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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

Guarujá adota medidas para
conter invasão de turistas 

Bloqueios  já impediram que 19.058 veículos entrassem na Cidade desde o dia 22 de março; motoristas que se recusarem a retornar podem ter o veículo removido
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Médicos curados de Covid-19 
alertam sobre a necessidade 

de isolamento
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Famílias realizam vistoria pré-mudança
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Sonho da casa própria está perto de se tornar realidade para centenas de famílias de Guarujá, com a finalização da construção de 180 unidades, de um total de 574

Megaferiado paulista

Restaurantes e 
praias da Cidade
seguem fechados
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Orla do Perequê 
ganha nova 

iluminação pública
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Empresários 
aderem a causa 
ambiental em SP
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Micros
Barreiras
As barreiras de bloqueios 
de turistas à cidade duran-
te o megaferiadão paulista 
conta com diversas equi-
pes municipais nos princi-
pais acessos à cidade. Os 
recursos para a operação 
à cargo da GCM e apoio 
da Polícia Militar, segundo 
a prefeitura, podem ser 
acompanhados on line, e 
em tempo real, pois uti-
lizam parte dos recursos 
destinados às ações con-
tra o novo coronavírus. 

Covid
Na terça-feira (19), o es-
tado de São Paulo che-
gou a 5.147 mortes pelo 
novo coronavírus, com 
324 mortes confirmadas 
nas últimas 24 horas. É o 
maior aumento já registra-
do de um dia para outro. A 
relação de casos e óbitos 
confirmados por cidade 
pode ser consultada em 
www.saopaulo.sp.gov.
br/coronavirus.

Palestra
Para entender os efeitos 

da doença nos pulmões, 
estudantes de Medicina 
e Fisioterapia da Unaerp 
Guarujá participaram no 
último dia 19 de uma aula 
especial sobre Fisiologia 
Pulmonar e Ventilação Me-
cânica aplicadas à Covid-
19. A atividade, realizada 
pelo Google Meet, foi mi-
nistrada pelo anestesiolo-
gista e professor do Portal 
Anestesia, Cesar Romão. 

Evolução
Ele explicou que a doença 
evolui de forma rápida 
devido a duas situações 
simultâneas. “Uma delas 
é a própria progressão 
da inflamação pulmonar 
por causa do vírus, que 
culminam na liberação de 
fator inflamatório que vai 
piorando o pulmão.”

Novos sintomas
A Covid-19, segundo Ro-
mão, é um grande desafio 
aos profissionais da saúde, 
pois o vírus não tem um 
comportamento habitual. 
“Temos visto diarreia por 
covid, doença vascular 

periférica, doença derma-
tológica e muitas outras 
manifestações atípicas. A 
cada dia, surge um novo 
detalhe que nos faz con-
siderar novas formas de 
tratamento, mas nenhuma 
delas mostrou-se em um 
ponto de inflexão nesse 
combate ao coronavírus. 
Só temos a comprovação 
da eficácia na prevenção: 
distanciamento social e cui-
dados de higiene”, destaca.

Epicentro
Conforme dados de 21 de 
maio do site Worldometer, 
o Brasil é o terceiro princi-
pal epicentro da Covid-19, 
com cerca de 296 mil casos 
confirmados, ficando atrás 
dos Estados Unidos (1,6 
milhão) e da Rússia (317 
mil). Em todo o planeta, a 
Covid-19 atingiu a marca 
de 5 milhões de pessoas 
confirmadas, resultando 
em 331 mil mortes e mais 
de 2 milhões de pessoas já 
se recuperaram da doen-
ça. O mundo registra uma 
média de 1 milhão de no-
vos casos a cada 12,3 dias.

Tubaína, bebida gasei-
ficada refrescante a base 
de suco de frutas é um re-
frigerantes que nos remete 
as lembranças da infância, 
ao convívio com amigos e 
primos nas festas de aniver-
sários e reuniões de família. 
Muito, muito distante do 
sentido de escárnio que a 
declaração do presidente 
Bolsonaro quis passar ao 
dizer que quem era contra 
o uso da ‘cloroquina’ para 
tratar a covid-19 deveria 
tomar a Tubaína.

Essa foi apenas mais 
uma das declarações de-
sastrosas do presidente 
capitão Bolsonaro durante 
a crise da pandemia no 
país. Se o leitor discor-
da, respeitamos, e pode 
para a leitura por aqui 
sem mais julgamentos.

Para quem segue essa 

leitura, é preciso que as 
vozes contrárias aos atos 
desatinados do líder da 
nação durante esse grave 
período de crise de pan-
demia sejam ouvidas e 
levadas em reflexão.

Pode ser que por ser 
um homem de guerra, das 
forças armadas, ainda que 
por pouco tempo, nos-
so presidente não perce-
ba que suas declarações, 
quando separam o povo 
brasileiro por ideologias 
políticas, está a nos levar a 
um caminho de desunião e 
de discórdia. 

E para os tempos ainda 
mais difíceis que virão após 
a pandemia, esse discurso 
insistente de embate, de 8 
ou 80, de bons e maus, de 
contrários e inconciliáveis 
não agrega, não será bom 
para a reconstrução da 

economia e das políticas 
sociais que serão ainda 
mais necessárias.

Quando um cidadão 
brasileiro passa a enxergar 
outro cidadão brasileiro 
como inimigo, com o in-
centivo do chefe da nação 
que os acolhe, é hora de 
se entender quais os fatos 
que nos trouxeram a beira 
do abismo e perceber o 
grave perigo que todos nós 
estamos correndo.

É preciso rever conceitos 
atuais com vistas ao futuro 
próximo. Será um tempo 
de muitos eventos inéditos, 
pois nossa geração nunca 
viveu uma paralisação glo-
bal como agora. Unidos 
já será difícil, como será 
com uma nação dividida?

Um bom gole de tubaína 
junto dos nossos nunca foi 
tão necessário quanto agora.

Quando um brasileiro 
vê outro brasileiro 

como inimigo

A pasta da Saúde está 
a cargo do general do 
Exército, Eduardo Pa-
zuello, nomeado após 
a saída de Nelson Teich, 
que assumiu o ministério 
no lugar de Luiz Hen-
rique Mandetta. Com 
extenso currículo militar 
em estratégia logística, e 
nenhuma experiência em 
saúde, a nomeação aten-

ABACAXI

Dias atrás, a Universida-
de de Michigan divulgou 
um estudo da cientis-
ta Sheria Robinson-Lane, 
que é gerontologista e 
professora assistente da 
Escola de Enfermagem, e 
é especialista em cuida-
dos paliativos e de lon-
go prazo e administra-
ção de enfermagem. Sua 
pesquisa se concentra 
no cuidado e apoio aos 
idosos com deficiências 
cognitivas ou funcionais, 
ou ambas, e nas maneiras 
como os idosos se adap-
tam às mudanças na saú-
de, particularmente como 
estratégias de enfrenta-
mento adaptativas afetam 
os resultados da saúde. 

Isso tem grande impor-
tância, pois os moradores 
e trabalhadores de casas 
de repouso representam 
cerca de um terço das 
mortes de COVID-19 nos 
Estados Unidos, até agora. 
No estado de São Paulo, 
a pandemia do novo co-
ronavírus já provocou mais 
de 20 mortes em asilos 
no interior do estado. Há 
casos confirmados nas 
últimas semanas em ao 
menos cinco cidades, 
idosos e funcionários. 

Alguns de nossos adul-
tos mais vulneráveis vivem 
em lares de idosos, seja 
para reabilitação ou para 
cuidados prolongados, e 
precisam de cuidados de 

enfermagem noite e dia. 
Esse cuidado geralmente é 
necessário como resultado 
de uma lesão significativa, 
como um quadril fraturado, 
uma lesão cerebral trau-
mática ou relacionada ao 
agravamento da doença 
crônica. 

Em geral, mais de 90% 
dos idosos têm pelo me-
nos uma doença crônica. 
Mais de 70% tem pelo 
menos duas doenças crô-
nicas. Nos lares de idosos, 
esse número começa a 
subir significativamente e as 
pessoas em lares de ido-
sos, geralmente, não têm 
o funcionamento ideal do 
sistema imunológico. 

O gerenciamento da 
transmissão da infecção 
não é novidade nos lares 
de idosos, mas a natureza 
incrivelmente contagiosa 
do COVID-19 tornou isso 
muito difícil de conter nes-
tes ambientes. E adoecer aí 
é muitas vezes fatal. 

A escolha de colocar um 
familiar em um lar de idosos 
é uma decisão desafiado-
ra: Qual é a mobilidade 
da pessoa? Eles podem 
entrar e sair de sua casa fa-
cilmente? Se a demência é 
uma preocupação, como 
vamos mantê-los seguros 
em casa? Que ajuda eles 
precisam, como ir ao ba-
nheiro, tomar banho e co-
mer? Eles exigem uma dieta 
especial? Eles têm feridas 

que precisam ser tratadas 
e quem pode ajudar a 
cuidar disso? Eles exigem 
algum equipamento es-
pecial? Eles precisam de 
visitas médicas regulares 
ou exames de sangue? 
Como vamos gerenciar 
isso? E a pergunta mais im-
portante é: eles querem ir 
para casa com você? 

Se for retirar um familiar 
de uma casa de repouso, 
é importante lembrar que 
eles já podem estar com 
o vírus e, portanto, terá 
que se planejar uma qua-
rentena em casa por 14 
dias. Isso significa pensar 
em como mantê-los isola-
dos dos outros membros 
da família durante esse 
período. 

Devido à fragilidade 
dos idosos tanto as casas 
de repouso ou dos lares 
onde residem precisam 
de especial atenção das 
autoridades sanitárias. É 
preciso expandir significa-
tivamente a disponibilida-
de de testes rápidos. Isso 
tornaria muito mais fácil 
adequar-se à quarentena 
nas instalações e conse-
quentemente limitar a dis-
seminação e gerenciar o 
pessoal. Além do acesso 
adequado a equipamen-
tos de segurança (EPI). 
Cabe destacar a importân-
cia dos vereadores, depu-
tados e senadores para 
fiscalizar essas ações. 

Mario Eugenio Saturno (cientecfan.blogspot.com) é Tecnologista Sênior
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e congregado mariano

Artigo
Os idosos em tempos de coronavírus 

Quando eu vejo os discursos dessas pessoas, quando eu 
vejo essas pessoas acharem bonito que ‘tem que vender 

tudo o que é público’, que ‘o público não presta nada’, ainda 
bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, 

criou esse monstro chamado coronavírus. Porque esse 
monstro está permitindo que os cegos comecem a 

enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a 
determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o 

Estado pode resolver isso, como foi a crise de 2008.
Luiz Inácio Lula da Silva - Ex-presidente da República 

FRASE DA SEMANA

deu aos desejos, ou seria 
caprichos, do presidente 
Jair Bolsonaro, que enfim, 
conseguiu fazer sua vonta-
de prevalecer e introduziu 
a cloroquina no protocolo 
de tratamento da Covid-19. 
Ainda que não seja médico 

e que o restante do mun-
do não tenha adotado 
medida semelhante pelas 
parcas evidências de 
eficácia contra o coro-
navírus, ninguém pode 
negar que o abacaxi 
da Saúde no Brasil nun-
ca foi tão espinhudo, 
e tão azedo. Oremos.
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Alcoólicos 
Anônimos

Existe uma saída
para o alcoolismo

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

(13) 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

ACOMPANHE-NOS
PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/ EstanciaDeGuaruja

Da Redação

A cada fim de semana ou 
feriado prolongado, aumenta 
o temor dos guarujaenses 
com a possibilidade da vinda 
de pessoas de outras cida-
des. Isso porque mesmo com 
as praias interditadas e comér-
cio funcionando apenas par-
cialmente, a cidade continua 
sendo sonho de consumo 
para muita gente. Prova disso 
é que desde 22 de março, 
exatos 19.058 veículos já 
foram impedidos de entrar 
na Cidade, nas sete barreiras 
instaladas na Cidade.

A preocupação ganhou 
contornos alarmantes desde 
a quarta-feira (19), quando 
o governo do Estado de São 
Paulo decretou o megaferia-
do, com a antecipação dos 
feriados de Corpus Christi, 
Consciência Negra e 9 de 
Julho e ponto facultativo nas 
repartições públicas, nesta 
sexta-feira (22).

Prevendo os impactos da 
antecipação dos feriados em 
São Paulo, a Prefeitura de Gua-
rujá recorreu ao Governo do 
Estado, pedindo autorização 
para ampliar a barreira sanitária 
de contenção de veículos de 
visitantes que a Cidade já reali-
za desde o final de março. 

O objetivo foi garantir 
maior controle operacional 
e eficiência da fiscalização 
durante a pandemia da co-
vid-19. Mas teve o pedido 
rejeitado pelo Estado.

A medida foi proposta na 
manhã desta terça-feira (19), 
na reunião do Conselho de 
Desenvolvimento da Baixa-
da Santista (Condesb), que 

Em Guarujá, continua 
proibida a adoção de 
qualquer medida de fle-
xibilização no funciona-
mento do comércio ou 
no acesso às praias, que 
se encontram interditadas 
desde o final de março. 

A recomendação é do 
início deste mês, feita pelo 
Ministério Público (MP) de 
São Paulo. Em 20 dias, a 
fiscalização no comércio 
autorizado a funcionar já 
cientificou 114 estabele-
cimentos por descumpri-
mento a normas estipu-
ladas para o período de 
quarentena no comba-
te ao novo coronavírus.

A maior parte dos co-
mércios fiscalizados foi 
orientada a cumprir a ordem 
de evitar aglomerações 
e tomar demais medidas 
profiláticas, como o uso 
de máscaras para funcio-
nários e disponibilidade de 
álcool em gel ou água e sa-
bão para higiene das mãos 
dos clientes, por exemplo.

As atividades são moni-
toradas, diariamente, pelos 
fiscais da Vigilância Sanitária 
e de Comércio. É necessário 
seguir um regramento rígido 
com relação à intensifica-
ção das ações de higiene e 
limpeza e, em alguns casos, 
atendimentos são restritos 
a agendamento prévio.

Os promotores públi-
cos Daniel Santerini Caiado, 
Eloy Ojea Gomes, Osmair 
Chamma Junior e Renato 
dos Santos Gama tam-
bém recomendaram que 
o Município se abstenha 
de abrandar as medidas 
já vigentes na Cidade.

A rede de saúde de Gua-
rujá ganhou nesta semana o 
reforço de nove veículos que 
foram comprados com a aju-
da de recursos de emendas 
impositivas, aprovadas por 
vereadores, junto ao orça-
mento municipal. 

Parte da nova frota já está 
em operação nas ruas da 
Cidade. São seis minivans, 
destinadas ao serviço de 
transporte sanitário, fora do 
domicílio, e mais três ambulân-
cias, destinadas para atendi-
mento a pacientes acamados.

MINIVANS
No caso das minivans, o 

investimento total para a com-
pra foi de R$ 504 mil. Os seis 
novos veículos vão ampliar 
a estrutura de atendimento 
dos serviços de remoção 
prestados pela Prefeitura, 
que dispunha, até então, de 
um único veículo para esta 
finalidade.“Agora temos uma 
estrutura de frota municipal, 
para melhorarmos o atendi-
mento aos nossos pacientes”, 
afirma a diretora de Regulação 
e Remoção da Secretaria de 
Saúde, Patrícia Cordeiro. Ela 
conta que a remoção muni-
cipal faz, em média, duas mil 
viagens em toda a Baixada 

Primando pela transparên-
cia dos atos administrativos, 
a Prefeitura de Guarujá está 
disponibilizando no portal 
oficial do Município na inter-
net (www.guaruja.sp.gov.br) 
mais uma opção de consulta: 
desde o dia 12 de maio, é 
possível acessar detalhes de 
todos os investimentos feitos 
na Cidade em razão da pan-
demia do novo coronavírus. A 
atualização é constante, com 
alimentação do sistema a cada 
transação realizada. 

Para acessar a nova fer-
ramenta, basta clicar na aba 
“Portal da Transparência” e de-
pois na opção “Coronavírus 
– Covid-19”. Se preferir, pode 
acessar direto pelo link http://
leideacesso.etransparencia.
com.br/guaruja.prefeitura.sp/
TDAPortalClient.aspx?414m, 
clicar em “Acessos Rápidos” 
e, em seguida, no símbolo 
“Coronavírus – Covid-19”.

No dia 19 de maio, as des-
pesas liquidadas referentes 
a contratações relativas ao 
coronavírus alcançavam R$ 9,1 
milhões. Boa parte das com-
pras refere-se a aquisições de 
medicamentos, equipamentos 
de proteção individual (EPIs) 
e produtos para assepsia.

Flexibilizações 
continuam 
proibidas

em Guarujá

Despesas com 
pandemia em 
tempo real

Pandemia covid-19

Bloqueios rodoviários e restrições
nas praias aumentam segurança 

reuniu os nove prefeitos da 
região e teve a participação 
dos secretários de Estado, 
do Desenvolvimento Regional, 
Marco Vinholi, e de Logística e 
Transportes, João Octaviano.

IMPEDIDOS DE ENTRAR 
Na última quarta-feira (20), 

primeiro dia do feriado pro-
longado, os bloqueios rodo-
viários em Guarujá impediram 
que 337 veículos, vindos de 
outros municípios, entrassem 
na Cidade. O megaferiado 
em São Paulo ocorre com 

a antecipação do Corpus 
Christi para o último dia 20 e 
do Dia da Consciência Negra 
para esta quinta-feira (21), 
respectivamente. Também foi 
declarado ponto facultativo 
nas repartições públicas, nes-
ta sexta-feira (22).

A fiscalização nos blo-
queios segue rigorosa para 
lidar com o fluxo de veículos 
que tentam entrar na Cidade. 
A medida aumenta a seguran-
ça dos munícipes em meio 
à pandemia da Covid-19, e 
desde que foi implementada, 

no dia 22 de março, 19.058 
veículos tiveram que retornar 
ao tentar entrar na Cidade.

Ao todo são sete blo-
queios que funcionam 24 ho-
ras e estão montados tanto nas 
entradas do Município, quan-
to nas saídas das travessias de 
balsas de Santos e Bertioga.

MOVIMENTO NO SAI CAI 
35% NESTE FERIADO
O sistema Anchieta-Imi-

grantes registrou queda de 
35,3% na movimentação de 
veículos leves nesta quarta-

Emendas garantem compra de veículos para a Saúde

São três ambulâncias e seis 
minivans, que a partir de 
agora reforçarão a estrutura 
de atendimento da Diretoria 
de Regulação e Remoção

Santista, e mais mil no Estado 
de São Paulo. Só em Guaru-
já, a cada mês, são mais de 
1.600 transportes realizados.

AMBULÂNCIAS
Já no caso das ambulân-

cias, o investimento total foi 

de R$ 580 mil. São mais três 
ambulâncias do tipo A (todas 
equipadas com macas), e 
que já estão em operação na 
Cidade, no atendimento aos 
pacientes acamados, com 
dificuldade de locomoção.

Esse público, em sua maio-

ria, é formado por pacientes 
que realizam tratamento de 
hemodiálise ou de oncologia, 
ortopedia e radioterapia. Em 
média, segundo a Prefeitura, 
a cada três meses, são feitas 
1.200 viagens, voltadas a 
este tipo de atendimento.

Para garantir a compra 
da frota, além dos valo-
res destinados através das 
emendas aprovadas pela 
Câmara Municipal, também 
houve complemento de re-
cursos, oriundos dos tesou-
ros municipal e estadual.

feira (20), primeiro dia dos 
feriados antecipados de Cor-
pus Christi (11 de junho) e 
da Consciência Negra (20 de 
novembro).

De acordo com informa-
ções preliminares da Artesp, 
desceram ao litoral, 31.905 
veículos contra 49.294 que 
utilizaram o sistema na quarta-
feira da semana passada. Foram 
17.389 veículos leves a menos.

A Secretaria de Logística 
e Transportes (SLT) desta-
cou que não implantou as 
restrições de utilização das 
rodovias paulistas e que, 
apesar disso, o acesso às 
praias está sendo restrito 
pelas Prefeituras locais. 

Além do sistema Anchie-
ta-Imigrantes, outras rodovias 
apresentaram queda no fluxo 
de veículos nesta quarta-feira 
(20) em comparação com o 
mesmo dia, da semana passa-
da. “Os números mostram que 
a população está entendendo 
que este feriado não é para 
o lazer. É preciso manter o 
isolamento social como forma 
de combate à dissemina-
ção do Coronavírus”, ressalta 
João Octaviano Machado 
Neto, secretário estadual 
de Logística e Transportes.

OUTRAS RODOVIAS
�� Sistema Anhanguera/

Bandeirantes – queda de 
4,2% (de 95.704 veículos 
para 91.679)

�� Sistema Castello Bran-
co/Raposo Tavares – queda 
de 6,1% (de 88.985 veículos 
para 83.520)

�� Rodoanel Mário Covas 
– queda de 4,3% (de 95.551 
veículos para 91.458)

Na última quarta-feira (20), bloqueios impediram 337 veículos

Régis Lima
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Restaurante
Chef Bistrô,  no Hotel

Guarumar Prime,
Rua Washington, 719,

Centro do Guaruja
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MOMENTOS DE 2016

OAB Guarujá entrega carteiras à
novos profissionais e estagiários

Maria Lúcia Rimoli Antunes
recebeu a carteira de seu filho,
Pedro Antunes Justo Ferreira

O presidente da OAB Guarujá,
Paulo Roberto Fiorotto, fez
um discurso emocionante

O orgulhoso pai Hugo Borowski, no 
momento em que entregou a carteira da 

OAB a seu filho Guilherme Borowski

José Messina Filho recebeu
a carteira da OAB das mãos de

sua esposa Cátia Messina 

O casal de médicos Leda e Hugo Borowski, estava feliz por
seu filho Guilherme Borowski receber a carteira da ordem 

O advogado Ellison Andrade dos Santos 
entregou a carteira de estagiária para 

sua esposa Nathália Carmo Silva Santos 

O escrevente Elder Quirino
entregou a carteira da OAB

para Karolina Nicole Camargo

A diretoria da OAB Guarujá estava orgulhosa em poder entregar carteiras da OAB aos novos profissionais e estagiários 

O advogado André Fábio da
Silva e a estudante de Direito
Maria Wanderly Lima Lopes

O advogado Thiago Araújo e Maiara 
Aparecida dos Santos Correia
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Emoções no enlace de Felipe Ferreira e Ana Grasieli Puga

Os pais do noivo, Neide de Oliveira Santos 
Ferreira e Marcos dos Santos Ferreira es-
tavam felizes com o momento de seu filho

A mãe da noiva Rosangela Salvá e o 
irmão da noiva João Puga, que ficou 
honrado em levar sua irmã ao altar

O conceituado casal de empresários,  
Benedita e Antônio Puga, estava alegre 

com o enlace de sua sobrinha  Luiz Henrique e Marli Regina

Elias Alejandro Salvá e Emily SalváSilas e Elilde Salvá

Bruno e Fernanda Ferreira Luma Rafaela e Junior CruzCristiane Bueno e Diego OliveiraVivian Taluã e Paulo Henrique

Os empresários Estela e Sérgio Petri João e Elisângela Puga Hermenegildo e Ivanira Salvá Mauro e Marcelle Salvá

Os noivos Felipe e Ana Grasieli disseram sim ao matrimônio e recepcionaram 
dezenas de convidados, no Recanto Sítio Puga, em Terra Preta, município de 
Mairiporã. A bonita cerimôniaaconteceu ao ar livre, durante o anoitecer e teve a 
chegada do noivo, numa linda motocicleta preta, que deixou os convidados emocio-
nados. O Recanto Sítio Puga é um dos lugares mais bonitos da região. Parabéns!!!



Alcoólicos 
Anônimos

Existe uma saída
para o alcoolismo

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

(13) 99133-2543 (13) 3384-6866 (13) 3384-6866 

� Charges  � Logotipos
� Ilustrações � Caricaturas 
� Logomarcas
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Da Redação

Durante reunião do Co-
mitê de Gestão Ambiental 
realizada em 12 de maio por 
videoconferência, a Diretora-
Presidente da Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo (Cetesb) e membro do 
conselho, Patrícia Iglecias, 
anunciou a adesão de mais 
de 100 empresas paulistas 
ao Acordo Ambiental São 
Paulo, iniciativa para redução 
de emissão de gases de 
efeito estufa e incentivo às 
ações de sustentabilidade.

“A Cetesb já possui mais 
de cem aderentes ao acor-
do, que é voluntário, sem 
novas implicações legais, 
baseado em práticas inova-
doras e voltado para a res-
ponsabilidade socioambien-
tal”, destacou a dirigente.

A adesão é de caráter 
voluntário e será renova-
da automaticamente até 
2030, pretendendo indu-
zir as empresas aderentes 

Com o objetivo de fa-
cilitar e garantir o acesso a 
informações sobre o novo 
coronavírus, a Prefeitura de 
Guarujá, por meio da Se-
cretaria da Saúde (Sesau), 
disponibilizou uma plata-
forma web que pode ser 

acessada por qualquer ci-
dadão, gratuitamente. A 
plataforma foi desenvolvida 
através de uma parceria 
entre a empresa Imagem e a 
Sesau, e pode ser acessada 
no link: https://www.gua-
ruja.sp.gov.br/painelcovid.

Depois de passar pelas 
praias da Enseada, Astúrias, 
Tombo e Pitangueiras, a Pre-
feitura de Guarujá iniciou, na 
última semana, as obras de 
iluminação da praia do Pere-
quê, que é um reduto para 
pescadores, na região conhe-
cida como Rabo do Dragão. 
As intervenções integram um 

convênio firmado com a Se-
cretaria Estadual de Turismo, 
por meio do Departamento 
de Apoio ao Desenvolvi-
mento das Estâncias Turísticas 
(DadeTur), no ano passado.

De acordo com os téc-
nicos da Secretaria de Infra-
estrutura e Obras (Seinfra), 
cerca de 20% das obras 

já foram concluídas. Neste 
momento, os operários es-
tão realizando serviços de 
infraestrutura elétrica, onde 
um trecho do calçadão foi 
escavado para o assentamen-
to de eletrodutos. Diversos 
postes da avenida da praia 
também já receberam no-
vos braços e luminárias LED.

As obras de iluminação 
da Praia do Perequê inte-
gram o convênio que con-
templou a segunda fase da 
requalificação das orlas de 
Pitangueiras e Enseada, em 
2019. O investimento total 
é de R$ 6.499.426,81 e a 
previsão do término dos 
serviços é de 10 meses.

Acordo Ambiental São Paulo conta
com adesão de mais de 100 empresas

Iniciativa é voltada para a redução da emissão de gases e o incentivo às ações de sustentabilidade

reduzir a emissão de ga-
ses de efeito estufa (GEEs) 
nos próximos 10 anos. 

O acordo prevê o reco-
nhecimento dos signatários 

como membros da comuni-
dade de líderes em mudan-
ças climáticas, além do apoio 
técnico governamental.  Essa 
ação incentivará a implemen-

tação de novas tecnologias 
e soluções inovadoras, real-
çando o protagonismo do 
estado na agenda climática.

A reunião contou com a 

presença do Secretário de 
Infraestrutura e Meio Am-
biente, Marcos Penido, e o 
Subsecretário, Eduardo Trani. 
Eles apresentaram os resulta-

dos do programa Nascentes, 
que promoveu a restauração 
de 20 mil hectares de matas 
ciliares no território paulista e 
do qual a Cetesb teve ampla 
participação, criando, em 
2015, uma força-tarefa para 
fazer o levantamento das 
pendências de restauração 
ecológica no âmbito do 
licenciamento ambiental.

“Estamos nos reunindo 
regularmente com esses es-
pecialistas de alto nível para 
acompanhamento e suges-
tões de medidas ambientais 
no estado”, afirmou o Gover-
nador João Doria. O Comitê 
é formado por 15 pessoas 
da sociedade civil, entre 
as quais representantes da 
ONG SOS Mata Atlântica, da 
Universidade de São Paulo 
(USP) e da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). O objetivo é 
orientar ações do Governo 
na área ambiental para que os 
projetos sejam os mais ade-
quados e modernos para o 
setor. (Fonte: Portal Governo)

Reprodução

100% LED

Intervenções
integram convênio que 

contemplou a segunda fase
da requalificação das orlas
de Pitangueiras e Enseada

Orla do Perequê terá nova iluminação 

Está em uso desde segun-
da-feira (18) uma embarcação 
exclusiva para pedestres e ci-
clistas para a Travessia Bertio-
ga/Guarujá. Com capacidade 
para 190 usuários, a lancha irá 
reforçar o serviço na região.

Durante o Carnaval deste 
ano, a Travessia Bertioga/Gua-
rujá contou pela primeira vez 
com esse serviço, que agora 
passa a ser diário. “Fizemos 
o teste durante o Carnaval 
e a avaliação foi positiva. 
Com a nova embarcação o 
serviço será otimizado e a 
segurança dos passageiros 
reforçada. A lancha exclusiva 
para pedestres permite ainda 
aumentar a capacidade da 
balsa de carros, reduzindo 
o tempo de espera”, informa 
o Secretário de Estado de 
Logística e Transportes, João 
Octaviano Machado Neto.

A travessia Bertioga/Gua-
rujá recebe cerca de 1.860 

Travessia Bertioga/Guarujá
Lancha exclusiva para pedestres e ciclistas 

Com capacidade para 190 passageiros, embarcação
reforça o serviço de travessias no litoral

pedestres e ciclistas, 850 
automóveis e 150 motos 
por dia. Com a novidade, 
as balsas de veículos te-

rão mais espaço e redu-
ção de tempo de espera.

A lancha Itapema passou 
recentemente pelo Novo 

Programa de Reformas e Ma-
nutenções, que vem promo-
vendo a renovação da frota 
de balsas e lanchas da DERSA.

Plataforma online
monitora casos de

Covid-19 em Guarujá

Informações são atualizadas a cada 24 horas
e disponíveis no seguinte endereço:
www.guaruja.sp.gov.br/painelcovid

Se tiverem com saudade da nossa
comida, é só pedir! Nós estamos no

IFOOD, e também pelo nosso número

(13) 3382-1859

Vocês
estão com 
saudades

de ver
a mesa 
assim?
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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

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Sensação
de que algo
está para
acontecer

Mencionou
como

exemplo

O "copo" 
do índio

"(?) da Môni-
ca", criação
de Maurício

de Sousa

Letra da
palma
da mão

Líquido que
sai pelos
poros da

pele

Como o
homem
vem ao
mundo

Sílaba
de

"ordem"

O Homem-
Lobo

(Folcl.)

Doce
apreciado
no Nor-
deste

(bras.)

Aeronáutica
(abrev.)

Protegido
(o livro)

Produtos de
padaria
102, em
romanos

Cláudia
Abreu, atriz
Também,

na internet

Ave de bico
grande e
colorido

Som soma-
do às vaias

Período de
30 dias

Aconteci-
mento

Retirou o
lacre

"Lâmpada" e "dádiva", quanto às
suas sílabas tônicas

Remédio
contra

venenos

Início do
aparelho
digestivo

Lugar onde se
escovam os dentes

Pôr
algarismos
Amansa;

domestica

Armação;
mentira

Objeto para 
cortar papel

(?) já: ime-
diatamente
(?) chi chuan,
arte marcial

Maçã ou
pera

Vogal do
masculino

"Amor (?)
Amor",
novela

Consoantes
de "ótimo"
1  pessoa
do plural

(?) sorte:
azar

É apreciado
no perfume

a

3/tai. 4/cuia. 7/assobio — numerar. 8/antídoto.

Uma das principais reco-
mendações das autoridades 
de saúde na luta contra o 
novo coronavírus é o isola-
mento social. “Sem isolamento 
vamos chegar em um ponto 
em que os leitos de UTI não 
serão suficientes para todos, 
pois em uma explosão de 
casos graves vamos ter que 
escolher quem terá acesso”. 

A afirmação é da pediatra 
de Guarujá, Carmen Silvia Vi-
viani, de 55 anos, que já está 
recuperada da Covid-19. Ela 
atua na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do Morrinhos, na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) pediátrica do Hospital 
Santo Amaro (HSA) e ainda 
em um hospital na capital.

Para ela, o isolamento social 
é fundamental para que todos 
não fiquem doentes ao mesmo 
tempo. “Isso pode gerar um 
colapso nos leitos hospitalares 
e iremos perder muitas vidas”. 

Carmen apresentou os pri-
meiros sintomas da Covid-19 
em 12 de abril. Apresentava 
perda do olfato e paladar, 

A Secretaria de Saúde 
de Guarujá (Sesau) con-
firmou quatro óbitos pelo 
novo coronavírus nesta 
quinta-feira (21). O to-
tal de munícipes mortos 
pela covid-19 chega a 51.

Nas últimas 24 horas, a 
Vigilância Epidemiológica in-
formou 25 exames positivos 
para a doença. O consoli-
dado de casos confirmados 
é de 609 até o momento. 

Subiu para 101 o núme-
ro de curados. Dos casos 
confirmados, 31 estão inter-
nados, 15 deles em Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI). 
Outros 426 realizam isola-
mento domiciliar. Eles são 
acompanhados pela Vigilân-
cia Epidemiológica e orien-
tados a informar quaisquer 
mudanças em seus estados 
de saúde imediatamente.

Dos exames labora-
toriais realizados até esta 
quinta, 642 foram des-
car tados, entre eles es-
tão 57 falecimentos que 
estavam em investigação.

O primeiro foi de uma 
mulher, de 72 anos, da En-
seada. Ela não tinha co-
morbidade e faleceu em 

casa no dia 12 de maio.
Em seguida um homem, 

de 60 anos, do Perequê, 
que veio a óbito na Unidade 
de Pronto Atendimento do 
bairro, no dia 16 de maio. 
Ele possuía doença cardio-
vascular crônica.

Mais um homem, este de 
55 anos, da Vila Áurea, mor-
reu na Unidade de Pronto 
Atendimento da Rodoviária, 
no dia 17 de maio. Ele não 
tinha doença associada.

E, por último, uma mulher, 
de 88 anos, do Pae Cará, fa-
leceu nesta quinta-feira (21), 
no Hospital Santo Amaro. A 
idosa tinha diabetes. 

O Município aguarda o 
resultado dos exames de 
603 casos suspeitos, dos 
quais 68 deles seguem in-
ternados, sendo 13 em 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI). Os demais estão em 
isolamento domiciliar, mas 
monitorados pelas equipes 
da Secretaria de Saúde. 

A Cidade ainda aguarda a 
conclusão da causa de fale-
cimento de outros 12 muní-
cipes. São pessoas de perfis 
diferentes, com idades que 
variam entre 30 e 99 anos.

Acometida pelo novo 
coronavírus, a fisioterapeuta 
de Guarujá, Renata de Oliveira 
Castro Ribeiro, 54 anos, não 
está totalmente recupera-
da, pois apresenta algumas 
sequelas como, por exem-
plo, uma lesão no pulmão. 
Por ter como comorbidade 
uma doença autoimune nos 
pulmões, ela está impedida 
de fazer esforço, e deste 
modo, ainda não pode vol-
tar aos postos de trabalho.

Vivendo uma fase turbu-
lenta pós-doença, ela não 
acredita quando vê que 
pessoas não dão a devida 
importância para a gravida-
de da Covid-19. “Quanto 
às pessoas que insistem em 
dizer que é só uma gripe-
zinha, sinto muito por eles. 
Infelizmente, ouvi isso até de 
alguns profissionais. Acredito 
que muitos estão perdidos, 
pois é algo que surgiu de 
repente e não há vacina. Li-

damos com probabilidades 
e não certezas”, comentou.

Há 15 anos na rede muni-
cipal de saúde, a profissional 
é uma das coordenadoras 
das Unidades de Fisioterapia 
da Prefeitura, tendo ainda 19 
anos, dedicados ao Hospi-
tal Santo Amaro (HSA). Em 
Guarujá, 45 pessoas já se 
recuperaram da doença até 
o momento, e Renata espera, 
que em breve, possa, de 
fato, fazer parte dessa lista. 
“Além das sequelas, ainda 
espero uma posição do INSS 
devido ao meu outro vínculo 
empregatício e por isso não 
sei como será meu retorno”.

Afastada dos trabalhos, ela 
teve suspeita da Covid-19 em 
6 de abril. Fez os exames, e na 
mesma semana, já sentia fadi-
ga, calafrios, cefaléia intensa, 
rouquidão, tosse seca, vô-
mitos, além de um transtorno 
gastrointestinal, com a perda 
de olfato. Piorou na madru-

gada do dia 9 de abril, onde 
precisou ficar internada até o 
dia 17. “Fiquei na enfermaria 
dependendo de oxigênio 
via cateter, mas não cheguei 
a ir para a Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI)”.

Casada e mãe de dois 
filhos, a fisioterapeuta lembra 
que o marido e um dos filhos 
positivaram para a doença. 
“Todos fomos medicados 
e mantemos o isolamento 
domiciliar e nesse período 
contamos com o apoio dos 
demais colegas e amigos, e 
também da Secretaria de Saú-
de”. Já o outro filho de Renata 
teve o resultado negativo para 
a Covid-19 e precisou ficar 
isolado em outro local por 
duas semanas.

Por trabalhar em hospital, a 
profissional já imaginava que o 
novo coronavírus a atingiria. 
Mesmo não estando na linha 
de frente da doença ela conta 
que tinha todos os cuidados, 

como o uso de equipamentos 
de proteção como máscara, 
luvas e higienização das mãos. 
“A questão é que lutamos 
contra algo invisível e com um 
poder acima do nosso”.

Na avaliação da coordena-
dora da rede municipal, boa 
parte da culpa do vírus assolar 
todo o País, é porque ainda 
há pessoas que não aderem 
ao isolamento social. “Difícil 
ver que pessoas estão em 
aglomerações como se não 
houvesse risco”. Mas diante 
de um momento complicado, 
ela tira lições, como o valor 
de um abraço e a importân-
cia do convívio com entes 
queridos. “O mundo deu uma 
pausa, e o ser humano está 
aprendendo a ser mais huma-
no. Vamos vencer esse vírus 
porque o amor e a fé estão 
incluídos como os melhores 
remédios em muitas situa-
ções, além das medicações, 
e isso ele não destrói”, finaliza.

Em Guarujá, a Campa-
nha Destinação Criança já 
arrecadou R$ 37.713,15. A 
iniciativa tem como objetivo 
a destinação de parte do 
Imposto de Renda de Pessoa 
Física (IRPF) para projetos em 
favor das crianças e ado-
lescentes em vulnerabilida-
de social. A contribuição 
pode ser entregue à Receita 
Federal até 30 de junho.

Mesmo em meio a pande-
mia do novo coronavírus, é 
possível mudar o destino de 
crianças que vivem em extre-
ma pobreza. No Município, 
diversas entidades que de-
senvolvem trabalhos sociais 
podem ser beneficiadas.

Como Destinar - Os 
contribuintes que fazem a 
declaração de Imposto de 

Renda pelo modelo com-
pleto podem destinar até 
3% do imposto devido aos 
Fundos Municipais dos Di-
reitos da Criança e do Ado-
lescente (Fumcad). No ano 
passado, Guarujá arrecadou 
R$123 mil em destinação 
de imposto de pessoa fí-
sica; já a expectativa para 
este ano é de R$ 180 mil. 

O Fumcad é gerenciado 
pelo CMDCA e os recursos 
são aplicados em ações vol-
tadas à proteção das crianças 
e adolescentes. Os recursos 
promovem a garantia dos 
direitos das crianças e ado-
lescentes, por meio de ini-
ciativas que têm como foco 
a educação, esporte, saúde, 
inclusão social e integra-
ção ao mundo do trabalho.

Estudo realizado em Gua-
rujá destaca que são as mu-
lheres que mais contraem o 
novo coronavírus na cidade: 
elas representam 333 das 539 
confirmações até esta quarta-
feira (20), caracterizando 62% 
das positivações

A maioria das confirma-
ções é de mulheres que têm 
entre 30 e 49 anos: 190 casos. 
Isso representa 57% do total 
delas. A prevalência maior da 
doença em pessoas do sexo 
feminino, na faixa etária apon-
tada, também é reflexo direto 
da idade média dos conta-
minados de ambos os sexos 
pelo novo coronavírus na 
Cidade, que está em 42 anos.

De acordo com o secre-
tário de Saúde de Guarujá, 
Vitor Hugo Straub Canasiro, 
a maior incidência em muní-

cipes do sexo feminino tem 
duas explicações convincen-
tes: há mais mulheres do que 
homens em Guarujá – e no 
Brasil – e a maior parte dois 
profissionais em linha de fren-
te na Saúde, portanto, mais 
expostos ao vírus, são mu-
lheres. Mortalidade, porém, 
é maior entre homens: 53%

Apesar de as mulheres 
serem maioria no número de 
contaminações pela doença, 
são os homens que estão 
morrendo mais. Dos 45 fale-
cimentos que tiveram como 
causa principal a infecção 
pelo novo coronavírus, 24 
deles foram vítimas do sexo 
masculino. Eles representam 
53% das mortes.

Os dados têm sido muito 
semelhantes no Brasil e tam-
bém em países mundo a fora. 

“Sem isolamento social não 
haverá UTI para todos”

diarreia e fraqueza. “Fiquei 
internada durante sete dias 
na enfermaria, não precisei 
ir para UTI. Foi um período 
difícil de solidão e medo”, 
conta a médica, que se man-
teve isolada em um quarto 
impedida de receber visitas. 

Com 24 anos trabalhando 

na rede municipal, Carmen 
define esse período da Co-
vid-19 como angustiante, 
não só pelo afastamento do 
trabalho, mas também dos 
seus familiares e amigos. Ela 
mora com dois sobrinhos 
e só teve contato com eles 
por telefone. “Não sabia se 

estaria bem no dia seguinte”.
Durante o período em 

que estava doente, recebia 
telefonemas constantes da 
Secretaria da Saúde, sobre a 
evolução da Covid-19. Porém, 
o alívio só veio quando pode 
retornar ao trabalho. “Fui rece-
bida com muita alegria, com 
uma recepção dos amigos 
e envolta de muito carinho”. 

A médica comenta ainda 
que, como profissional de 
saúde, e principalmente, por 
ter contato com casos sus-
peitos em UTI, já imaginava 
que poderia adquirir a do-
ença. “Isso, mesmo tomando 
todas as precauções como 
uso de equipamentos de 
proteção individual, assepsia”. 

Ela lembra que já perdeu 
colegas para o novo coro-
navírus, sendo que muitos 
tiveram momentos difíceis em 
UTI. “Alguns, inclusive, com 
necessidade de ventilação 
mecânica tendo risco de 
morte eminente. Muito triste”. 
A mensagem é uma só: quem 
puder que fique em casa”. 

Médica pediatra, Carmem Viviani, está 
recuperada e já retornou ao trabalho na 

Unidade Básica de Saúde (UBS) do Morrinhos

Helder Lima

“Aos que dizem que é só uma
gripezinha, sinto muito por eles”

Destinação Criança já 
arrecadou mais de R$ 37 mil

Mulheres são maioria 
entre os infectados

Guarujá confirma
609 casos; mortes pela 

doença chegam a 51

Covid-19

Fonte: Serviço de Saúde e Vigilância Epidemiológica de Guarujá
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A Caixa Econômica Fede-
ral continua a pagar a segunda 
parcela do auxílio emergen-
cial de R$ 600 (R$ 1,2 mil para 
mães solteiras), seguindo o 
cronograma iniciado na última 
segunda-feira (18).No caso 
do Bolsa Família, o calendário 
está dividido conforme as 
datas habituais de pagamento 
para quem integra o progra-
ma. Para as demais pessoas, 
o pagamento será de acordo 
com o mês de nascimento.

Nesta sexta-feira (22) será 
a vez dos pagamentos para 
pessoas com NIS final 5 e 
na próxima segunda-feira 
(25), NIS final 6. O crédito 
segue nessa ordem, de um 
NIS por dia, menos no fim 
de semana, até o número 

zero, que será pago no dia 
29 deste mês. Recebem o 
auxílio diariamente 1,9 milhão 
de pessoas, que podem sa-
car o benefício pelo cartão 
do Bolsa Família, segundo 
o Ministério da Cidadania.

CONTAS DIGITAIS
O calendário para saques 

da segunda parcela é diferen-
te do calendário do crédito 
nas contas digitais e tem início 
em 30 de maio (um sábado), 
para os nascidos em janeiro. 
No dia 1º de junho, os sa-
ques serão permitidos para 
quem nasceu em fevereiro, 
seguindo nessa ordem até 13 
de junho para os nascidos em 
dezembro. No dia 7 de junho 
(domingo) não há saques.

Os casos de coronaví-
rus no mundo superaram a 
marca de 5 milhões nessa 
quar ta-feira (20), com a 
América Latina ultrapassando 
os Estados Unidos e a Europa 
na última semana, ao registrar 
a maior parcela de novos 
casos diários globalmente.

Isso representa nova 
fase na disseminação do 
vírus, que atingiu o auge 
primeiramente na China em 
fevereiro, antes de surtos 
em grande escala na Euro-
pa e nos Estados Unidos.

A América Latina repre-
sentou cerca de um terço 
dos 91 mil casos relatados 
no início desta semana. A 
Europa e os Estados Uni-
dos foram responsáveis por 
pouco mais de 20% cada.

Grande parte dos novos 
casos ocorreu no Brasil, que 
recentemente superou a 
Alemanha, França e o Reino 
Unido, tornando-se o tercei-
ro país com maior número de 
casos no mundo, atrás dos 
Estados Unidos e da Rússia.

Os casos no Brasil estão 

aumentando a um ritmo 
diário que o coloca em 
segundo lugar em termos 
de velocidade da pan-
demia, perdendo apenas 
para os Estados Unidos.

Os primeiros 41 casos de 
coronavírus no mundo foram 
confirmados em Wuhan, na 
China, em 10 de janeiro, que 
demorou até 1º de abril para 
atingir o primeiro milhão de 
casos. Desde então, cerca 
de 1 milhão de novos ca-
sos são relatados a cada 
duas semanas, de acordo 

com contagem da Reuters.
Com mais de 5 milhões de 

casos, o vírus infectou mais 
pessoas em menos de seis 
meses do que o total anual 
de casos graves de gripe, 
que a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) estima 
em torno de 3 milhões a 5 
milhões em todo o mundo.

A pandemia já matou 
mais de 326 mil pessoas, 
embora o número real pos-
sa ser maior, já que os tes-
tes ainda são limitados e 
muitos países não incluem 

mortes fora dos hospitais 
nas contas oficiais. Mais da 
metade do total de mortes 
foram registradas na Europa.

Apesar do aumento con-
tínuo de casos, muitos países 
estão abrindo escolas e locais 
de trabalho após semanas de 
isolamento para conter a 
disseminação. Os mercados 
financeiros também foram 
levemente impulsionados por 
resultados iniciais promissores 
do primeiro teste de vacina 
em seres humanos nos EUA. 
(Reuters via Agência Brasil)

A antecipação de fe-
riados na capital paulista 
não prorroga as datas de 
vencimento do pagamento 
de boletos. Para aumen-
tar o isolamento social, a 
prefeitura de São Paulo 
antecipou para quarta (20) 
o feriado de Corpus Christi 
e, para quinta (21), o do 
Dia da Consciência Negra. 
Sexta-feira (22) é consi-
derado ponto facultativo.

Os feriados municipais 
antecipados não impac-
taram na aber tura dos 
bancos, que têm funcio-
namento normal durante 
o período, além disso, a 
prorrogação de vencimen-
to de boletos é aplicada 
apenas em feriados nacio-
nais e os pagamentos via 
digital continuam válidos.

Habitação promove vistoria
antes de entrega das chaves

Cerca de 180 famílias irão vistoriar seus imóveis nas próximas semanas 
para verificar as condições de uso, antes da mudança para o local

Parque da Montanha
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Vencimento 
de boletos 
é mantido 

nos feriados 
antecipados 

Casos de covid-19 no mundo ultrapassam 5 milhões

Caixa paga 2ª parcela do auxílio emergencial

O sonho da casa pró-
pria está perto de se tornar 
realidade para centenas de 
famílias de Guarujá, com a fina-
lização da construção de 180 
unidades habitacionais, de um 
total de 574, do Parque da 
Montanha, na Vila Edna. 

Na última segunda-feira 
(18), 12 famílias tiveram a 
oportunidade de vistoriar seu 
futuro imóvel para verificar 
se está em condições 
de uso. A expecta-
tiva é de que os 
moradores rece-
bam as chaves da 
propriedade até 
o f ina l  do ano.

A iniciativa é da 
Secretaria Municipal 
de Habitação (Sehab) e 
será realizada ao longo das 
próximas semanas, até que 
todos os futuros moradores 
convocados tenham partici-
pado. Para evitar aglomera-
ção, a Sehab dividiu as famílias 
em grupos, onde cada uma 
tem dia e horário definidos 
para vistoriar o imóvel.

Diariamente, serão realiza-
das 12 vistorias que duram, 
em média, 30 minutos. A 
ação conta com a presença 
de engenheiros da obra, re-
presentante da construtora e 
assistentes sociais, que tiram 
dúvidas dos futuros ocupan-

tes e registram irregularida-
des identificadas por eles.

A primeira a chegar ao 
conjunto habitacional foi Je-
niffer Souza da Silva, de 30 
anos, moradora da Comuni-
dade Prainha, em Vicente de 
Carvalho. Acompanhada de 
seu esposo, Walace da Silva, 
Jeniffer estava surpresa com a 
infraestrutura da unidade.

“A estrutura é muito dife-
rente, melhor do que 

havíamos imagina-
do. Muito boa essa 
oportunidade de 
conhecer a nossa 
casa. Fiquei com 
mais ansiedade de 

vir morar aqui, é um 
espaço melhor para 

minha família”, ressalta.
O casal vai morar em um 

dos triplex da quadra A-100, 
que conta com espaço para 
sala de estar, cozinha, quarto, 
área de serviço e banheiro. 
Cada pavimento tem capaci-
dade para comportar até dois 
ambientes em uma área total 
de 49,34 metros quadrados.

Há 9 anos aguardando a 
construção do empreendi-
mento, a pensionista Marilice 
Luccas Cruzeiro, de 52 anos, se 
vê próxima de sair do aluguel 
e receber as chaves de sua 
própria casa. “Pago um aluguel 
de R$ 490,00. Vindo morar 

aqui, vou utilizar esse dinheiro 
com outras coisas”, finaliza.

Dona Marilice vai ser vizi-
nha de Marli de Jesus Pereira, 
que também compareceu na 
vistoria. Moradora do Sítio 
Conceiçãozinha, a dona de 
casa também está ansiosa 
para sair do aluguel e trazer 
seus filhos para um lugar mais 
seguro. “Estou aguardan-
do há 12 anos e agora está 
chegando a hora de mudar 
finalmente”, comemora.

No final da quadra, há 
ainda casas adaptadas para 
moradores que possuem 
mobilidade reduzida ou de-
ficiência física, com apenas 
dois pavimentos. Essas unida-
des têm estruturas diferentes, 
sendo uma com 69,73 metros 
quadrados e a outra com 
73,22 metros quadrados.

Após as vistorias, a entrega 
dos imóveis ainda depende 
das ligações definitivas de 
eletricidade, que atualmen-
te estão pendentes junto à 
Elektro, concessionária do 
fornecimento do serviço, 
pois se faz necessária uma 
expansão de rede de energia 
elétrica no local e, atualmente, 
a empresa tem priorizado ser-
viços de emergência em hos-
pitais e na área de segurança 
pública, em função da pan-
demia do novo coronavírus.

Serão 
realizadas 

12 vistorias 
que duram, 

em média, 30 
minutos

NIS final 6 será paga na próxima segunda-feira, dia 25


