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Para uma considerável 
parcela da população 
de Guarujá, especialmen-
te moradores de bair-
ros como a região da 
Cachoeira, Enseada, Pae 
Cará, e Santo Antonio, a 
quarentena foi uma su-
gestão inútil, porque as 
ruas sempre estiveram 
repletas de pessoas, mui-
tas crianças, circulando 
sem máscaras nas ruas, 
bem como adentrando 
bares e comércios, que 
nunca baixaram as portas. 

Nesse momento de 
retomada de parte do 
comércio em todos os 
bairros da cidade, é im-
portante que se eduque 
essa parte da população 
que não ve problemas 
em sair às ruas sem a 
barreira da máscara facial, 
e ignoram o procedi-
mento de higienizar as 
mãos ao adentrar esta-
belecimentos comerciais. 

Por incrível que pa-
reça, encontrar pessoas 
reclamando do ‘direi-
to’ de ir e vir sem usar 
máscaras, bem como se 
recusando a usar o álco-
ol na entrada de alguns 
estabelecimentos é algo 
bem comum em Guarujá. 
E as discussões sempre 
recaem para a questão 
política e para uma grá-
fica demonstração de 
ignorância e despreparo.

A retomada do bom 
senso será quando? Até 
quarta-feira, 2.731 pes-
soas já foram confirma-
das com a doença em 
Guarujá desde o início da 
pandemia e 124 vidas se 
perderam. Mais de 1800 
pessoas estavam se tratan-
do da covid-19 em casa e 
colocando-se como vetor 
de transmissão de toda 
a família e comunidade. 

O novo coronavírus 
continua circulando com 

força total e essa reto-
mada da economia terá 
consequências no qua-
dro da epidemia no país. 
Por isso, é imprescindível 
que a população entenda 
que seu comportamento 
social trará impacto direto 
no aumento ou diminuição 
dos casos, não importan-
do quão bem a prefeitura 
estruturou a Saúde para 
atender a essa demanda. 

Ainda mais urgente é 
entender e respeitar o fato 
de que o Covid-19 ainda 
não tem cura nem vacina, 
e os números de contágio 
ainda estão em alta, apesar 
do afrouxamento das re-
gras de isolamento social.

Por isso, quem pu-
der, continue em casa e 
aos que precisarem sair 
para afazeres realmen-
te necessários na rua, 
fiquem atentos às novas 
regras sociais. O bene-
fício será todo nosso.

Retomada do bom senso será quando?

No contexto histórico 
brasileiro, o Órgão Ministerial 
de Contas teve origem no 
início da república brasileira 
em 1892, no desenho insti-
tucional dado pelo Decreto 
Presidencial nº 1.166, de 17 
de dezembro, editado pelo 
Vice-Presidente, à época, 
Floriano Peixoto. Contudo, foi 
na Constituição de 1988 que 
ganhou os contornos atuais 
ao ser previsto no Capítulo IV, 
das funções essenciais à Jus-
tiça, na Seção I, que trata das 
feições e do modo de atu-
ação do Ministério Público. 

O Estado de São Paulo foi 
o último da federação a criar 
o Ministério Público junto ao 
Tribunal de Contas, com a 
missão constitucional de ser 
o fiscal da ordem jurídica no 
âmbito do controle externo 
da Administração Pública. Ao 
todo, são fiscalizados 1.270 
Órgãos Estaduais e 2.140 
Órgãos Municipais, excetu-
ando-se a Capital que detém 
órgão fiscalizatório próprio. 

Em 21/03/2012, depois 
de nomeação pelo Gover-
nador do Estado de São 
Paulo, os nove aprovados 
em concurso público de 
provas e títulos tomaram 
posse no cargo público 
de Procurador do Minis-
tério Público, alcançando 
a vitaliciedade após dois 
anos de efetivo exercício. 

A Lei Orgânica do Mi-
nistério Público de Contas 
Paulista (Lei Complementar nº 
1.110/10) impõe como fina-
lidade institucional promover, 
no âmbito da jurisdição de 
contas, a defesa da ordem 
jurídica, na condição de 
fiscal da lei e de sua execu-
ção, e assegurar a concreta 
observância, pela Adminis-
tração Pública, dos princípios 
constitucionais de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 

Para o exercício desta 
competência nos 644 mu-
nicípios sob sua jurisdição, 
o MP de Contas dispõe da 
prerrogativa legal de obter 
vistas de todos os processos 
e tomadas de contas, para 
requerer as medidas de inte-
resse da justiça, da adminis-
tração e do erário, devendo 
estar presente a todas as 
sessões de julgamento, de-
duzindo, quando entender 

necessário, sustentação oral. 
Compete, ainda, provi-

denciar, quando for o caso, 
junto à Procuradoria Geral 
do Estado ou ao órgão de 
representação judicial dos 
municípios, ou ainda junto a 
entidades jurisdicionadas ao 
Tribunal de Contas, a cobrança 
judicial e o arresto dos bens 
dos responsáveis julgados 
em débito, remetendo aos 
referidos órgãos e entidades a 
documentação e as instruções 
necessárias, além da atribuição 
de, na condição de órgão 
agente, interpor as ações e 
os recursos previstos em lei. 

Ao longo dos últimos oito 
anos, foi possível acompa-
nhar uma mudança de pers-
pectiva na sociedade, boa 
parte em decorrência dos 
avanços tecnológicos. Isso 
exige dos agentes públicos 
um novo modo de formular 
políticas que atendam aos 
anseios de um cidadão cada 
vez mais impaciente, e, na 
maioria das vezes, com razão. 

As redes sociais se torna-
ram mecanismo de pressão e, 
ao mesmo tempo, importante 
canal de conexão com a 
coletividade. Atento a isso, o 
controle externo passou a atu-
ar pensando na resolutividade 
dos problemas do presente 
com a adoção de mecanis-
mos de fiscalização concomi-
tante aos atos administrativos. 

Foram criadas plataformas 
digitais para dar acesso à 
sociedade sobre informa-
ções de relevante interesse 
público, de modo a incentivar 
a importante cultura demo-
crática do controle social. 

O Mapa das Câmaras Mu-
nicipais (/www.tce.sp.gov.br/
camarasmunicipais) é exem-
plo relevante desse fenôme-
no ao permitir que o cidadão 
consulte dados sobre as re-
ceitas, as despesas e o custo 
da representação popular 
no âmbito de cada cidade. 

O Portal da Transparência 
Municipal (www.transparen-
cia.tce.sp.gov.br) tem a mes-
ma finalidade e apresenta um 
raio X integral sobre as contas 
públicas, inclusive disponibili-
zando relatórios de auditoria 
para assegurar à sociedade in-
formação útil na avaliação qua-
litativa das políticas adotadas. 

Diante da burocracia nor-
mativa brasileira, a busca 

pela eficiência no serviço 
público não é tarefa sim-
ples. É preciso proatividade, 
inteligência e diálogo per-
manente com a sociedade. 
E não só, é necessário que 
haja a transparência dos atos 
praticados e a adoção de 
mecanismos de gestão de-
mocrática como audiências, 
consultas e debates públi-
cos com os munícipes e en-
tidades organizadas criando 
a sensação de pertencimen-
to e de responsabilidade 
sobre as opções, planos, 
programas e projetos de-
senvolvidos conjuntamente. 

Essa concepção se torna 
ainda mais imprescindível 
diante do desastre eco-
nômico da última década 
e do rastro de terra arra-
sada que será legado pela 
pandemia da COVID-19. O 
produto interno bruto de 
2019, que é a soma de to-
das as riquezas produzidas 
no pais, é 3,1% menor do 
que o apurado em 2014. 
É como se tivéssemos eco-
nomicamente regressado ao 
primeiro trimestre de 2013. 

A recessão econômica 
resulta diretamente na queda 
da arrecadação dos mu-
nicípios, que, por sua vez, 
precisam aumentar despesa 
para atender as pessoas 
diretamente afetadas pela 
crise, que passam a deman-
dar serviços públicos locais, 
antes não utilizados, como a 
rede de saúde e as escolas. 

Os municípios, portan-
to, terão que buscar me-
canismos para tornar sua 
arrecadação efetiva e suas 
despesas mais eficientes, 
caso contrário ficarão sob 
constante ameaça, até mes-
mo de extinção, como pre-
vista na famigerada Proposta 
de Emenda à Constituição 
nº 188/2019, em trâmi-
te no Congresso Nacional. 

O amadurecimento insti-
tucional do Ministério Público 
de Contas de São Paulo torna 
sua atuação sensível às intem-
péries enfrentadas pelos ad-
ministradores públicos e, por 
isso, além de seu papel fisca-
lizador, cumpre seu compro-
misso pedagógico em auxiliar 
cada município a atuar de 
forma eficiente para, então, 
entregar à sociedade uma 
gestão proveitosa e eficaz.

Thiago Pinheiro Lima - Procurador-Geral do
Ministério Público de Contas de São Paulo

O Ministério Público de Contas
e os municípios paulistas 

Micros
Plano 
Quanto à flexibilização das 
regras da quarentena em 
Guarujá, o governo Suman 
destaca que já vem traba-
lhando para preservar o 
maior número de vidas du-
rante a pandemia desde o 
anuncio de pandemia pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), em março. 

Ações 
O Plano Contingente de 
Coronavírus, já realizou 
mais de 14 mil atendi-
mentos. Só no mês de 
maio, foram 8.951 pessoas 
atendidas. As ações des-
tacam reforços de leitos 
de UTI, tendas de triagem 
e atendimento nas UPAS, 
campanhas, construção 
de um hospital de cam-
panha, entre tantas outras 
iniciativas que contribuem 
para um atendimento sa-
tisfatório aos pacientes da 
covid-19 na cidade. 

145 pacientes
O Hospital de Campanha 
de Guarujá, que trata pa-
cientes infectados pelo 
novo coronavírus, comple-
tou um mês de operação 
nesta terça-feira (9), com 
a marca de 145 pacientes 
já atendidos pelo equipa-
mento. Instalado dentro 

do hangar da Base Aérea 
de Santos, em Vicente de 
Carvalho, o hospital tem 
sido fundamental para dar 
suporte ao aumento da 
demanda na rede muni-
cipal durante a pandemia.  

Altas
Nesse período, 51 pessoas 
já tiveram alta do Hospital 
de Campanha, que neste 
momento tem 47 pacien-
tes em tratamento, sendo 
36 em enfermaria e 11 em 
UTIs – Unidades de Terapia 
Intensiva. Quatro assistidos 
foram transferidos e 43 
evoluíram a óbito. No total, 
há 70 leitos disponíveis, 
sendo 50 de enfermaria e 
outros 20 de UTI.

Prestação...
A estimativa é de que fo-
ram utilizados, no primeiro 
mês, 59.691 itens, entre 
materiais e insumos, desta-
ques para os 120 litros de 
álcool em gel e sabonete 
líquido para higienização, 
além de outros 95 litros de 
materiais de limpeza. Além 
disso, 25.307 medicamen-
tos foram adquiridos. 

... de Contas
O Hospital de Campanha 
da Prefeitura – o único civil 
erguido dentro de uma 

base militar no Brasil – é ge-
rido pela Organização So-
cial Aceni, que já investiu, 
neste primeiro mês, mais de 
R$ 650 mil só em materiais 
hospitalares e medicações. 

Viabilização 
Para viabilizar o Hospital 
de Campanha de Guarujá, 
foram aplicados R$ 14,9 
milhões, para 90 dias de 
funcionamento. Do valor 
total, R$ 3,2 milhões são 
do tesouro municipal, mais 
R$ 3,2 milhões enviados 
pelo Governo do Estado 
e a maior parte, R$ 8,5 
milhões, fruto de um TAC 
firmado entre a Prefeitura 
de Guarujá e o Ministério 
Público (MP) de São Paulo.
 
Viabilização II
Já estão inclusos no mon-
tante a aquisição de má-
quinas, equipamentos 
(também os respiradores), 
manutenção e os salários 
dos funcionários, como 
médicos e enfermeiros. 
Além disso, os maquiná-
rios adquiridos para os 
três meses de operação 
serão, posteriormente, 
incorporados ao patri-
mônio municipal e distri-
buído nas unidades da 
rede municipal de saúde.

Um colapso social poderá trazer ainda
mais sofrimentos e mortes, do que a própria

pandemia (...) Se todos cooperarem, iremos para o 
amarelo, verde e azul. Poderemos assim recuperarmos 

juntos o brilho da vida que todos almejamos.
Válter Suman – Prefeito de Guarujá

FRASE DA SEMANA

TOMANDO 

SOL PELA 

VENEZIANA 

NOVAMENTE, 

AMOR?

Artigo
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De Guarujá

Com a migração da Baixa-
da Santista para a zona laranja 
do Plano SP, do Governo do 
Estado, comércios e em-
presas estão autorizados a 
funcionar parcialmente em 
Guarujá, a partir da próxima 
segunda-feira (15). A nova 
flexibilização diz respeito a 
shoppings, hotéis, comércio 
de rua e outras atividades e 
está normatizada pelo de-
creto municipal nº 13.711, 
publicado no Diário Oficial do 
Município na quinta-feira (11).

O decreto autoriza o fun-
cionamento, com horário e 
capacidade de atendimento 
reduzidos, de diversas ativida-
des, exigindo, ainda, uma série 
de medidas profiláticas. Entre 
elas, o uso de máscaras por 
funcionários e clientes, meios 
para higienização das mãos 
– água e sabão ou álcool em 
gel –, higienização constante 
de superfícies de toque, dis-
tanciamento mínimo de dois 
metros entre as pessoas nas 
filas e controle da entrada 
de clientes na proporção de 
até 20% da lotação máxima.

As máquinas de cartões 
de débito e crédito deverão 
ser assepsiadas a cada uso 
com álcool 70% ou água sa-
nitária e, nos estabelecimentos 
fechados, será obrigatória 
a aferição da temperatura 
corporal, sendo vedada a 
entrada de quem apresentar 
mais de 37,5 graus Celsius.

Todos os estabelecimen-
tos ainda precisam tomar 
ciência e afixar em local visível 
o Termo de Declaração de 
Estabelecimento Responsá-
vel, que pode ser impresso 
a partir do site da Prefeitu-
ra: www.guaruja.sp.gov.br.

De Guarujá

A prática de esportes 
individuais na orla das praias 
de Guarujá estará liberada a 
partir da próxima segunda-
feira (15). É o que consta 
no decreto municipal nº. 
13.712, publicado no Diário 
Oficial do Município desta 
quinta-feira (11). Ele faz par-
te da série de providências 
que a Cidade toma após a 
entrada da Baixada Santista 
na faixa laranja do Plano SP, 
do Governo do Estado, que 
dá mais autonomia para os 
municípios tomarem deci-
sões acerca das restrições 
e flexibilizações durante o 
enfrentamento da pandemia 
do novo coronavírus.

Caminhadas e corridas 
podem ser feitas a qualquer 
horário do dia nos calça-
dões. Porém, se os pratican-
tes optarem por realiza-las 
na faixa de areia, terão de 
obedecer o horário deter-
minado para tal: das 6 às 10 
horas. A prática em ambos 
os locais é condicionada ao 
respeito do distanciamento 
mínimo de 5 metros entre 
os caminhantes e 10 metros 
entre os corredores.

Também os surfistas po-
derão retornar às águas a 

partir da próxima segunda, 
mas com horário restrito 
das 6 às 10 horas. Estão 
permitidas as modalidades 
prancha, longboard, body-
board, standup, standup pa-
ddle e kitesurfe. Além deles, 
podem ir ao mar caiaques e 
canoas individuais.

A permanência de pes-
soas no mar e faixa arenosa 
estão condicionadas apenas 
à prática dos esportes indi-
viduais, respeitando os ho-
rários indicados e as regras 
de distanciamento. Ou seja, 
quaisquer outras hipóteses 
continuam proibidas.

Nos feriados, pontos 
facultativos e feriadões pro-
longados, as práticas citadas 
acima seguem proibidas. O 
objetivo é desestimular a vin-
da de pessoas de pessoas 
de outras cidades.

Por fim, o texto coloca 
que todas as permissões 
contidas podem ser reava-
liadas a qualquer momento, 
a depender da dinâmica 
da pandemia no Município, 
que é medida pelos bo-
letins diários emitidos pela 
Secretaria de Saúde. Todo 
o regramento será monito-
rado pela Fiscalização Mu-
nicipal, com apoio da Guar-
da Civil Municipal (GCM).

Mais do que um protocolo 
sanitário para este período de 
pandemia, a higienização de 
carrinhos e cestos de compras 
deve se tornar procedimento 
obrigatório, exigido por lei, 
em mercados, supermerca-
dos e atacadões de Guarujá.

Vereadores aprovaram, no 
último dia 02/06, o Projeto de 
Lei 61/2020, de autoria do 
vereador Walter dos Santos 
(PSB), que condiciona aos 
estabelecimentos presentes 
na Cidade a adoção perma-
nente deste tipo de cuidado, 
sob risco de penalidades.

De acordo com a pro-
posta aprovada, os mer-
cados que disponibilizam 
carrinhos e cestos de com-
pras deverão manter esses 
equipamentos sempre lim-
pos e higienizados à dispo-
sição dos consumidores.

A periodicidade com que 
a limpeza deverá ser feita, 
conforme o projeto, fica-
rá a critério da Prefeitura, a 
quem caberá regulamentar 
a matéria, caso sancionada 
pelo chefe do Executivo.

Casos de descumprimento 
serão passíveis de adver-
tência, multa de 100 UFM 
(por carrinho ou cesto não 
higienizado) e até suspen-

são ou cassação de alvarás.
Em sua justificativa, o autor 

da matéria destaca que um car-
rinho de supermercado pode 
carregar milhões de bactérias 
e vírus, sem que o consumir 
tenha conhecimento disto. 

“Com a pandemia do novo 
coronavírus (Sars-Cov-2), 
alguns hábitos de higiene 
ganharam atenção redobra-
da e, a meu ver, devem ser 
mantidos permanentemente, 
especialmente nos supermer-
cados. Afinal, além do coro-
navírus, há milhares de outros 
agentes patológicos presen-
tes nesses equipamentos e 
que também causam doen-
ças, desde febre até proble-
mas mais graves”, enfatiza.

CÓDIGO DO
CONSUMIDOR

O vereador também des-
taca que a medida tem ampa-
ro no Código de Defesa do 
Consumidor (CDC). “No Brasil, 
desde 2017, o CDC obriga 
que todo fornecedor de 
produtos e serviços higienize 
equipamentos e utensílios 
utilizados ou colocados à 
disposição do cliente, além 
de que a empresa também 
deve informar casos em que 
há risco de contaminação”. 

Guarujá está intensifican-
do as ações de combate ao 
novo coronavírus nos bairros 
mais afetados pela doença, 
cuja lista é encabeçada pelo 
Pae Cará, no Distrito de Vi-
cente de Carvalho. Elas foram 
definidas pela Secretaria de 
Saúde (Sesau) com base na 
plataforma on-line de ma-
peamento diário dos casos, 
disponível no site da Prefeitura 
(guaruja.sp.gov.br/painelco-
vid), que identifica os locais 
considerados críticos quanto 
à transmissão e letalidade do 
vírus na Cidade.

No pacote de medidas, 
estão previstas a higienização 
das ruas e avenidas (não ape-
nas em escolas e ao redor de 
unidades de saúde) e a inten-
sificação do uso de carros de 
som com mensagens de alerta 
sobre o aumento dos casos 
naquela região, além dos cui-
dados necessários para frear 
a contaminação pela doença.

Ainda será implemen-
tada campanha de cons-
cientização, com agentes 
comunitários de saúde distri-

buindo panfletos e máscaras 
faciais para os moradores. 
Nas áreas comerciais tam-
bém haverá um reforço na 
fiscalização das normas de 
higienização, proteção indi-
vidual e distanciamento social 
de funcionários e clientes.

BAIRROS
MAIS AFETADOS

O Pae Cará, no Distrito 
de Vicente de Carvalho, é o 
que terá maior atenção nas 
ações, isso porque é o mais 
impactado com o vírus. De 
acordo com o boletim diário 
enviado pela Sesau, com 
data da última segunda-feira 
(9), o bairro tem 413 casos 
confirmados da doença, dos 
quais 33 evoluíram para óbito. 
A situação persiste desde os 
primeiros levantamentos feitos 
pela Prefeitura, na segunda 
quinzena de abril.

A Enseada segue como o 
segundo mais afetado pela 
doença, com 278 confirma-
ções e 14 mortes. Mas chama 
atenção o aumento da taxa 
de contaminação no Jardim 

Boa Esperança, que em abril 
nem aparecia entre os mais 
impactados e atualmente é 
o terceiro em número de 
positivados: 230, com nove 
falecimentos.

O Morrinhos, quarto bairro 
com mais casos da doença, 
também terá as ações inten-
sificadas, pois já registrou 181 
confirmações e três óbitos. 
Juntos, esses quatro bairros 
representam 43,9% das con-
firmações em toda a Cidade. 
Em óbitos, configuram pouco 
mais de 50% do total.

“Os outros bairros tam-
bém receberão as ações do 
pacote de medidas, mas é 
necessário que foquemos 
nesses quatro, em especial no 
Pae Cará, que continua sendo 
o epicentro da doença na Ci-
dade”, explica o diretor de Vi-
gilância em Saúde, Marco An-
tonio Chagas da Conceição.

AUMENTO JUSTIFICADO
Desde o começo do 

mês, a Cidade tem apresen-
tado uma alta no número 
de casos. A Diretoria de 

Vigilância em Saúde ponde-
ra, no entanto, que há duas 
razões para isso: o Município 
está vivenciando o pico da 
doença e os quase 10 mil 
testes rápidos já realizados 
têm mostrado como a pan-
demia tem se comportado 
na Cidade.

“Está acontecendo con-
forme a previsão feita em 
maio, que o pico da doença 
na Cidade seria na primeira 
quinzena de junho. Também 
a capacidade de testes e a 
agilidade em seus resultados 
têm sido fatores determi-
nantes para o crescimento 
exponencial de casos. Se 
testamos mais, é natural que 
tenhamos mais confirma-
ções”, conclui o diretor.

Ter pleno controle dos 
dados facilita a estruturação 
das iniciativas de retomada 
econômica por parte da Ad-
ministração Municipal, pois, 
com informações mais atua-
lizadas e precisas, a Cidade 
tem condições de avaliar a 
hora de avançar ou regre-
dir com as flexibilizações.

Shoppings, hotéis e comércio em geral
serão reabertos na próxima segunda (15)

Zona Laranja

Decreto contendo novo regramento específico para o funcionamento 
de cada tipo de comércio  na pandemia passa a valer no próximo dia 15

Covid-19

Bairros mais afetados recebem reforço

O que poderá reabrir
 Comércio de rua, con-

cessionárias e revenda de 
veículos – de segunda a sex-
ta, das 12 às 16 horas, e aos 
sábados, das 10 às 14 horas.

Shoppings centers, ga-
lerias e congêneres – de 
segunda a sábado, das 16 às 
20 horas, exceto as praças de 
alimentação, que só poderão 
atender nos sistemas deli-
very ou de retirada presen-
cial. Consumo no local está 
terminantemente proibido.

Atividade imobiliária 
e escritórios em geral – de 
segunda a sexta, das 10 às 14 
horas, ou por prévio agenda-
mento. Porém, fica proibido 
às imobiliárias, agenciadores 
e intermediários a contratu-
alização de locações tem-
porárias com fins turísticos.

Marinas – poderão fun-
cionar de segunda a quinta-
feira, sem horários específi-

cos. Porém, apenas para a 
realização de manutenção 
das embarcações e desci-
da para testes, com limites 
estipulados de 10% das 
embarcações abrigadas a 
cada dia e de 40% da ca-
pacidade total da respectiva 
embarcação, para evitar aglo-
merações. A descida para 
atividades com fins de es-
porte e recreio está proibida.

Hotéis, pensões e si-
milares – o atendimento 
será exclusivo a clientes cor-
porativos ou ligados a ativi-
dades comerciais e laborais 
essenciais e com o limite de 
30% da capacidade total de 
hospedagem. O serviço de 
alimentação só poderá ser 
disponibilizado nos quar-
tos/unidades e está proibida 
a abertura de restaurantes.

Atividades ao ar livre 
podem ser incentivadas, des-

de que respeitem o distan-
ciamento mínimo recomen-
dado. O mobiliário em áreas 
de lazer (espreguiçadeiras, 
esteiras, mesas etc) precisará 
ser afastado e objetos de 
uso compartilhado como 
jornais, revistas e livros não 
podem ser disponibilizados, 
para evitar a contaminação 
indireta. Cartões de acesso 
ou chaves deverão higieni-
zados a cada recebimento.

A fiscalização das nor-
mas estipuladas será feita 
por agentes municipais e a 
flexibilização do funciona-
mento do comércio será 
avaliada diariamente, levando 
em consideração a dinâmi-
ca da pandemia, segundo 
análise do boletim corona-
vírus, emitido pela Secre-
taria de Saúde de Guarujá, 
podendo ser suspensa ou 
alterada a qualquer tempo.

Guarujá flexibiliza prática 
de esportes individuais nas 

praias a partir do dia 15

Higienização de carrinhos
e cestos de compras deve

se tornar obrigatória

Vereadores aprovaram projeto que condiciona 
aos mercados presentes na Cidade a adoção 

permanente deste tipo de cuidado
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Rosângela BozziRosângela BozziRosângela BozziRosângela Bozzi
Rosane  Marques   Atelier (13) 98868-0868

Tels.: 3227.5770 - 99711.5545(13) 98835-4404             marciolopescheff@gmail.com

@marciolopeschef

Restaurante
Chef Bistrô,  no Hotel

Guarumar Prime,
Rua Washington, 719,

Centro do Guaruja
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MOMENTOS DE 2017

2º Yakissoba Solidário do Rotary Club de Bertioga

O presidente humanitário 2016/2017 
do Rotary Club de Bertioga, Antonio 
Duarte de Sá e sua esposa, a colunista 
social Olga Tamashiro, ficaram felizes 
com a presença de colaboradores que 
compareceram na agradável noite 

Danielle Tamashiro Duarte e
Flávia Christine Tamashiro Duarte

Michele Gil, Ribas Zaidan e Sinara AlencarRafael de Moraes, Orlandini, Maria Cecília e Gabriel de Moraes Orlandini 

O presidente do Rotary Club
Santos, Sérgio André Carvalho e

sua esposa Maria Oliveira Carvalho

Oswaldo Boarin
e Lúcia Boarin

O empresário Jorge Xodó
e Cilene Santos 

O médico cirurgião José Luiz
Camargo Barbosa e sua esposa, 

advogada Lucília Goulart

O Grupo Sakura Fubuki (tempestade de pétalas da flor de cerejeira),
fundado em 2006 é um grupo que se apresenta tocando tambores japoneses 

(taiko). Já se apresentou em diversos festivais, veio de São Paulo e deu
um verdadeiro show, animando a noite solidária do Rotary Club Bertioga

Marluce Cabral Rios Costa
e Carlos  Augusto Costa 

Paulo Rios e o presidente
do Rotary Club Jardim

Casqueiro, Celso Fernandes

Aparecida Pereira Francisco
e Robinson Costa 

O presidente do Rotary Club
Cubatão, Hermes Balula e sua

esposa Aparecida Balula 
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MOMENTOS DE 2018

23 
anos

Cíntia Ramos brinda a vida com amigos

O empresário Heitor Gonzalez comemorou o 
aniversário de sua esposa Cíntia Ramos
em grande estilo, recebendo amigos para
um delicioso jantar e brindar o novo ciclo

que se inicia na vida de sua amada

Airton Picolotto, Pedro e Tamyres Picolotto

Estela e Miguel Calmon

Diane e Waldyr Tamburus

Laysla Ramos e sua mãe Cíntia Ramos

Marcelo Penelas e Eliane Taniolo

Valentine Pereira

Solange Weber 
Jane Cristina e José Mário

parabenizaram Cíntia Ramos 

Jorge e Cilene Xodó



ACOMPANHE-NOS
TAMBÉM PELO FACEBOOK
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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 
está viabilizando a amplia-
ção de mais 40 leitos na 
rede municipal de Saúde, 
específicos para tratamen-
to do novo coronavírus. 
Serão implantados 10 no-
vos leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) no 
Hospital Santo Amaro (HSA) 
e outros 30, sendo 16 de 
UTI e 14 de enfermaria, na  
Unidade de Pronto Aten-
dimento Dr. Matheus San-
tamaria, a UPA Rodoviária.

Com isso, a oferta na rede 
pública cresce quase 20%, 
ou seja, dos 192, passará a 
um total de 228 leitos de 
diferentes tipos destinados 
a pacientes da Covid-19. 
Com esse aumento, Guarujá 
ficará com 71 leitos de UTI 
na rede pública, que estão 

O painel Covid-19 de 
Guarujá, que tem como ob-
jetivo facilitar e garantir o 
acesso a informações sobre 
o novo coronavírus, no pró-
ximo dia 12 completa um 
mês em funcionamento e já 
conta com algumas informa-
ções extras aos munícipes, 
em relação ao panorama dos 
casos no Município.

Agora, por exemplo, é 
possível acessar a taxa de 
ocupação de leitos UTI dis-
poníveis, exclusivos à Covid-
19 da rede SUS, a taxa de 
ocupação dos leitos de UTI 
total, do SUS e privado, mais 
a taxa de isolamento social, 
monitorada pelo Governo 
do Estado. 

A plataforma foi desenvol-
vida através de uma parceria 
entre a empresa Imagem e 
a Secretaria de Saúde, e foi 
fornecida sem ônus para 
a prefeitura, e pode ser 
acessada por qualquer ci-
dadão gratuitamente no link: 
https://www.guaruja.sp.gov.
br/painelcovid. A ferramenta 
já obteve 7.896 visualizações 
via computador e 19.033 
através de smartphones.

No painel Covid-19, o 
munícipe pode visualizar 
o panorama dos casos da 
doença em cada bairro da 
Cidade (confirmados, recu-
perados, óbitos, suspeitos 

e descartados). Também é 
possível observar a evolução 
dos óbitos, faixa etária, quem 
são os mais acometidos pela 
doença (homem ou mulher) e 
as morbidades mais frequen-
tes dos óbitos confirmados 
devido a Covid-19. Outra 
informação bastante procu-
rada pela população é sobre 
como está se comportando a 
curva de contaminação, atra-
vés do acumulado de casos 
confirmados. 

“As informações podem 
ser acessadas pela popula-
ção até pelo celular e são 
atualizadas a cada 24 horas”, 
informou o secretário de Saú-
de, Vitor Hugo Canasiro. O ti-
tular da pasta ainda destacou 
que a plataforma onde os 
dados estão sendo disponi-
bilizados pertence à Empresa 
Americana Desenvolvedora 
do Sistema ArcGis de Infor-
mações Geográficas, e que 
através da ferramenta é possí-
vel acompanhar o número de 
casos de contágio e mortes 
ocasionadas pela doença. 

O modelo web segue o 
mesmo formato do painel 
online da prestigiada Univer-
sidade Johns Hopkins, insti-
tuição americana de ensino 
que se tornou uma referência 
durante a pandemia, prin-
cipalmente pela agilidade 
da atualização dos dados. 

Na última terça-feira (9), 
42 militares do Exército Bra-
sileiro, pertencentes ao 1° 
Batalhão de Defesa Quími-
ca, Biológica, Radiológica 
e Nuclear (1º Btl DQBRN), 
localizado no estado do 
Rio de Janeiro, realizaram a 
desinfecção na área externa 
e na recepção do Hospital 
Santo Amaro (HSA). 

A atividade faz par te 
do programa Operação 
Covid-19, do Ministério da 
Defesa, que tem o intuito 
de reforçar as medidas de 
prevenção e combate à 
doença, em especial pró-
ximo a hospitais e unidades 
de saúde, que recebem 
pacientes diagnosticados 
com a Covid-19, causada 
pelo novo coronavírus.

“Os desinfetantes que 

nós usamos são o BX-24 
(usado para a descontami-
nação de superfícies) e BX-
29 (indicado para humanos), 
todos de origem italiana, à 
base de cloro e detergentes, 
menos corrosivos do que a 
água sanitária. É um micro-
bicida, ou seja, ele serve 
para vírus, bactérias e outros 
agentes biológicos”, explica 
o comandante do 1º Btl DQ-
BRN, tenente-coronel Jorge 
Otavio Domingues Costa.

Ao final da ação, os mili-
tares se dirigiram à uma tenda 
de descontaminação técni-
ca, onde realizaram a desin-
fecção dos materiais utiliza-
dos e tomaram banho com 
a substância BX-29. Somente 
ao terminar o processo, re-
tiraram as roupas especiais 
que utilizaram no serviço.

De Guarujá

O cenário de enfrenta-
mento da Covid-19 acelerou 
tendências que já estavam em 
curso no mercado de traba-
lho e que devem interferir na 
dinâmica das organizações. 
Essas são algumas das afirma-
ções do economista, mestre 
em Administração e doutor 
em Sociologia, Prof. Dr. Je-
fferson José da Conceição, 
que realizou recentemente 
palestra online a estudan-
tes da Unaerp Guarujá. Ele 
fez uma análise de como o 
mercado está se adaptando 
e será modificado adiante.

Na atividade, acompanha-
da por alunos do curso de 
graduação em Administração 
e de pós-graduação em Ges-
tão de Pessoas e Liderança da 
Unaerp Guarujá pela platafor-
ma Google Meet, o palestran-
te ressaltou que a situação tem 
trazido grandes mudanças 
organizacionais. “São mudan-
ças externas que obrigam o 
gestor à mudança (interna), 
e que trazem temor, mexem 
em culturas (organizacionais), 
onde há resistência. Mudan-
ças são uma necessidade 
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Guarujá terá mais 40 leitos para Covid-19 

Oferta geral de leitos cresce quase 20% na Cidade. Só de UTI, agora, haverá 71 leitos; a maior 
parte no Hospital Santo Amaro (20), Hospital de Campanha (20) e UPA Rodoviária (16) 

Militares fazem desinfecção
no Hospital Santo Amaro

Página informa sobre leitos 
de UTI e isolamento social

Plataforma já obteve 7.896 visualizações via 
computador e 19.033 através de smartphones

Palestra online na Unaerp Guarujá
analisa mudanças no mundo do trabalho

do mundo contemporâneo.”
Ele alerta que as organiza-

ções só sobrevivem se conse-
guem implementar processos 
de ajustes permanentes, dian-
te da incerteza, ambiguidade, 
complexidade e volativdade 
do mundo atual. “As inova-
ções têm sido recorrentes, 
e em ciclos mais curtos, tra-
zendo maior desafio. Se o 
concorrente externo inova, 
seja por uma nova forma de 
relação com consumidor 
ou inovação tecnológica, 
isso pode fazer a empresa 
minguar ou desaparecer ”, 
enfatiza Conceição, que é 

líder do Grupo de Pesquisa 
do Observatório de Políticas 
Públicas, Empreendedorismo 
e Conjuntura da Universidade 
Municipal de São Caetano.

A quarentena, analisa o 
pesquisador, trouxe altera-
ções na forma de consumir 
produtos e serviços, impac-
tando as organizações e seus 
negócios. “A pandemia nos 
obrigou a usar intensamen-
te a tecnologia, empresas 
como uma quitanda teve 
que resolver seus negócios 
via internet, até para os ban-
cos, que já tinham proces-
sos de digitalização, muitos 

clientes passaram a usar mais 
os apps. Este é um legado 
que veio pra ficar”, ressaltou.

Outra questão em relação 
ao mercado de trabalho é 
a revolução 4.0, com nova 
forma de produção e de 
relação com a tecnologia, e 
que esses reflexos devem 
ser antecipados no pós-pan-
demia. Há, segundo ele, uma 
tendência de qualificação 
multidisciplinar, onde os pro-
fissionais possuam habilidades 
e competências para trabalhar 
novas tecnologias, e o home 
office que veio para ficar. Na 
avaliação de Conceição, toda 
essa conjuntura traz enorme 
desafio aos administradores 
e gestores de pessoas quanto 
à atração e retenção de pro-
fissionais para as empresas.

Para a coordenadora dos 
cursos, Profa Marcia Galinski, a 
atividade contribuiu para uma 
visão sistêmica da atualidade. 
“Para ser um gestor estraté-
gico, é fundamental ter uma 
visão ampla do cenário do 
mercado de trabalho e suas 
conjunturas. E o professor 
Jefferson contribuiu com suas 
análises para aprimorar os co-
nhecimentos dos estudantes”.

� Hospital de Campanha: 70 
leitos (50 de enfermaria e 20 
de UTI)
� Hospital Santo Amaro: terá 
32 leitos (tinha 10 leitos de 
UTI implantados em abril, mais 
10 de UTI que serão instala-
dos neste mês juntamente a 
outros 12 de enfermaria)
� UPA Rodoviária: passará a 
ter 46 leitos (tinha 24 leitos, 
sendo 20 de observação 

e quatro de isolamento); 
agora receberá outros 30 
leitos (16 de UTI e 14 de 
enfermaria), que estão sendo 
viabilizados
� UPA Vicente de Carvalho: 
tinha 30 leitos (12 clínicos, 
oito semi-intensivos e 10 de 
pediatria) e com a readequa-
ção vai dispor de 11 leitos, 
sendo 3 UTI adulto
� UPA Enseada: tinha 18 

leitos (14 clínicos e quatro 
semi-intensivos); e agora pas-
sa a ter um total de 8 leitos, 
sendo 2 UTI adulto 
� ARE Vila Júlia: 20 leitos de 
clínica médica  
� CAPS AD: 10 leitos de reta-
guarda para isolamento social 
de sintomáticos em situação 
de rua ou sem contenção 
sócio familiar
� CAPS 3: 10 leitos de reta-

guarda para isolamento social 
de usuários de saúde mental 
com sintomas agudos ou 
surto psicótico
� Hospital Emílio Ribas II – Bai-
xada Santista (Guarujá)  - Ges-
tão  Estadual – 21 leitos (10 UTI)

Total de leitos para Covid:
228

Leitos de UTI para Covid:
71

Reestruturação de leitos para Covid-19 na rede pública

sujeitos a constantes altera-
ções devido aos dados epi-
demiológicos da doença.

A previsão é de que os 40 
novos leitos entrem em ope-
ração ainda no mês de junho. 

READEQUAÇÃO
Com a implantação do 

Hospital de Campanha, no 
último dia 9 de abril, a de-
manda de pacientes com 
a Covid-19 vem sendo ab-
sorvida, o que, por outro 
lado, tem desafogado as 
Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) da Cidade. 

Diante disso, a Secretaria 
de Saúde precisou fazer 
uma readequação na estru-
tura de leitos na rede mu-
nicipal, que anteriormente 
detinha uma oferta de 192 
leitos (de UTI, enfermaria, 
observação e isolamento), 
passando, agora, a um total 

de 228 leitos específicos 
para o novo coronavírus 
em toda a rede pública, 

além dos leitos particulares. 
Vale lembrar que em abril a 

Prefeitura assinou a oficializa-

ção dos primeiros 10 novos 
leitos de UTI no Hospital San-
to Amaro (HSA). À época, 

esses leitos representavam 
50% de reforço no atendi-
mento prestado pelo HSA.

Quarentena trouxe alterações no consumo de 
produtos e serviços, avalia especialista
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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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CFM
ESTANCAR
NAVALBONE

ATENASTG
RTREMER

TOROMAIA
CEASG

MUNICIPAL
LOTESDE
TMMEXER

QUEMNACO
RINTA
ALAVANCAS

FLORREUS

Espaço
que abriga
exposições

"Toda (?)
tem uma
exceção"

(dito)

Parar
(sangra-
mento)

Batalha-
(?), jogo
de estra-

tégia

Museu de
Arte de

São Paulo

Câmara
(?), local 

no qual atua
o vereador

"Let (?) Be",
sucesso

dos
Beatles

Conversa
fiada
(gíria)

Nome da
letra "D"

Grande
pedaço

(de bolo)

Primeiro
verbete do
dicionário

Dígrafo
de "isso"

Acusados
pelo

promotor

Conversar

Muito;
demais

Vitamina
antigripal

Salvar,
em inglês

Capital
da Grécia

Chuva
violenta

Que
pessoa?

Divisão de 
terreno (pl.)

Tino
Marcos,
repórter
esportivo

Beija-(?):
colibri

Letra do 
Robin (HQ)

Barras
para mo-

ver objetos
pesados

Intransitivo
(abrev.)

Pão de (?),
bolo fofo

Agitar;
mover

Soltar a 
voz (o gato) 

Estre-
mecer
Boa

reputação
Civilização

andina
Carne para

assados

Espécie de
chapéu
Despro-
vido de

Consoantes
de "siga"

Dispensar;
desobrigar

Comitê Olímpico
Brasileiro (sigla)

Evita rachadura 
nos lábios

2/it. 4/maia — naco — save. 6/atenas — renome.
Com o propósito de dimi-

nuir o impacto da pandemia 
de coronavírus em Guarujá, a 
Prefeitura adotou nova medi-
da para facilitar a recuperação 
econômica no Município, 
postergando o prazo para 
pagamento do IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) 
dos hotéis, pousadas e si-
milares com pagamento de 
parcelas neste mês de junho, 
passando o seu respecti-
vo vencimento ao dia 5 de 
dezembro próximo. A nova 
normativa foi publicada no 
Diário Oficial desta quarta-feira 
(10), por meio do decreto 
municipal nº 13.709.

A medida abrange hotéis, 
pousadas, colônias de férias e 
pensões, setores que mais es-
tão sofrendo com o processo 
de quarentena, exigido para o 
controle da pandemia. 

Com as praias fechadas 
(para evitar aglomerados de 
pessoas), proibidos de tra-
balhar e com os hóspedes 
que moravam nesses esta-
belecimentos tendo que sair, 
esses meios de hospedagem 
ficaram sem nenhuma possi-

O projeto Pontos MIS, 
realizado de maneira on-
line devido à pandemia da 
Covid-19, fará uma pausa 
em seu mês temático do 
cinema nacional para uma 
outra comemoração. Isso 
porque 2020 marca os 98 
anos do clássico documen-
tário ‘Nanook, o esquimó’ 
(1922), do diretor Robert 
Flaherty. O filme será exibi-
do no sábado (13), às 16 
horas, e será seguido por 
um bate-papo com partici-
pação do professor e crítico 
de cinema Cássio Starling e 
com a documentarista Da-
niela Gonçalves, às 18 horas. 

O projeto, parte da pro-
gramação do ‘MIS em Casa’, é 
realizado na Cidade por meio 
de parceria entre a Secretaria 
Municipal de Cultura (Secult) 
e o Museu da Imagem e do 
Som de São Paulo (MIS).

O documentário enfatiza 
os costumes tradicionais dos 
esquimós de Port Huron, 
perto da Baía de Hudson, 
no Canadá. Robert Flaherty 

introduziu inovações ci-
nematográficas e um olhar 
sob as culturas tradicionais 
que influenciou de maneira 
decisiva o gênero, abrindo 
espaço para refletir sobre 
ficção/realidade, encena-
ção, entre outros temas. 

A exibição também faz 
parte da Campanha Cultura 
em Casa, da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa 
do Estado de São Paulo. A 
sessão será limitada a 100 
vagas, que podem ser plei-
teadas a partir desta quinta-
feira (11), através da inscri-
ção no link https://tinyurl.
com/y8bz53ro . Somente a 
inscrição não garante a pre-
sença, uma vez que a equipe 
do ‘Pontos MIS’ entrará em 
contato, via e-mail, para 
confirmar a par ticipação.

Já o bate-papo após 
o fi lme terá transmissão 
às 18 horas e poderá ser 
acessado no canal oficial 
do MIS no YouTube (ht-
tps://tinyurl.com/yd9k6pf5), 
s em  l im i t e  de  v aga s .

Entre os dias 11 e 14 de 
junho, o Pontos MIS, pro-
grama de formação e difu-
são de cinema do Museu 
da Imagem e do Som com 
atuação em todo Estado 
de São Paulo, reproduz o 
podcast ‘Isso só acontece 
em novela’, que analisa cro-
nologicamente as telenovelas 

mais populares no país e 
seu impacto na sociedade.

O roteirista, dramaturgo e 
diretor teatral Lucas Martins 
Néia, e o jornalista, roteirista 
e crítico de novela Raphael 
Scire falam sobre os sucessos 
mais recentes da nossa tele-
dramaturgia, como Avenida 
Brasil (2012) e A dona do 

pedaço (2019), na Globo, e 
o fenômeno Os dez manda-
mentos (2015), na Record.

Durante  o ep isódio , 
eles também comentam 
sobre a pulverização de 
audiência para outras mí-
dias, como os serviços de 
streaming, e a produção 
de novelas infantis no SBT.

Esse é o segundo podcast 
produzido exclusivamente 
pelo Museu, que, em 2019, 
criou a série Musicais no cine-
ma, derivada da exposição de 
mesmo nome. O perfil do MIS 
na plataforma Spotify pode 
ser acessado neste link: ht-
tps://open.spotify.com/show/
2dnYUmvMF6h4Pc6fLJcCwQ

Artistas plásticos da Cida-
de poderão exibir e vender 
o seu trabalho virtualmente 
na 1º Exposição de Artes 
Plásticas On-Line. A iniciativa 
Secult dará espaço a 100 
produções e os interessados 
devem enviar um e-mail con-
tendo portfólio com até 10 
obras e o número de telefo-
ne em que gostariam de ser 
contatados, para o endereço 
dgppcguaruja@gmail.com. 
As inscrições começam na 
segunda-feira (15) e vão até 
o dia 24 de junho.

Até cinco obras seleciona-
das de cada artista escolhido 
serão expostas no site Viva-

Cult (www.vivacult.com.br) 
a partir do dia 26 de junho. 
Além disso, elas também 
poderão ser adquiridas por 
pessoas interessadas.

A exposição faz parte de 
uma sequência de ações da 
Secult no âmbito on-line, para 
continuar disponibilizando 
cultura e lazer em meio à 
pandemia da Covid-19. Exem-
plos disso são as videoaulas 
disponibilizadas pela pasta 
na seção #Culturaemcasa 
do site VivaCult (www.viva-
cult.com.br/cultura-em-casa) 
e a 1º Feira de Artesanato 
On-line, que será realiza-
da também através do site.

Hotéis, pousadas e similares podem
pagar IPTU de junho em dezembro

bilidade de aferição de re-
cursos durante esse processo 
de isolamento social, que teve 
início em março deste ano.

Conforme explica Adal-
berto Ferreira da Silva, secre-
tário de Finanças de Guarujá, 
os hotéis têm estrutura muito 
grande a ser mantida. “Eles 
têm muitos gastos para manter 

todos os equipamentos em 
ordem, além do processo de 
reestruturação dos funcioná-
rios para que possam retomar 
as atividades econômicas nes-
se nicho”, explica o secretário.

Por força desse diferencial, 
a Prefeitura de Guarujá resol-
veu não dar isenção, mas, 
postergar o pagamento do 

IPTU de junho para dezembro, 
a fim de que quando esses 
meios de hospedagem tive-
rem retomado as atividades, 
ganhem condições para man-
ter seus equipamentos até lá.

“Apesar das dificuldades 
do setor, a Secretaria de 
Finanças informa que a maio-
ria está adimplente com o 

fisco; a inadimplência entre 
eles é de 12% (dados até 
maio), portanto 88% deles 
estão, até o momento, com 
o pagamento do IPTU em dia.

“A contribuição mensal, 
de todos os englobados 
pelo decreto, neste mês de 
junho corresponde a algo 
em torno de R$ 550 mil. Este 
é o valor que estamos pos-
tergando para dezembro, 
referente à parcela do IPTU 
de junho. Esperamos que até 
lá a situação já esteja normali-
zada em função da retomada 
econômica, e permita que 
honrem com seu compromis-
so, como já vinham fazendo”.

A rede hoteleira é um 
dos principais reflexos no 
desenvolvimento do turismo 
e a iniciativa da Prefeitura 
atende a pedido de repre-
sentantes da classe, o que 
demonstra um diálogo forte 
e alinhado entre as partes. 

“O governo tem se em-
penhado ao máximo e bus-
cando todas alternativas de 
atender o trade diante de 
toda essa questão de pan-
demia, pois sabe que o tu-

rismo é fundamental para a 
economia do Município”, 
destaca Fábio Santos, secre-
tário de Turismo de Guarujá. 

OUTRAS MEDIDAS
Como forma de atenuar 

o impacto financeiro sobre 
empresários, comerciantes 
e profissionais liberais e am-
bulantes, que estão sentindo 
mais fortemente os reflexos 
econômicos das mudanças 
adotadas em função da pan-
demia, a Prefeitura também to-
mou  medidas (logo no início 
da quarentena) com relação 
a prorrogação de pagamento 
de diversas taxas municipais, 
inclusive para parcelas do 
Termo de Acordo do Refis 
(Programa de Recuperação 
Fiscal), de modo a sentir a 
manutenção das condições 
ofertadas quando da adesão.

As cobranças que tiveram 
seus vencimentos prorroga-
dos são as taxas de mobiliário 
fiscal, comércio ambulante, 
permissionários de feiras de 
artesanato e miudezas, além 
de taxas de licença e funcio-
namento do comércio fixo. 

Parcela de junho foi postergada para 5 de dezembro; medida
abrange hotéis, pousadas, colônias de férias e pensões

MIS reproduz podcast ‘Isso só acontece em novela’
Programa Pontos 

MIS analisa as 
telenovelas

mais populares 
no país e seu 

impacto na 
sociedade

Cinema on-line celebra 
98 anos de clássico
dos documentários

 ‘Nanook, o esquimó’ será exibido nesse 
sábado (13), às 16 horas, seguido por

bate-papo com especialistas às 18 horas

Exposição de Artes Plásticas 
On-Line abre inscrições
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De Agência Brasil

Uma vacina contra a covid-
19 será testada em seres vivos 
pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), por meio do Institu-
to de Tecnologia em Imuno-
biológicos (Bio-Manguinhos). 
O teste será em modelo 
animal, fase de desenvolvi-
mento chamada de estudos 
pré-clínicos. A informação 
foi divulgada em nota, nesta 
quarta-feira (10), pela Fiocruz.

“A abordagem do projeto 
é de uma vacina sintética, 
com base em peptídeos anti-
gênicos de células B e T – ou 
seja, com pequenas partes 
de proteínas do vírus capazes 
de induzir a produção de 
anticorpos específicos para 
defender o organismo contra 
agentes desconhecidos – nes-
te caso, o Sars-CoV-2 [co-
vid-19]”, explicou a Fiocruz.

Segundo o instituto, essas 
biomoléculas, identificadas 

Após piora em indicado-
res relacionados ao núme-
ro de casos confirmados, 
óbitos e internações por 
coronavírus, as regiões de 
Barretos, Presidente Prudente 
e Ribeirão Preto, no interior 
paulista, vão precisar fechar 
seus comércios novamente a 
partir de segunda-feira (15).

Essas regiões foram re-
classificadas pelo governo 
paulista e agora entrarão na 
fase vermelha, a fase 1, de 
maior restrição de atividades. 
Ou seja, terão que manter a 
quarentena, na qual somente 
serviços considerados essen-
ciais, como de logística, saúde, 
segurança e abastecimento, 
poderão funcionar. O gover-
no de São Paulo prolongou 
o período de quarentena no 
estado até o dia 28 de junho.

As regiões de Barretos 
e de Presidente Prudente 
estavam na fase 3, amarela, 
chamada de flexibilização, e 
podiam autorizar até mesmo 
o funcionamento de salões de 
beleza e de bares e restau-
rantes. Já a região de Ribeirão 
Preto estava na fase 2, laranja, 
chamada de fase de controle, 
onde pode reabrir shoppings, 
comércio de rua, imobiliárias 
e concessionárias, desde que 

As medidas tomadas pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo para enfrentar a pan-
demia do novo coronavírus 
impactaram positivamente 
11 dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) propostos pela ONU 
– Organização das Nações 
Unidas na Agenda 2030. 
Os ODS são uma importan-
te referência para a formu-
lação e organização dos 
programas governamentais.

O monitoramento foi reali-
zado de 10 de março a 30 de 

abril sobre 122 ações publi-
cadas no Diário Oficial do Es-
tado de São Paulo. O relatório 
completo está disponível nes-
te link: https://www.saopaulo.
sp.gov.br/wp-content/uploa-
ds/2020/06/Relat%C3%B3rio-
Impacto-COVID-19-ODS.pdf.

A totalidade das ações 
tem impactos diretos e indi-
retos no ODS 3 – Saúde e 
Bem-estar. Os decretos de 
quarentena, o fechamento de 
parques, comércio e equipa-
mentos culturais e a suspen-
são de eventos públicos, para 

evitar a circulação de pessoas 
e a disseminação acentuada 
do vírus, seguiram orientações 
da ciência e da medicina e 
referências internacionais.

Destacaram-se no período 
os impactos sobre a erradica-
ção da pobreza e da fome 
(ODS 1 e 2) e a redução das 
desigualdades (ODS 10), pos-
sibilitados por iniciativas como 
a Ação Alimento Solidário, o 
funcionamento extraordinário 
das unidades do Restaurante 
Bom Prato e todo o conjunto 
de medidas que garantiu a ali-

mentação de alunos da rede 
pública estadual de ensino.

Ainda relacionada aos 
objetivos de erradicação 
da pobreza e diminuição 
das desigualdades, porém 
situada no campo temático 
do ODS 6 – Água Potável e 
Saneamento, foi ressaltada 
a decisão de suspensão da 
cobrança dos serviços de 
água e esgoto para cerca de 2 
milhões de pessoas atendidas 
pela tarifa social da Sabesp.

Outro ODS impactado por 
apenas uma ação principal, 

mas correlacionado a outros 
objetivos de desenvolvimen-
to sustentável, foi o ODS 5 
– Igualdade de Gênero, que 
prevê a eliminação de todas 
as formas de violência contra 
as mulheres e meninas. A 
ação destacada no monito-
ramento foi a possibilidade 
de registro online das ocor-
rências de violência domés-
tica contra as mulheres, por 
meio da Delegacia Eletrônica.

A  p r ó x i m a  e d i ç ã o 
do relatório está previs-
ta para o dia 4 de julho.

Vacina brasileira contra covid-19
será testada em animais pela Fiocruz

Teste será na fase chamada 
de estudos pré-clínicos

em modelo computacional (in 
silico), foram produzidas por 
síntese química e validadas in 
vitro. Os peptídeos foram aco-
plados em nanopartículas, que 
funcionam como uma forma 
de “entrega”, para apresentar 
essas biomoléculas para o sis-
tema imune com melhor imuno-
genicidade e ativar sua defesa.

“As vantagens da abor-
dagem vacinal sintética são a 

rapidez no desenvolvimento 
em comparação às meto-
dologias tradicionais e o não 
requerimento de instalações 
de biossegurança nível 3 para 
as primeiras etapas de de-
senvolvimento (sendo neces-
sárias somente a partir dos 
estudos pré-clínicos), bem 
como o custo reduzido de 
produção e a estabilidade 
da vacina para armazena-

gem”, detalhou a Fiocruz.
A fundação explicou que, 

na próxima etapa, serão feitas 
formulações vacinais com 
essas biomoléculas acopla-
das em nanopartículas, para 
avaliação in vivo, onde serão 
obtidos os primeiros resulta-
dos relacionados à imunidade 
conferida ao novo coronavírus.

“A partir dos resultados dos 
estudos pré-clínicos, parte-se 

SP monitora impacto das ações contra a COVID-19 
Agenda 2030

Essas regiões foram reclassificadas pelo governo paulista e agora
entrarão na fase vermelha, a fase 1, de maior restrição de atividades

Após piora, regiões de SP voltam a fechar o comércio

Foi sancionada pela Pre-
sidência da República nesta 
quarta-feira (10) a lei que 
permite descontos em 
imóveis de propriedade da 
União, caso não haja com-
pradores na primeira tentati-
va de leilão. Com a medida, 
o governo espera arreca-
dar cerca de R$ 30 bilhões 
nos próximos três anos.

Segundo o texto apro-
vado, o valor dos imóveis 
poderá ser reduzido em 
até 25% do valor inicial de 
oferta se houver necessida-
de de um segundo leilão. 
A medida deve afetar a 
negociação de 1.970 pro-
priedades pertencentes 
ao governo federal. A lei 
vale também para leilões 
eletrônicos. O descon-
to poderá ser aplicado 
sobre vendas diretas de 
templos para organiza-
ções ou para ocupantes.

Em leilões eletrônicos, a 
Secretaria de Coordenação 
e Governança do Patrimô-
nio da União (SPU) poderá 
aplicar descontos suces-
sivos até o limite de 25%. 
Tais descontos também 
poderão ser aplicados 
na venda direta de tem-
plos para seus ocupantes.

O imóvel que já tiver 
sido ofer tado duas ve-
zes em leilões poderá 
ser vendido diretamente, 
com intermediação de 
corretores de imóveis. O 
desconto de 25%, neste 
caso, ainda será aplicado.

Para interessados em 
adquirir imóveis da União, 
o governo manterá um 
canal de comunicação 
pelo site www.imoveis.
economia.gov.br. Qual-
quer pessoa pode mani-
festar interesse e marcar 
visitas às propriedades.

Lei facilita 
venda de 
imóveis

da União

com limite de quatro horas 
de funcionamento e limite 
de 20% do total do público.

As regiões de Bauru e 
Araraquara/São Carlos, que 
estavam na fase amarela ou 

fase 3, também tiveram que 
recuar um nível e se encon-
tram agora na fase 2, laranja.

FLEXIBILIZAÇÕES
Já as cidades compre-

endidas na região metropo-
litana do estado, na Baixa-
da Santista e na região de 
Registro vão passar da fase 
vermelha (mais crítica) para 
a laranja (fase de conten-

ção, com menos restrições). 
C o m  a s  m u d a n -

ças anunciadas hoje (10) 
pelo governo paulista, ne-
nhuma região do estado 
conseguiu chegar à fase 3.

Uma parceria inédita entre 
o Instituto Butantan, de São 
Paulo, e a farmacêutica chi-
nesa Sinovac para produção 
e testes em estágio avança-
do de uma vacina contra o 
coronavírus foi anunciada 
na quinta-feira (11), pelo 
governador João Doria. O 
acordo prevê testagem em 
9 mil voluntários no Brasil e 
fornecimento de doses até 
junho de 2021 se a imuniza-
ção se provar eficaz e segura. 

Com a formalização do 
acordo, o Butantan subme-
terá a proposta de ensaio 
clínico à aprovação dos co-
mitês de ética e pesquisa. 
Após o aval, a testagem po-
derá ser iniciada em julho. 

O ensaio clínico vai veri-
ficar eficácia, segurança e o 
potencial do medicamento 
para produção de respostas 
imunes ao coronavírus nos 
9 mil voluntários. O Butantan 
vai preparar centros de pes-
quisa para condução dos 
estudos em todo o Brasil. 

Se a vacina for aprovada, 
a Sinovac e o Butantan vão 
firmar acordo de transfe-
rência de tecnologia para 
produção em escala industrial 
tanto na China como no Brasil 
para fornecimento gratuito 
ao SUS (Sistema Único de 
Saúde). Os passos seguintes 
são o registro do produto 
pela Anvisa e fornecimento 
da vacina em todo o Brasil. 

SP vai testar e produzir vacina

para a fase dos estudos clínicos 
de fases I, II e III. De qualquer 
forma, mesmo em processo 
acelerado de desenvolvimen-
to tecnológico e, obtendo 

resultados positivos em todas 
as etapas futuras, a vacina 
autóctone de Bio-Manguinhos/
Fiocruz não chegará ao regis-
tro antes de 2022”, concluiu.


