da Disney

O dente
que serve

para cortar
Bruxo

Sufixo de
"opositor"

3/hit — hot. 4/amua. 6/picote — rugida. 8/incisivo.

De Guarujá

Para trazer uma mensagem 
positiva e auxiliar na autoesti-
ma da população, a Secretaria 
Municipal de Cultura lançou 
em suas redes sociais na última 
quarta-feira (13), um videocli-
pe com a música “Quarente-
na”, do grupo Algo Mais. 

A versão é executada pela 
Big Band, formada por músi-
cos da Orquestra Municipal 
de Guarujá, e interpretada 
por Anderson Fernandes (do 
grupo Algo Mais) e Sandra 
Mell. O vídeo está dispo-
nível no endereço: https://
www.facebook.com/watch/
?v=568298040772351.

A Big Band conta com 
trompetes, trombones, saxo-
fones, teclados, guitarra, baixo 
elétrico, bateria e percussão. 
A gravação aconteceu no últi-
mo dia 5, no Teatro Municipal 
Procópio Ferreira.

A canção fala sobre o iso-
lamento social recomendado 
para prevenir o contágio 
pelo novo coronavírus, tra-
zendo uma mensagem po-
sitiva de que tudo vai passar, 
com respeito às recomenda-
ções feitas pelas autoridades 
de saúde do mundo todo.

Em comemoração ao 
aniversário da cidade, no 
dia 19 de maio, o projeto 
“Bertioga 29 anos” divul-
gará nas redes sociais da 
Prefeitura todo o conteúdo 
feito pela população em 
homenagem ao município, 
por meio de vídeos com 
poemas, músicas, cenas 
teatrais, além de desenhos 
e pinturas. O material pode 
ser enviado durante o mês 
de maio para o e-mail berti
ogamaiscultura@gmail.com.

O conteúdo audiovisual 
também será divulgado no 
canal do Youtube “Bertioga 
É Mais Cultura”, juntamente 
a outras ações culturais já 
desenvolvidas na cidade, 
como a tradicional encena-
ção da história do municí-
pio, apresentada em 2019.

De Guarujá

A plataforma online do 
Projeto de Ensino Remoto 
em Guarujá já obteve um 
total de 155.164 acessos, 
conforme último levanta-
mento. A iniciativa é uma 
das medidas implantadas 
pela Prefeitura, de reorgani-
zação do calendário escolar 
do Município, durante este 
momento de pandemia do 
novo coronavírus.

O sistema, que come-
çou a operar em 27 de 
abril, está disponibilizado 
no site da Prefeitura (www.
guaruja.sp.gov.br, na aba 
educação, link ensino re-
moto) com a ofer ta de 
conteúdo de atividades 
aos quase 34 mil alunos e, 
também de professores, da 
rede municipal de ensino.

O secretário de Educa-
ção, Esporte e Lazer (Sedel) 
de Guarujá ressalta que o 
conteúdo do Ensino Remoto 
pode ser acessado de duas 
formas: através do site da 
Prefeitura, ou para aqueles 
alunos sem acesso à internet, 
esses devem se dirigir até 
a unidade de ensino para 
retirar, semanalmente, o con-
teúdo impresso. Portanto, é 
vedada qualquer tipo de co-
mercialização deste material.

AULAS SUSPENSAS
Vale lembrar que devido 

à Covid-19, as aulas pre-
senciais na rede municipal 
de Guarujá estão suspensas 
desde o dia 23 de março. 
Além disso, o recesso es-
colar esteve em vigor de 13 
a 24 de abril, ou seja, houve 
antecipação do recesso de 
julho, que seria então de 13 
a 24 de julho, cujo período 
tornou-se letivo, assim como 
o recesso de dezembro 
(dias 22, 23, 28 e 29), que 
também precisou ser ante-
cipado para de 27 até 30 
de abril.

NOVA ROTINA
A covid-19 mudou a 

rotina de muita gente. E na 
educação de Guarujá, por 
exemplo, trouxe uma nova 
rotina de estudos tanto a 
alunos como também aos 
professores. Mesmo sendo 
recém-criado, o Ensino Re-
moto já vem sendo bastante 
utilizado por alunos e pro-

fessores da rede municipal. 
Ana Carolina Machado 

dos Santos Pereira, mãe da 
aluna Giovanna Santos Silva, 5 
anos, da Escola Municipal Cô-
nego Domenico Rangoni (Par-
que Enseada), considera in-
teressante a nova ferramenta.

“O ensino virtual em si 
não é fácil, mas da forma 
como está sendo colocada 
pela Prefeitura, vejo um siste-
ma bem fácil de lidar”. A filha 
Giovanna está gostando das 
atividades do Projeto, “mas 
o que eu queria mesmo era 
fazer a lição na escola e não 
na minha casa”.

Quem também aprovou 
a iniciativa foi Gerssica Bar-
bosa da Silva, mãe da Eloá 
Barbosa Miranda, 8 anos, 
que estuda na EM Jacirema 
dos Santos Fontes (Morri-
nhos). “Estamos entrando 
no ritmo deste projeto, que 
considero muito criativo e 
um bom meio incentivador 
para as crianças”.

Professores também vêm 
se adaptando à nova reali-
dade de ensino. Para Selma 
Gabriel Silva, há 30 anos na 
rede municipal, o Projeto 
fortaleceu ainda mais o vín-
culo entre professor, aluno 
e família. “De repente tudo 
parou, mas mesmo com 
o distanciamento social a 
gente vem conseguindo 
aproximação com uma forte 
conscientização das famílias, 
inclusive. Estamos fazendo 
chamada de vídeo com 
alunos e eles estão bastante 
entusiasmados no Projeto”, 
comenta a professora da 
EM Hermínia Neves Vitiello 
(Santa Rosa).

Ana Paula da Silva Bezerra 
Figueiredo leciona para o 
Ensino Fundamental I, expli-
ca que a princípio é tudo 
muito novo e que, todos 
os dias, mantém contato 
com seus alunos. “O Projeto 
está dando muito certo e 
entendo ser uma saída para 
o que estamos vivendo. O 
Ensino Remoto aproximou 
todo mundo, além de ser 
um desafio, pois a alfabeti-
zação é um processo bem 
do visual”. Ela mantém o 
otimismo e acredita que em 
breve voltarão à vida normal. 
“Falo aos meus alunos que 
a escola física está lá, que 
isso vai passar e que logo 
estaremos lá novamente”.

O Conselho Municipal de 
Par ticipação e Desenvolvi-
mento da Comunidade Ne-
gra, por meio da Assessoria 
de Igualdade Étnica e Racial, 
promoveu nesta quinta-feira, 
uma ‘live’ (transmissão ao vivo) 
pelo Facebook da presidente 
do Conselho, Suely de Melo 
Pastoriza, para refletir sobre os 
desdobramentos da Lei Áurea 
(Lei nº 3.353), no Brasil. A lei 
trata da abolição da escrava-
tura, aprovada em 13 de maio 
de 1888, que colocou fim 
no tráfico negreiro e na mão 
de obra negra escravizada.

O encontro virtual con-

tou ainda com uma home-
nagem ao mestre capoei-
rista, Rafael Oliveira, uma 
das vítimas fatais dos desli-
zamentos dos morros atin-
gidos pelas fortes chuvas, 
no início do mês de março.

“Hoje, mais do que nunca, 
somos obrigados a refletir e 
nos arremeter as lembran-
ças dos escravos que há 
132 anos foram enganados 
com uma suposta liberdade 
ou apenas uma esperança 
de reconquistar o direito à 
vida” explica Suely de Melo 
Pastoriza, presidente do Con-
selho da Comunidade Negra.

Comunidade Negra 
Debate na internet aborda
os 132 anos da Lei Áurea

Big Band da Orquestra Municipal
grava música “Quarentena”

Aulas à distância

Alunos sem acesso à internet devem retirar o 
conteúdo de atividades na unidade de ensino

Ensino Remoto tem
mais de 155 mil acessos

29º aniversário de Bertioga

População fará exposição virtual

Material pode ser enviado durante o mês de maio

Sérgio Sant’anna

Gravação ocorreu no Teatro Municipal Procópio Ferreira,
último no dia 5; Videoclipe foi lançado na quarta-feira (13)

Entendo que tá complicado
Esta situação

Tô vendo todo mundo
isolado do mundão

A chamada de vídeo
Já não mata mais a vontade de

te abraçar e sentir teu calor
Temos que respeitar essa distância

Quarentena
Não é desprezo é demonstração de amor
Eu faço tudo por você e mais um pouco

Isso vai passar, eu vou te ver de novo

Eu faço tudo por você e mais um pouco
A falta do teu beijo é que me deixa louco

Aguenta mais um pouco que

Depois da Quarentena eu vou aí
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