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1.235 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

Guarujá pede reavaliação do 
Estado para flexibilizar quarentena

A quarentena na Baixada Santista foi classificada na Zona 1, a mais restritiva, devido ao sistema de saúde apresentar altas
taxas de ocupação de UTI e avanço de casos confirmados de pacientes com coronavírus. Medida desagradou aos prefeitos

da região e, em nota pública, a Prefeitura de Guarujá refuta veementemente a inclusão da Cidade em alerta máximo
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Obras de contenção no Morro
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Pandemia covid-19

Agradecimento

A família de Antonia Rosa Baraçal agradece 
aos médicos e demais profissionais de saúde 
do Hospital Don Domenico pelos cuidados 

e atenção durante os dias de internação no 5º 
andar e A2. Foram dias de apreensão e medo que 
terminaram em uma benção por poder voltar para 
casa com a matriarca da família restabelecida, apesar 
dos cuidados que ainda inspira, e que continuam a 
acompanhá-la no home care. Desejamos que Deus 
cubra de bençãos e que envolva em seu amor prote-
tor à todos que contribuíram para sua recuperação e 
que atuam com coragem na área da saúde. Gratidão. Página 4

Barreiras 
impedem 
mais de 
1.700 

veículos 
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Casos de 
covid-19 
triplicam 

em Guarujá, 
diz estudo

Terceira etapa da
pesquisa aleatória
segue na região

do Centro
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Micros
Dedé atuante
O trabalho do empresário 
Dedé do Adélia (DEM) 
pela Cidade de Guarujá é 
incessante. Independente 
de seu posicionamento 
político, em discordância 
com ações da atual admi-
nistração municipal, o amor 
pela Cidade e o interesse 
em amparar a comunidade 
vem em primeiro lugar. 

Mais verba
Nesta semana, junto ao 
deputado estadual Paulo 
Corrêa Júnior (DEM), Dedé 
conseguiu uma verba do 
Governo do Estado na 
importância de 1 milhão 
de reais para que o atual 
governo invista como qui-
ser na pasta da Saúde. 

Para a Saúde
A verba chega em um 
momento importante para 
Guarujá, que junto com 
as outras oito cidades da 
Baixada Santista recebeu 

alerta máximo para a con-
taminação da Covid-19. O 
valor deve estar disponível 
nos cofres públicos em até 
15 dias. Dedé promete 
ficar de olho para onde 
será feito o investimento 
no Município.

Boletim saúde
Guarujá atingiu a marca de 
mais de 100 óbitos por 
dia devido ao covid-19. 
Nesta quinta-feira (28), 
a Secretaria de Saúde 
confirmou cinco óbitos 
que tiveram como causa 
principal a infecção pelo 
novo coronavírus, e 69 
mortes em decorrência 
da covid-19 na Cidade. 
Só nas últimas 24 horas, 
a Vigilância Epidemiológi-
ca informou 162 exames 
positivos para a doença.

1041 perdas
O consolidado de casos 
confirmados é de 1041, 
deles, 32 estão interna-

dos, oito em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). 
Aumentou para 203 o 
número de munícipes que 
já venceram a covid-19. 
Dos exames laboratoriais 
realizados até esta quin-
ta-feira, 883 foram des-
cartados, entre eles 67 
falecimentos que estavam 
em investigação.

Suspeitos
O Município aguarda o 
diagnóstico de 614 casos 
suspeitos, dos quais 69 
deles seguem interna-
dos, sendo 20 em Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI). Os demais foram 
recomendados a ficar 
em isolamento domiciliar 
e são monitorados pe-
las equipes da Secretaria 
de Saúde. A Cidade ain-
da aguarda a conclusão 
da causa de falecimento 
de outros 11 munícipes. 
Eles têm idades que va-
riam entre 30 e 99 anos.

A flexibilização das me-
didas de isolamento social 
para combate ao novo 
coronavírus, assim como o 
planejamento da retomada 
das atividades econômicas 
na região são ações que 
competem não somente 
ao governo do Estado, 
mas exige especialmente a 
participação do município.

É nos municípios que 
estão centradas todas as 
ações executivas em res-
posta à situação pandê-
mica. Por isso, não faz 
sentido a falta de diálogo 
do Estado quanto à classi-

ficação de risco na região 
e decidir engessar por 
mais 15 dias as medidas 
restritivas impostas até en-
tão na cidade e região.

Guarujá implantou me-
didas de saúde que têm 
recebido aprovação da 
população que procu-
ra os serviços médicos 
na rede pública e, ape-
sar da orientação de não 
promover novas flexibili-
zações até definição do 
Estado, a reabertura que 
foi iniciada criou medi-
das que já fazem parte 
da rotina da população.

Guarujá, que tem um 
médico na cadeira de pre-
feito e uma administra-
ção responsável, faz bem 
em contestar a solução 
dada pelo Estado. Não 
pode se curvar à ques-
tões que só encontram 
embasamento político.  

Vale questionar, por 
que São Paulo, que ainda 
é o epicentro da doen-
ça no país (com mais de 
3.000 casos até esta quin-
ta), pode retomar suas 
atividades gradualmente, 
e porque Guarujá (com 
1.041 casos) não poderia?

Uma questão política?

Nunca na história do nos-
so município se viu um 
forasteiro tão grosseiro as-
sim. O deputado Eduardo 
Bolsonaro filho número 03 
do presidente da repúbli-
ca (e fã de Guarujá), Jair 
Bolsonaro, se achou no 
direito de atacar publica-
mente o prefeito Válter 
Suman por uma ação exe-
cutiva que dispõe sobre 

a proibição de uso do 
mar durante a pandemia. 
Quanta ignorância e falta 
de noção de prioridades 
do nobre, e mais votado, 
deputado! Em Guarujá, a 
‘questão’ da proibição ao 
surfe surgiu de quem tem 
interesses políticos nas 
próximas eleições e en-
controu na polêmica um 
filão para angariar votos. 

É bom que o deputado 
saiba que, na cidade, a 
luta é para que as pessoas 
cumpram o isolamento 
social para que os núme-
ros de casos e mortes, 
sejam reduzidos. Esse é 
o apoio que os parlamen-
tares precisam reforçar. O 
surfe e suas picuinhas es-
tão bem longe das prio-
ridades reais da cidade.

A CAUSA É OUTRA

É repugnante e revol-
tante ver os servidores 
públicos que estão na 
linha de frente da luta 
contra o coronavírus ser 
tratados como inimigos 
pelo ministro da eco-
nomia, Paulo Guedes, 
com concordância ab-
soluta de Jair Bolsonaro.

Ambos são agentes 
da “necropolítica”. Em 
sua vaidade desvairada, 
só querem se manter nos 
cargos e trabalhar pela 
reeleição. Em 22 de maio, 
há exatamente 520 anos 
e um mês do “descobri-
mento” do Brasil, vimos 
um circo de horrores.

A reunião ministerial 
amplamente divulgada nas 
redes sociais, em pleno 
crescimento e agravamen-
to de uma crise mundial, 
mas especialmente bra-
sileira, causou asco nas 
pessoas preocupadas 
com o país e com o povo.

“Conseguiram colocar 
uma granada no bolso do 
inimigo”, disse o ministro 
da economia, referindo-

se ao congelamento, por 
18 meses, dos salários dos 
servidores públicos de 
todo Brasil. Até onde vai o 
escárnio desse elemento?

Em vez de proporcionar 
esse espetáculo grotesco, 
deveriam buscar soluções 
para o país, enfrentar a 
grande crise socioeconô-
mica, principalmente nos 
aspectos sanitários, de saú-
de e desenvolvimento. 
Deveriam, enfim, governar.

Congelar ou cortar salá-
rios de servidores só agrava 
a crise. Isso resulta em menos 
consumo, menos impostos 

arrecadados e mais endi-
vidamento de famílias com 
bancos. Mas é justamente 
isso que eles querem.

Menos consumo pre-
judica lojistas. Nas escolas 
particulares, provoca pre-
juízos. Na saúde suplemen-
tar, evasão dos planos de 
saúde. Serão menos em-
pregos na iniciativa privada, 
principalmente nas peque-
nas e médias empresas.

Menos impostos nos 
salários e produtos re-
presenta diminuição dos 
serviços públicos. Famílias 
já endividadas terão que 
renegociar seus emprés-
timos bancários. Outras 
serão obrigadas a se endi-
vidar mais com consigna-
dos e outras modalidades.

Não se enfrenta o ini-
migo comum pandêmi-
co e suas consequên-
cias colocando como 
alvos os soldados que 
estão na linha de frente 
do combate. Agravar a 
crise socioeconômica é 
prejudicial ao estado, tra-
balhadores e empresários.

Edler Antônio da Silva é sindicalista e técnico em segurança do trabalho

Artigo

Governo ataca servidor
e prejudica o país inteiro

Repito, não teremos outro dia igual ontem. 
Chega! Chegamos no limite. Estou com as 

armas da democracia na mão. Eu honro os meus 
compromissos no juramento que fiz quando

assumi a Presidência da República.
Bolsonaro, Jair.

FRASE DA SEMANA

A Revista Científica Inte-
grada - RCI (http://www.
unaerp.br/revista-cientifica-
integrada/), publicação ele-
trônica científica editada pela 
UNAERP Guarujá, está com 
período aber to para en-
vio de trabalhos científicos 
para a 4ª edição do volume 
4. Podem ser submetidos 
resultados de estudos nas 
mais variadas áreas do co-
nhecimento e, nesta edição, 
haverá uma seção especial 
para estudos voltados à pan-
demia de Covid-19. O prazo 
encerra no dia 30 de junho.

Com classificação Qualis 
Periódicos B5 e ISSN 2359-
4632, a Revista Científica Inte-
grada reúne trabalhos cientí-
ficos em várias modalidades: 
artigos; ensaios; estudos de 
caso; revisões bibliográfi-
cas, comentários, resenhas 
e resumos executivos de 
monografias, dissertações e 
teses, produzidos por alunos, 
professores e pesquisadores 
da Unaerp e de outras institui-
ções nacionais e do exterior.

Os trabalhos científicos 
podem ser enviados ele-
tronicamente pelo email 

rciguaruja@unaerp.br até o 
dia 30 de junho. As produ-
ções serão avaliadas pelo 
Corpo Editorial pelo método 
double blind review, conside-
rando a relevância do tema; a 
qualidade textual; a consistên-
cia teórica; a originalidade e a 
adequação à revista.

As normas para formatação 
do trabalho estão disponíveis 
no link (https://www.unaerp.
br/revista-cientifica-integrada/
#normasparapublicacao). 
No site oficial é possível tam-
bém acessar a edição atu-
al e as edições anteriores.

Trabalhos científicos para publicação
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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

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

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

Da Redação

O Governo do Estado 
anunciou nesta semana novas 
diretrizes para a quarentena 
de enfrentamento ao novo 
coronavírus, e que começa a 
vigorar a partir de segunda-fei-
ra, dia 1º de junho. Chamado 
Plano São Paulo, ele elenca di-
retrizes para reabertura de se-
tores da economia em cinco 
etapas, até a retomada total.

No entanto, de acordo 
com a secretaria de Desenvol-
vimento Regional, a quarente-
na na região será prorrogada 
por mais 15 dias, e as cidades 
poderão manter abertos ape-
nas os estabelecimentos com 
serviços essenciais.

Para o Estado, a Baixada 
Santista foi classificada na Fase 
1, a mais restritiva, porque o 
sistema de saúde está pres-
sionado por altas taxas de 
ocupação de UTI e avanço de 
casos confirmados de pacien-
tes com coronavírus. 

A medida desagradou aos 
prefeitos da região e, em nota 
pública, a Prefeitura de Gua-
rujá refuta veementemente a 
inclusão da Cidade na Zona 
1 (Alerta máximo). 

“É uma posição inaceitável 
e injusta, pois nos impõe uma 
situação de engessamento, 

‘Mulher, você não está 
isolada!’ é o lema da nova 
campanha desenvolvida 
em Guarujá. Pensando na 
segurança das vítimas de 
violência doméstica, a Ci-
dade está fortalecendo a 
divulgação dos canais de 
denúncia. Afinal, com a 
quarentena da Covid-19, 
causada pelo novo coro-
navírus, as mulheres que 
sofrem com esse tipo de 
abuso têm menos con-
dições de sair de casa.

Pa ra  denunc ia r  é 
necessário ligar para o 
número 180. Em caso 
de urgência, utilizar o 
190. Já para registrar 
Boletim de Ocor rên-
cia Eletrônico (BO), é 
preciso entrar no site 
www.delegaciaeletroni-
ca.policiacivil.sp.gov.br.

De Guarujá

Em Guarujá, quase triplica 
o número de casos confirma-
dos do novo coronavírus en-
tre pacientes assintomáticos, 
conforme pesquisa regional. 
Dos sete positivos identifica-
dos na primeira etapa, outros 
18 positivaram para a doença 
na segunda fase. Em cada fase 
foram aplicados 434 testes. 

A terceira etapa da pes-
quisa Epidemiológica da 
Covid-19, que realiza a tes-
tagem aleatória de pacien-
tes assintomáticos na Baixa-

da Santista acontece desta 
quarta (27) até sexta-feira 
(30). A iniciativa tem início 
às 8h30, com saída dos 
profissionais de saúde da 
sede da Diretoria de Vigi-
lância em Saúde, na Aveni-
da Leomil, 518, no Centro.  

Desta forma, dos 868 
testados nas duas primeiras 
fases, Guarujá possui 3% de 
infectados assintomáticos, 
ou seja, que não desenvol-
veram qualquer sintoma da 
doença, sendo identificado 
por meio do levantamento. 
A última etapa da Epicobs 

será de 10 a 12 de junho. 
A expectativa é que, em 
um período de dois me-
ses, 10 mil pessoas sejam 
testadas na Baixada Santista, 
sendo 1.704 só em Guarujá;

O exame realizado na pes-
quisa é diferente do que é fei-
to na fase sintomática e quan-
do a pessoa procura uma uni-
dade de saúde, onde o que 
é colhido é a secreção das 
mucosas oral e nasal, visando 
identificar se há presença do 
vírus no presente momento. 

Na Epicobs, os munícipes 
recebem em casa a visita 

dos agentes comunitários 
de saúde e profissionais de 
enfermagem. Devidamente 
treinados, esses profissionais 
chegam em um veículo da 
Prefeitura, com equipamen-
tos de proteção individual 
(máscara, óculos e avental) 
e identificados por crachá.

 
PESQUISA

Visa desenvolver um ma-
peamento do percentual 
de indivíduos (de todos os 
bair ros e escolhidos ale-
atoriamente, por meio de 
sistema informatizado) que já 

tiveram contato com o novo 
coronavírus, promovendo 
uma avaliação total de 2.478 
pessoas na Baixada Santista. 
A compra dos equipamentos 
para os exames foi financiada 
pelo Conselho de Desenvol-
vimento da Baixada Santista 
(Condesb). A realização é da 
Fundação Parque Tecnológico 
de Santos e reúne mais de 40 
pesquisadores de todas as 
universidades da Região.

 
PROCEDIMENTO

Realizado mediante au-
torização da pessoa, o pro-

cedimento consiste na re-
alização de um pequeno 
furo na polpa de um dos 
dedos para extrair o sangue, 
por meio de uma lanceta 
descartável. Em seguida, a 
amostra é colocada no teste, 
que após 15 minutos emite 
o resultado. Ao término, 
os munícipes respondem 
a um questionário de infor-
mações socioeconômicas e 
pessoais como sexo, idade, 
profissão. Eles recebem um 
termo contendo todas as 
informações do estudo e um 
telefone para tirar dúvidas.

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Guarujá vai ganhar 
uma coordenadoria 24 horas, 
em Vicente de Carvalho. Nesta 
sexta-feira (29), às 17 horas, o 
prefeito Válter Suman realiza 
uma vistoria no local. A nova 
base vai funcionar no prédio da 
antiga Subprefeitura, localizado 
na Rua Cunhambebe, 500, que 
foi reformado e readequado 
para receber a corporação. 

O objetivo é garantir a ma-
nutenção da ordem pública 
na região, aumentando a sen-
sação de segurança.Durante a 
vistoria, serão recepcionados 
os 31 guardas municipais apro-

vados no curso de formação 
e que já assumem a função.

“A população de Vicente 
de Carvalho merece uma pre-
sença mais efetiva de nossa 
GCM. E esse equipamento será 
dedicado exclusivamente para 
patrulhamento naquela área, 
ampliando as nossas ações 
nos bairros e áreas comer-
ciais”, declarou o secretário de 
Defesa e Convivência Social, 
Luiz Cláudio Venâncio Alves.

O prédio, que abrigará um 
efetivo de 40 guardas muni-
cipais, conta com sala admi-
nistrativa, salas de instrução, 
almoxarifado, cozinha e ves-

tiários. Para o patrulhamento e 
rondas nos próprios públicos 
e serviços municipais, a equipe 
terá à disposição quatro viatu-
ras, duas motos e seis bikes.

A coordenador ia terá 
como área de atuação, Jar-
dim Conceiçãozinha, Jardim 
Boa Esperança, Pae Cará, Av. 
Santos Dumont, Av. Thiago 
Ferreira, Av. Oswaldo Cruz e 
adjacências; Prainha, Jardim 
Cunhambebe, Jardim Progres-
so, Vila Áurea, Avenida Acaraú, 
Avenida Presidente Vargas e 
adjacências; Morrinhos, Vila Zil-
da, Vila Edna, Av. Lydio Martins 
Correa, Av. Brasil e adjacências.

Prefeitura busca flexibilizar quarentena

desesperança e frustração, 
até uma ameaça de retroces-
so em relação ao que conse-
guimos manter até hoje, em 
franco diálogo com associa-
ções de classe e o Ministério 
Público (MP).”, inicia a nota.

A prefeitura de Guarujá 
destaca que foi a primeira 
cidade da região a adotar 
medidas austeras e efetivas 

desde fevereiro, sendo a 
primeira no Estado de São 
Paulo a adotar um plano de 
contingência para pacientes 
com sintomatologia respirató-
ria, e que, “além de combater 
com veemência a pandemia, 
estamos em diálogo perma-
nente com todos os setores, 
finalizando nosso plano de 
retomada econômica, gradual 

e sensata, sempre com base 
em dados técnicos, cien-
tíficos e epidemiológicos.”

MEDIDAS
Fazendo um resumo das 

medidas de isolamento ado-
tadas na cidade até então, 
a nota destaca as barreiras 
sanitárias implantadas em 
sete pontos da Cidade que 

já impediram a entrada de 
mais de 20 mil veículos, e tam-
bém a interdição das praias, 
obrigatoriedade do uso de 
máscaras e ações sanitárias 
em comércios e repartições 
públicas, por exemplo.

Em relação à Saúde, Gua-
rujá sustenta que a cidade 
tem condições de avaliar sua 
capacidade de atendimento 
pois atuou preventivamente 
com a montagem de um 
hospital de campanha, e o 
aumento da oferta do número 
de leitos de UTI, enfermarias, 
e de leitos de isolamento em 
UPAs, além de carretas de tria-
gem, câmaras de higienização 
e estações de lavagem das 
mãos, adaptação de unidades 
ambulatoriais para leitos pró-
prios para Covid, alojamento 
provisório para pessoas em 
situação de rua, entre diversas 
outras medidas.

A nota ainda destaca que 
o município tem figurado en-
tre os maiores índices de iso-
lamento social do Estado ao 
longo das últimas 10 semanas. 

“Não estamos assistindo 
pessoas agonizando à espera 
de leitos de UTI ou atendimen-
to médico. Porque nos plane-
jamos e agimos! Estamos, até 
o momento, com o controle 
das rédeas dessa pandemia 

no Município, não estamos 
sob alerta máximo, temos o 
controle absoluto e o equi-
líbrio de nossa capacidade 
hospitalar instalada, frente à 
evolução da pandemia, o que 
nos permite a flexibilização 
de setores segundo definição 
municipal. Nossos indicadores 
são devidamente avaliados e 
conferidos”.

ZONA AMARELA
Na tentativa de encon-

trar uma solução favorável à 
cidade, a prefeitura encami-
nhou ao Ministério Público 
pedido de enquadramen-
to na Zona 3. “Em diálogo 
contínuo com o MP local, 
encaminhamos documentos 
cujos dados nos permitem 
o enquadramento até mes-
mo na Zona 3 (Amarela).”

E continua: “Por tudo isso, 
não podemos aceitar essa 
inclusão na zona de alerta 
máximo, situação que não 
condiz com nossa realida-
de e é extremamente injus-
ta frente a tanto trabalho e 
avanços até aqui obtidos, 
minuciosamente planejados 
e executados. Sendo assim, 
o Município vai tomar as me-
didas cabíveis para ter sua 
real condição reconhecida 
por todas as autoridades.”

Guarujá defende zona amarela por ações preventivas e oferta de leitos

Pesquisa diz que número de infectados quase triplicou em Guarujá

Campanha 
contra a 
violência 

doméstica

Vicente de Carvalho terá nova coordenadoria
Guarda Civil Municipal

Através de seu portal ele-
trônico (www.camaraguaruja.
sp.gov.br), a Câmara Munici-
pal de Guarujá disponibiliza, 
para consulta pública, os re-
latórios financeiro e opera-

cional das ações realizadas 
pela Secretaria Municipal de 
Finanças, durante o primei-
ro quadrimestre deste ano. 

População pode aces-
sar, ao longo de quarta-feira 

(27) e quinta-feira (28), todo 
conteúdo referente, além de 
encaminhar sugestões, dú-
vidas e queixas por meio 
de participação eletrônica. 

O objetivo é garantir a 

participação popular nas au-
diências públicas que fo-
rem rea l izadas ,  durante 
este período de pandemia. 

No caso do relatório qua-
drimestral da Secretaria Muni-

cipal de Finanças, a medida 
atende aos dispositivos da 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) e serve como ferramenta 
de acompanhamento da ges-
tão dos recursos municipais.

Câmara
Relatórios de Finanças estão disponíveis para consulta

Objetivo é a manutenção da ordem pública na 
região, aumentando a sensação de segurança
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Rua Montenegro, 291 - Vila Maia, Guarujá 

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?

De Guarujá

A Prefeitura de Guarujá 
iniciou as obras de conten-
ção no Morro da Bela Vista 
– conhecido também como 
Morro do Macaco Molhado, 
uma das áreas mais afetadas 
pela tempestade do início 
de março. O local receberá 
um investimento de aproxi-
madamente R$ 25 milhões, 
fruto de um convênio fir-
mado com o Governo do 
Estado de São Paulo, através 
da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Regional.

Em razão dos trâmites 
burocráticos, que compre-
endem a fase do pleito, assi-
natura do termo e a liberação 
dos recursos, o Município 
ficou com um tempo menor 
para execução dos serviços. 
O prazo de execução das 
intervenções era de 180 dias 
a partir do dia do evento.

Desde a última semana, 
a empresa contratada co-
meçou as intervenções no 
local, onde estão sendo exe-
cutados serviços de sonda-
gem, topografia, canteiro de 
obras e limpeza do terreno 
com uso de maquinários.

O projeto executivo e 
todos os levantamentos ne-

Na últ ima semana 
(26/5), o Ipem-SP (Ins-
tituto de Pesos e Me-
didas do Estado de 
São Paulo), e órgão 
delegado do Inmetro 
que tem como objetivo 
defender o consumi-
dor, realizou a verifica-
ção dos radares fixos 
instalados na cidade.

Foram alvo da aferição 
os equipamentos instala-
dos na Av. Santos Du-
mont, próximo da ponte 
do Rio Santo Amaro; na 
Avenida Dom Pedro I 
com a Rua Marivaldo 
Fernandes; e na Aveni-
da Dom Pedro I com a 
Avenida da Saudade.

Conforme a Portaria 
Inmetro 544/2014, é 
obrigatória a aferição 
uma vez por ano ou 
toda vez que o equipa-
mento passar por repa-
ro. A aferição no radar 
leva de 20 minutos até 
uma hora. A ação envol-
ve os fiscais do Ipem-SP 
e a equipe da empresa 
responsável pelo radar.

De Guarujá

Com a antecipação de 
feriados na capital e no Estado 
de São Paulo, os bloqueios 
rodoviários em Guarujá im-
pediram que 1.783 veículos, 
vindos de outros municípios, 
entrassem na Cidade. O me-
gaferiado se deu com a ante-
cipação do Corpus Christi e 
do Dia da Consciência Negra 
para as últimas quarta (20) 
e quinta-feira (21), respecti-
vamente, na cidade de São 
Paulo. No Estado, o feriado da 

Revolução Constitucionalista 
(9 de julho) foi antecipado 
para a segunda-feira (25).

Com esses números, o total 
de carros que foram impedi-
dos pela medida, desde que 
foi implementada, em 22 de 
março, subiu para 20.511. Os 
bloqueios aumentam a segu-
rança dos munícipes em meio 
à pandemia da Covid-19. 

Ao todo são sete blo-
queios que funcionam 24 
horas e estão montados 
tanto nas entradas do Mu-
nicípio, quanto nas saí-

das das travessias de bal-
sas de Santos e Bertioga.

O acesso é livre para os 
veículos cujos ocupantes 
apresentem comprovante de 
residência no Município ou 
comprovem exercício de ati-
vidades essenciais. Quem se 
recusar a retornar está sujeito 
a ter seu veículo removido ao 
pátio municipal, podendo 
ser conduzido ao Distrito 
Policial para lavratura de bo-
letim de ocorrência, por vio-
lações ao Código Penal e ao 
Código de Trânsito Brasileiro.

Pós-Tragédia

Prefeitura inicia obras no Macaco Molhado

Desde a última semana, foram iniciados serviços de sondagem, topografia,
canteiro de obras e limpeza do terreno com uso de maquinários

cessários, que definirá os 
tipos de obras, estão sen-
do desempenhados para o 
restabelecimento da área. 
De acordo com a empresa, 
o instrumento estará fina-
lizado dentro de 15 dias.

Por ser a cidade mais afe-

tada pelas for tes chuvas, 
Guarujá ficou com metade 
dos R$ 50 milhões disponi-
bilizados pelo governador 
João Dória às cidades da 
Baixada Santista. Os outros R$ 
25 milhões foram divididos 
entre Santos e São Vicente. 

A solicitação de liberação 
dos recursos foi realizada na 
primeira quinzena de março.

ÁREA DE
UTILIDADE PÚBLICA
Para a liberação das verbas 

para execução de obras de 

contenção, foi necessário 
tornar o Morro da Bela Vista 
em uma área de interesse so-
cial. A extensão de 17.264,96 
metros quadrados, que per-
tencia à Sabesp, agora inte-
gra o território municipal. A 
medida foi estabelecida por 

meio do decreto nº 13.583, 
publicado em 28 de março, 
no Diário Oficial do Município.

RECURSOS FEDERAIS
O Ministério do Desenvol-

vimento Regional, através da 
Secretaria Nacional de Prote-
ção e Defesa Civil, autorizou 
o repasse de pouco mais de 
R$ 3,25 milhões, de um total 
de R$ 77 milhões. O Município 
ainda aguarda a aprovação 
dos recursos remanescentes.

O montante repassado 
será destinado para a limpeza 
urbana de vias públicas, restau-
ração de unidades de saúde 
deterioradas pelos impactos 
das chuvas torrenciais e de-
molição de casas interditadas, 
localizadas nas áreas onde 
houve deslizamento de terras.

A expectativa é de que, 
nos próximos dias, inicie a 
contratação dos maquinários 
e também da mão de obra es-
pecializada para execução da 
limpeza das vias que ficam no 
entorno dos pontos atingidos.

O Governo Federal está 
reavaliando as demais solicita-
ções do Município, como as 
obras de contenção e a retira-
da de entulhos dos morros da 
Vila Baiana, Cachoeirinha, Enge-
nho e Barreira do João Guarda.

Helder Lima

Mais de 1.700 veículos são
barrados durante megaferiado

Desde o início do isolamento, em 22 de março, o total de carros que 
foram impedidos de entrar na cidade para turismo somam 20.511

Radares no 
Guarujá: 

aferidos e 
operantes

Alcoólicos 
Anônimos

Existe uma saída
para o alcoolismo

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

(13) 99133-2543
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Da Redação

Começa a vigorar a partir 
de segunda-feira, dia 1º de 
junho, as novas diretrizes 
para reabertura de setores 
da economia durante a qua-
rentena de enfrentamento 
ao coronavírus. Índices de 
ocupação hospitalar e de 
evolução de casos em 17 
regiões do estado vão de-
finir cinco níveis restritivos 
de retomada produtiva se-
gundo critérios médicos e 
epidemiológicos para que 
o sistema de saúde continue 
em pleno funcionamento.

“Até o dia 31 de maio, 
a quarentena em São Pau-
lo vai salvar 65 mil vidas. 
Abrimos sete hospitais de 
campanha, aumentamos em 
60% o número de leitos em 
hospitais públicos, já temos 

600 novos respiradores em 
operação”, afirmou o go-
vernador João Doria nesta 
quar ta-feira (27) durante 
anuncio do Plano São Paulo.

“A fase denominada re-
tomada consciente seguirá a 
orientação da ciência, com 
dados técnicos para permi-
tir a gradual e segura reto-
mada”, acrescentou Doria.

O plano foi elaborado 
por autoridades estaduais 
em sintonia com especialistas 
do Centro de Contingência 
do coronavírus e do Comitê 
Econômico Extraordinário 
que atuam voluntariamente 
em apoio ao Estado. Os 
eixos principais das cinco 
fases de reaber tura tam-
bém foram discutidos com 
prefeitos e representantes 
de diversas associações 
comerciais e empresariais.

Flexibilização - As nor-
mas do Estado autorizam pre-
feitos de cidades a conduzir 
e fiscalizar a flexibilização de 
setores segundo as caracterís-
ticas dos cenários locais. Os 
pré-requisitos para a retoma-
da são adesão aos protoco-
los estaduais de testagem e 
apresentação de fundamen-
tação científica para liberação 
das atividades autorizadas no 
Plano São Paulo.

Não essenciais - A in-
terdição total de espaços 
públicos, teatros, cinemas e 
eventos que geram aglome-
rações – festas, shows, cam-
peonatos etc – permanece 
por tempo indeterminado. 
A retomada de aulas presen-
ciais no setor de educação 
e o retorno da capacidade 
total das frotas de transpor-
tes seguem sem previsão.

Governo apresenta nova fase do Plano São Paulo
Capacidade 
hospitalar e 
evolução de 

casos definem 
a retomada de 

setores produtivos 
em 17 regiões do 

estado a partir
de 1º de junho

FASE VERMELHA
Com exceção da capital, 
todos os municípios da 
Grande São Paulo e tam-
bém da Baixada Santista e 
de Registro permanecem na 
fase vermelha e não terão 
nenhum tipo de mudança 
na quarentena em vigor 
desde o dia 24 de março. 
Nas três regiões, o sistema 
de saúde está pressionado 
por altas taxas de ocupação 
de UTI e avanço de casos 
confirmados de pacientes 
com coronavírus.

FASE LARANJAFASE LARANJA
Nas demais fases, haverá 
flexibilização parcial em 
diferentes escalas de capa-
cidade e horário de atendi-
mento. A etapa laranja, que 
abrange a capital e outras 
dez regiões no interior e li-
toral norte, prevê retomada 
com restrições a comércio 
de rua, shoppings, escri-
tórios, concessionárias e 
atividades imobiliárias. Os 
demais serviços não essen-
ciais continuam fechados.

As fases são determina-
das pelo acompanhamento 
semanal da média da taxa de 
ocupação de leitos de UTI ex-
clusivas para pacientes con-
taminados pelo coronavírus 
e o número de novas inter-
nações no mesmo período. 

São os DRSs que determi-
nam a capacidade de aten-
dimento, transferências de 
pacientes e remanejamento 

de vagas de enfermaria e UTIs 
nos municípios.

Uma região só poderá 
passar a uma reclassificação 
de etapa – com restrição 
menor ou maior – após 14 
dias do faseamento inicial, 
mantendo os indicadores de 
saúde estáveis.

As cinco fases do pro-
grama vão do nível máximo 
de restrição de atividades 

não essenciais (vermelho) a 
etapas identificadas como 
controle (laranja), flexibili-
zação (amarelo), abertura 
parcial (verde) e normal con-
trolado (azul). O objetivo 
da classificação é assegurar 
atendimento de saúde à 
população e garantir que a 
disseminação do coronavírus 
em níveis seguros para modu-
lar as ações de isolamento.

FASE AMARELAFASE AMARELA
Na fase amarela, haverá 
reabertura total de serviços 
imobiliários, escritórios e 
concessionárias segundo 
protocolos sanitários. Co-
mércio de rua, shoppings 
e salões de beleza, além 
de bares, restaurantes e 
similares poderão funcio-
nar com restrições de ho-
rário e fluxo de clientes.

FASE VERDE
As regiões que chega-
rem à fase verde poderão 
atenuar as restrições ao 
funcionamento de todos 
os setores da fase amarela. 
Academias de ginástica 
e centros de prática es-
portiva também voltarão 
a receber frequentadores, 
desde que respeitados 
limites de redução de aten-
dimento e as regras sanitá-
rias definidas para o setor. 

ZONA AZUL
Nenhuma das 17 regiões 
está na zona azul, que 
prevê a liberação de todas 
as atividades econômicas 
segundo protocolos sani-
tários definidos no Plano 
São Paulo (www.saopaulo.
sp.gov.br/coronavirus/pla-
nosp). A zona verde, se-
gunda mais ampla na escala, 
também não foi alcançada 
até o momento e perma-
nece como meta de curto 
prazo para cada região.

ISOLAMENTO
O distanciamento social ain-
da é a principal recomen-
dação para conter a disse-
minação do coronavírus. 

Cinco fases
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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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(?)
Clapton,
cantor
inglês

A índole
da vilã,

nas tele-
novelas

Uma das
camadas
da pele

(?) Gore,
político
dos EUA

Produto
vendido
pelo tra-
ficante

Fernando
Henrique

(?),
político

Divisão de 
espetácu-
lo de balé

Otaviano
Costa,
ator

Grande
confusão

ou de-
sordem

Buenos
(?), ci-
dade

argentina

A planta
que come

insetos
(pl.)

Sílaba de 
"rugas"

Importan-
te rio do

Egito

Ameno;
brando

Loja de
livros

usados
(bras.)

Fama;
renome
Autores
(abrev.)

Cobertura
do pudim
O campo
(bras.)

Parte do
ovo

Estado da
capital
Campo
Grande
(sigla)

Brado em
arenas

Destino;
sorte (fam.)

Não pro-
fissional

Vivo;
esperto

Está
(red.)

Gato, em
inglês

Rã
(bras.)

104, em
romanos

Molha (as
plantas)

Pano
velho

Vale-(?),
tipo de luta livre

Tempero picante
vendido em pó

Caminha;
segue
Ceará
(sigla)

Atmosfera
Labora-

tório
(abrev.)

A que
delatou
alguém
2   vogal

Parte
superior

da garrafa

Colcha de cama
Símbolo
do car-
bono

Tatu-bola
(bras.)

Zoológico
(red.)

Demorar; retardar
Jogos rea-
lizados de 
4 em 4 anos

a

TPC

PRESTIGIO

AARUMAB

ERICDERME

ELONGAR

ZOOATAT

CLA
R
ACALDA

IAMADOR

MSATOOC

OPARTREGA

IFOLEAR

AOSJIAD

DICNILO

CARNIVORAS

SUAVES
E
BO

C

D

A

3/cat — jia. 4/apar — eric. 7/coberta. 8/traidora. 9/prestígio.

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

O Museu da Imagem e do 
Som de São Paulo (MIS-SP) 
vai comemorar seu aniversário 
de 50 anos com a exibição 
online do curta ‘Nasce o MIS’ 
(1970), do diretor Eduardo 
Leone, feito em ocasião da 
inauguração do museu.  O 
evento é a atração do projeto 
Pontos MIS Online deste sába-
do (30). A sessão será segui-
da por um bate papo com a 
supervisora da área de acervo 
do museu, Patrícia Lira, o ci-
neasta e professor de cinema 
André Fratti e a curadora e 
pesquisadora Valquíria Prates.

O projeto, parte da pro-
gramação do ‘MIS em Casa’, é 
realizado em Guarujá por meio 
de parceria entre a Secretaria 
Municipal de Cultura (Secult) e 
o MIS. O curta reflete sobre a 
criação do Museu em paralelo 
à transformação da cidade 
de São Paulo nos anos 1970 
e dos avanços tecnológicos 
de supor te de imagem e 
som. A partir de um olhar 

O 2º Festival Mazza-
ropi de Curtas-metragens 
apresenta entre 15 e 30 de 
maio, cinco curtas de até 15 
minutos, todos inéditos, que 

O Fundo Social de Soli-
dariedade (FSS) de Guarujá 
vem realizando desde ter-
ça-feira (26), a entrega de 
600 cestas básicas e mais 
600 kits de higiene para en-
tidades assistenciais do Mu-
nicípio. Os alimentos foram 
doados pela empresa MRS 
Logística S/A e o cronogra-
ma de distribuição seguirá 
agendamento prévio junto 
às entidades, diariamente, 
até a entrega da última caixa.

Neste momento de 
pandemia, o FSS está ar-
recadando cestas básicas 
e máscaras de proteção. 
Quem puder doar precisa 
ficar atento ao horário de 
funcionamento. Devido 
às medidas preventivas 
de combate à Covid-19 
e para evitar aglomera-
ção, o munícipe precisa 
agendar a entrega pelo 
telefone (13) 3386-8820, 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 10 às 16 horas.

O canteiro central na 
Avenida Santos Dumont, 
próximo à área portuária, 
vem recebendo uma reno-
vação no projeto paisagístico 
com o plantio de mudas 
de espécies nativas. A área 
beneficiada ainda não havia 

sido trabalhada, devido à 
dificuldade de plantio no 
local. Até o momento, foram 
plantadas quatro mudas, 
do total das 26 planejadas, 
alternando entre espécies 
de sibipiruna, ipê amare-
lo, ipê roxo e ipê branco.

Para mais informações so-
bre arborização, poda, plan-
tio e seus benefícios, confira 
a Cartilha de Arborização Ur-
bana, disponível no site oficial 
da Prefeitura (https://www.
guaruja.sp.gov.br/meio-am-
biente/arborizacao-urbana/).

MIS comemora 50 anos com 
exibição de curta ‘Nasce o MIS’ 

Pontos MIS Online exibirá curta de 12 minutos sobre a inauguração
do museu, seguido de bate papo com profissionais ligados à instituição

Sem sombra de dúvidas, 
com as questões sociais e 
econômicas que o País tem 
enfrentado em virtude do 
Covid-19, não demoraria 
muito tempo para surgirem 
novas propostas de tribu-
tos, afinal, a arrecadação 
tributária preocupa muito o 
governo. 

Deixando de estender 
este artigo com críticas às 
questões de governabilida-
de, trouxe a vocês hoje o 
Projeto de Lei n. 34/2020, o 
qual tem por objetivo criar 
o chamado empréstimo 
compulsório, para atender 
as despesas ocasionadas 
em virtude do estado de 
calamidade pública por 
Covid-19. 

Mas, antes, lembro que 
o projeto foi proposto dia 
23/03/2020 e está em dis-
cussão na Câmara dos De-
putados. Como funciona? 
O empréstimo compulsó-
rio tem esse nome “com-
pulsório”, pois, uma vez 
criado, será obrigatório. 
Significa dizer que não terá 
opção ao cidadão con-
tribuinte em dizer “não”. 

Este empréstimo com-

pulsório é uma espécie de 
tributo com essa finalidade 
mesmo: gerar recursos para 
determinada situação urgen-
te, tal como é o estado de 
calamidade pública. Outro 
fator importante é que o 
nome diz “empréstimo”, 
portanto, uma característica 
especial desse tributo é a 
promessa de devolução, 
porém, a lei não determina 
o momento exato que essa 
devolução ocorrerá. 

O mais importante, se 
for aprovado, quem paga? 
No texto original do proje-
to, a proposta foi feita para 
que as pessoas jurídicas 
domiciliadas no país com 
patrimônio líquido igual ou 
superior a R$1.000.000.000 
(um bilhão de reais) fossem 
os contribuintes do emprés-
timo compulsório. 

Sob uma realidade que 
falamos de Auxílio Emergen-
cial e pessoas passando ne-
cessidade sem nem mesmo 
precisar de Covid-19, acredi-
to ser difícil esse tributo nos 
atingir, mas, acompanhemos, 
afinal, o Brasil é uma verda-
deira caixinha de surpresas! 
Fique atento(a) ao seu Direito!

Proposto durante a pandemia: 
emprestar dinheiro para o governo? 

Beatriz Biancato

 DE OLHO
NA LEI

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

Entidades 
recebem 
cestas 
básicas

Mudas de árvores nativas são 
plantadas em Vicente de Carvalho 

Serão 26 
mudas, 

alternando 
entre 

espécies de 
sibipiruna, 

ipê amarelo, 
ipê roxo

e ipê branco

experimental, documenta as 
perspectivas da instituição.

Nesta semana, tanto o cur-
ta quanto o bate-papo serão 
transmitidos no canal do MIS 
no Youtube (https://tinyurl.
com/yd9k6pf5), a partir das 
18h, sem limite de vagas.

Podcast - Além do filme 
desta semana, o ‘Pontos MIS’ 
também disponibiliza, nes-
ta quinta-feira (28), em sua 
conta oficial na plataforma 
Spotify (https://open.spotify.
com/user/mis_sp), o quinto 
episódio do podcast semanal 

‘Isso só Acontece em Novela’.
O tema da semana é ‘A te-

lenovela na década de 1990: 
Pantanal, A Próxima Vítima e 
Por Amor’. O podcast aborda 
as mais populares telenovelas 
brasileiras de diversas décadas 
e seu impacto na sociedade.

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

Festival Mazzaropi
exibe curtas online

venceram o festival promo-
vido pela cidade de Taubaté 
(SP), no Museu Mazzaroppi.

Devido à pandemia da 
COVID-19, o encontro pre-
sencial anual foi cancelado 
e virou vir tual. Todos os 
259 filmes participantes do 
evento foram inscritos e 
avaliados pela curadoria do 
evento e de um júri técnico. 

Porém, destes, apenas 
cinco foram os vencedo-
res, sendo que, desses, 
o campeão da categoria 
melhor filme foi “Trinchei-
ra”, do diretor Paulo Silver, 
que conta a história de um 
garoto que vive em um 
aterro de lixo, em frente a 
um condomínio de luxo, e 
usa a imaginação para cons-
truir um mundo fantástico. 
Na categoria melhor filme 
de humor, foi “A Roda da 
Fortuna”, de Luciano Por-
to, que ganhou destaque. 

Para acessar a página com 
os links dos filmes, é preciso 
realizar cadastro na página 
do festival https://festival.
museumazzaropi.org.br.

Festival é promovido 
pelo Museu Mazzaropi 
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