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O isolamento social é 
a arma mais eficaz no 
combate ao Covid-19. 

Se puder, fique em 
casa e proteja a

nossa comunidade. 

“Homem do
Tempo” avisa:

Aniversário terá entrega de 180
casas do Parque das Montanhas

Devido à pandemia do novo coronavírus, as entregas das primeiras 180 unidades do empreendimento habitacional 
municipal do Parque das Montanhas, nas quadras 20, 60 e 100, serão feitas de forma gradativa, até o dia 31 de julho.
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Helder Lima

A equipe do Jornal Estância de Guarujá vem agradecer 
imensamente aos amigos e familiares que se solidarizaram 
com o falecimento de nossa Diretora Presidente 
Antônia Rosa Baraçal (96 anos), na última sexta (19). 

Sempre presente na administração do jornal, Dona 
Antônia, como era conhecida, em sua trajetória cultivou 
muitos amigos, conciliando os afazeres domésticos, com 
a tarefa de escrever a história de Guarujá, ao lado de sua 
filha Maria Baraçal, através das páginas do Estância, 
fundado por seu marido, Antônio Baraçal, em 1949. 

Nossos agradecimentos aos cidadãos representantes 
da nossa sociedade que puderam estar presentes em 
seus últimos momentos no Cemitério Jardim da Paz e, 
também, àqueles que dedicaram um tempo para enviar 
mensagens de conforto à família e seus colaboradores. 

Elas só demostram o quanto Dona Antônia era querida 
por todos, com sua dedicação à família, inteligência, 
senso moral, amizade e bom humor. Devemos sempre 
lembrá-la com alegria, gratidão e muita saudade.

Em seu nome, o Jornal A Estância de Guarujá 
continuará cumprindo o seu papel com a verdade, 
credibilidade e responsabilidade.

Agradecimento
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A falta de água em Vi-
cente de Carvalho é um 
problema crônico que se 
agravou nas últimas se-
manas. Desde o final de 
semana passado (21/6), 
a queixa é comum des-
de o Pae Cará até o Boa 
Esperança, seguindo até 
Morrinhos I, II, III e IV. A falta 
de abastecimento de água 
preocupa ainda mais em 
meio a pandemia causada 
pelo novo coronavírus, 
pois com a abertura parcial 
do comércio e a retoma-
da da rotina de trabalho, 
as medidas de higieniza-
ção de mãos, objetos, 
alimentos e roupas fica 
extremamente prejudicada.

A Sabesp, responsável 
pelo abastecimento de 
água na cidade, e quem 
realmente deve explica-
ções pela falta de água 
na região, esclarece que 
em alguns trechos do dis-
trito de Vicente de Car-
valho, há falta de água 
devido ao alto consumo 
de água pela intensificação 
das práticas de higieniza-
ção durante a pandemia. 

Não é incrível? Para eles, 

o problema é a pandemia 
e a falta de caixa d’água 
nas residências humildes 
das comunidades pobres 
do Distrito. Negam pro-
blemas com a rede de 
abastecimento de água 
desatualizada e que há 
mais de duas décadas já 
não atende à demanda da 
região. Historicamente, ali-
ás, abastecimento de água 
e saneamento básico sem-
pre deixaram, e muito, a 
desejar na cidade de Gua-
rujá, seja inverno ou verão. 

A concessionária ainda 
justificou que a região atra-
vessa um período de es-
tiagem de chuvas e que o 
consumidor deve fazer uso 
consciente da água. Tais 
justificativas para o morador 
e contribuinte de Guarujá, 
na verdade, soam como 
mais uma desculpa da Sa-
besp pelo oferecimento 
de um serviço péssimo 
e ineficiente em Guarujá. 

Oras, a queixa de falta 
de água dos moradores do 
Distrito não começou com 
a pandemia nem com a es-
tiagem. Nem mesmo com 
a temporada de verão. É 

diária. E há muito tempo.
A prefeitura de Guarujá, 

por seu lado, vem cumprin-
do com o que lhe cabe: 
cobrar serviços melhores 
pelas vias legais e à Agência 
Reguladora de Saneamento 
e Energia do Estado de 
São Paulo (Arsesp), pois 
é ela quem contrata e é 
responsável por fiscalizar 
a qualidade do serviço. 

Mas a execução é de 
responsabilidade da Sa-
besp. Está lá no contrato 
com validade de 30 anos 
que ela fez questão de 
formalizar no ano passado. 

A prefeitura também so-
licitou formalmente e já re-
cebeu da Sabesp uma có-
pia do Plano de emergência 
de escassez de recursos 
hídricos de Guarujá, para 
avaliar se o planejamento 
é suficiente para aplacar 
os recorrentes proble-
mas de desabastecimento 
sentido pelos moradores.

Enquanto isso, a popula-
ção segue sofrendo diaria-
mente com a falta de água 
potável para beber, cozi-
nhar, e se proteger de um ví-
rus potencialmente mortal. 

Até quando, Sabesp?

Esse entendimento, essa cooperação bem revela o
momento que vivemos aqui no Brasil. Eu costumo sempre 

dizer quando estou com o presidaente Toffoli, também com 
o Alcolumbre, ao Maia, que são presidentes da Câmara e 

do Senado, que nós somos pessoas privilegiadas. O nosso 
entendimento, sim, em um primeiro momento, é o que pode 

sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país.
Jair Bolsonaro, presidente da República – 25/06/2020

FRASE DA SEMANA

Leo Cesar Melo 
  
Em diversas cidades do 

mundo, especialmente 
nas grandes metrópoles, 
a qualidade do ar me-
lhorou significativamente 
com a implantação das 
medidas de isolamento 
social para conter o avan-
ço da pandemia causada 
pela novo coronavírus, 
que em todo o planeta já 
infectou quase 9 milhões 
de pessoas e provo-
cou a morte de mais de 
400 mil. Antes mesmo 
de concentrar toda sua 
atenção na luta contra o 
Covid-19, uma das prin-
cipais preocupações da 
Organização Mundial da 
Saúde era com a questão 
da poluição do meio am-
biente. Em 2019, a OMS 
fez um aler ta de que 
a poluição do ar era o 
maior risco ambiental para 
a saúde da humanidade.  

De acordo com a or-
ganização, por ano, 7 mi-
lhões de pessoas morrem 
prematuramente por do-
enças provocadas pela 
poluição atmosférica, 

causada principalmente 
pelos altos volumes de 
emissões da indústria, dos 
transportes e da agricultu-
ra. Além disso, 90% dessas 
mortes ocorrem em países 
de baixa e média renda.  

Se nada for feito para 
reverter esse quadro, a 
tendência é que a situa-
ção se agrave. Portanto, 
para frear o avanço do 
problema, os principais 
agentes poluidores pre-
cisam urgentemente focar 
na eliminação, diminui-
ção ou compensação 
de suas ações. Isso serve 
especialmente para as in-
dústrias e para alguns seg-
mentos de infraestrutura.  

No Brasil, um dos seto-
res que vem apresentando 
bons resultados nesse sen-
tido é o de energia limpa. 
Por conta dos avanços nas 
políticas que favorecem o 
biogás, proveniente de ma-
teriais orgânicos e que por 
ser renovável pode substi-
tuir o uso de combustíveis 
fósseis. Iniciamos 2020 
com mais de 400 plantas 
de biogás em operação, 
um crescimento de 40% na 

comparação com 2019. 
As indústrias podem auxi-
liar no crescimento desse 
mercado e ao mesmo 
tempo se favorecer dele, 
já que hoje existem di-
versas soluções viáveis 
de reaproveitamento de 
resíduos para geração de 
energia. Com isso cai a 
necessidade de compra 
de energia, algo bastante 
custoso para a produção 
e ao mesmo tempo re-
duzem os gastos com a 
destinação de resíduos.  

Mas precisamos avan-
çar muito mais, e por 
outros setores. O mundo 
deve encarar o problema 
da poluição ambiental 
com a mesma firmeza 
que está enfrentando o 
novo coronavírus. As ati-
tudes tomadas em rela-
ção à pandemia para a 
superação dessa crise 
estão mostrando como a 
inovação e a ciência são 
capazes de solucionar os 
problemas. Que usemos 
esse exemplo para gerar 
outras grandes mudan-
ças a favor do desen-
volvimento sustentável. 

Leo Cesar Melo, CEO da Allonda Ambiental, empresa
de engenharia com foco em soluções sustentáveis 

Artigo

Invisíveis e letais

Micros

Inaceitável
Por unanimidade de votos, 
o plenário da Câmara Mu-
nicipal de Guarujá aprovou, 
na sessão de terça-feira 
(23), moção de repúdio 
às manifestações racistas, 
veiculadas recentemente 
na Internet, por um estu-
dante de Direito da Univer-
sidade Católica de Santos.

Inaceitável II 
O caso foi noticiado pela 
imprensa, no último final de 
semana, e causou grande 
repercussão, não só entre os 
alunos da universidade, mas 
também entre segmentos 
que representam a comuni-
dade negra, em toda a região. 
 
Inaceitável III
“É inaceitável esse tipo 
de conduta, justamente 
quando o mundo discute 
a questão do racismo e 
suas consequências. Isso 
não pode mais ser visto 
como algo natural e me-
rece uma ação exemplar 
por parte da sociedade e, 
neste caso, por parte da 
Universidade Católica de 
Santos”, enfatiza o vereador 
Nego Walter (PSB), autor da 
moção. No documento, 
ele sugere a adoção de 
medidas administrativas, 
por parte da instituição, 
no sentido de penalizar 
o aluno, além do desen-
volvimento de campanhas 
voltadas contra o racismo. 

R$ 1 milhão
A verba de R$ 1 milhão 
de reais que o empresário 
Dedé do Adélia conseguiu 
por emenda parlamentar 
junto ao deputado esta-

dual Paulo Corrêa Júnior 
(DEM), no fim de maio, já 
está nos cofres públicos 
da Prefeitura de Guarujá, 
desde o último dia 19 de 
junho. A verba foi destina-
da à Guarujá pelo Governo 
do Estado.

R$ 1 milhão II
A verba, destinada à pasta 
da Saúde do Município, 
chega em um momento 
importante para a Cidade, 
que vem apresentando mais 
casos da Covid-19, a cada 
dia. Dedé do Adélia, agora, 
passa a fiscalizar o destino 
do dinheiro e vai cobrar 
da atual administração total 
transparência no emprego 
do valor, que deve ajudar 
e muito nos trabalhos de-
senvolvidos em prevenção 
ao Coronavírus em Guarujá. 
“Serei os olhos da popula-
ção”, afirma Dedé.

Bituqueiras 
Boa notícia para o meio am-
biente, para a fauna marinha 
e para a conservação das 
redes pluviais da cidade. A 
partir deste mês de junho, 
os restaurantes, bares, lan-
chonetes e entidades de 
ensino superior deverão 
disponibilizar bituqueiras na 
porta de entrada de seus 
estabelecimentos para os 
seus frequentadores. 

Bituqueiras II
A obrigatoriedade agora é 
Lei Municipal n.º 025/2020, 
recém apresentada na Câ-
mara Municipal de Guarujá 
pelo vereador Walter dos 
Santos (PSB), o Nego Walter, 
e já sancionada pelo prefeito 
Walter Suman no último dia 8.

Bituqueiras III
As bituqueiras não podem 
ter publicidade e devem 
ser removíveis para não 
obstruir a circulação de 
pedestres. Também devem 
estar disponíveis para o pú-
blico apenas no período de 
funcionamento do estabele-
cimento. O não cumprimen-
to das disposições desta 
Lei acarretará aplicação de 
penalidades aos infratores.

Acidente?
Guarujá multa Sabesp em 
R$ 200 mil por vazamen-
to de esgoto na Praia de 
Pitangueiras. O “acidente 
ambiental” levou dejetos in 
natura para faixa de areia 
e ao mar. Por sorte, fiscais 
da Secretaria de Meio Am-
biente flagraram o incidente.

Mais multa
Com o flagrante, a Prefeitura 
de Guarujá multou em R$ 
200 mil a Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado 
de São Paulo (Sabesp) nesta 
segunda-feira (22). A razão 
do vazamento de esgoto in 
natura ocorreu em uma das 
estações elevatórias localiza-
da na Praia de Pitangueiras. 

Motivos
A concessionária foi autuada 
por dois motivos: primeiro 
por promover um acidente 
ambiental poluidor e outra 
pela inexistência de sistema 
redundante de segurança. 
Cada uma das sanções tem 
o valor de R$ 100 mil. O 
município pedirá à Ces-
tesb informações sobre os 
licenciamentos ambientais 
de todas as estações eleva-
tórias da estatal na Cidade. 

Charge da semana
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SINDICATO DOS SINDICATO DOS 
SERVIDORESSERVIDORES

PÚBLICOSPÚBLICOS
DE GUARUJÁDE GUARUJÁ

SINDSERV GUARUJÁSINDSERV GUARUJÁ

Rua Manoel Hipolito do Rego, 84,
Jardim Boa Esperança - Guarujá

Tel.: (13) 3383-1014 / 3383-1122

ACOMPANHE-NOS
PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/ EstanciaDeGuaruja

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

A partir do próximo dia 
30, aniversário de 86 anos 
de emancipação político-
administrativa de Guarujá, 
a comemoração ficará por 
conta de 180 famílias que 
serão contempladas com as 
chaves das unidades iniciais 
do Parque da Montanha, em-
preendimento habitacional 
que teve suas obras retoma-
das em abril de 2018 após 
mais de 10 anos paradas. Ao 
todo, o Parque da Montanha 
terá 1.962 unidades.

Para evitar aglomerações, 
devido à pandemia do novo 
coronavírus, as entregas das 
primeiras 180 unidades, nas 
quadras 20, 60 e 100, serão 
feitas de forma gradativa, até 
o dia 31 de julho.

O Parque da Montanha, na 
Avenida Raphael Vitiello, na 
Vila Edna, é o maior empreen-
dimento habitacional em exe-
cução na Região Metropolita-
na da Baixada Santista e con-
templa famílias oriundas do 
Complexo Prainha e Sítio Con-
ceiçãozinha, áreas portuárias. 
Suas 1.962 unidades, junto 
com outros empreendimen-
tos da Secretaria Municipal de 
Habitação (Sehab), integram 

a maior produção habitacio-
nal da Cidade em 19 anos.

O conjunto é a terceira 
etapa do Projeto Favela Por-
to Cidade, no âmbito do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 1), confor-
me o contrato de repasse nº 
218.827-99, firmado em outu-
bro de 2007 com o Ministério 
das Cidades, atual Ministério 
do Desenvolvimento Regional, 
sob a gestão da Caixa Econô-
mica Federal (CEF). As duas 
etapas anteriores se deram 
na comunidade da Prainha.

ACABAMENTO
É DIFERENCIAL

Sob fiscalização da Secre-
taria de Infraestrutura e Obras 
(Seinfra) e da CEF, as 180 
unidades iniciais passaram por 
uma renovação em termos de 
infraestrutura e acabamento, 
visto que, no início de 2017, 
as unidades encontravam-se 
inacabadas e vandalizadas, 
após serem abandonadas.

O que tornou o acaba-
mento um diferencial dos 
apartamentos do empreen-
dimento. Na parte externa, 
foi feito um cobrimento da 
alvenaria em monocapa, tipo 

de argamassa que atua como 
impermeabilizante. O resul-
tado é um acabamento mais 
fino, que protege da chuva e 
umidade, diferente do aca-
bamento feito diretamente no 
bloco aparente, como ocorria 
em empreendimentos entre-
gues antes de 2017.

O teto interno da cozinha e 
banheiro conta com forro leve 
em PVC, que facilita a limpeza 
e promove grande durabilida-
de. Os acabamentos dos dois 
cômodos também foram feitos 
em monocapa e receberam 
duas demãos de tintura branca. 
Já o revestimento da cozinha 
foi feito com azulejos em toda 
a área molhada. No banheiro, 
o revestimento foi feito com 
azulejos que cobrem meia 
parede e as janelas são de 
alumínio branco basculante. 

No primeiro pavimento 
das unidades, o forro tam-
bém foi feito em PVC, com 
as janelas em alumínio branco 
de duas folhas e o piso com 
as mesmas placas esmaltadas 
de 35x35cm, presentes na 
cozinha e banheiro. No se-
gundo pavimento, as janelas 
foram feitas com alumínio 
branco de correr de 1x1,5m, 

com duas folhas de vidro.
Na área de serviço, para o 

sustento das caixas d’água, fo-
ram instaladas pontaletadas de 
madeira devidamente tratadas 
com utilização de cupinicida 
incolor. O acabamento da 
pintura das paredes da área 
de serviço foi feito, primeira-
mente, com um cobrimento 
da alvenaria em monocapa 
e depois com uma segun-
da camada de revestimento 
com textura. Antes, a área de 
serviço sequer possuía reves-
timento nas paredes e piso.  

Além disso, o empreendi-
mento possui toda e estrutura 
de drenagem, esgoto, ilumi-
nação e pavimentação em 
todas as ruas principais do 
conjunto, totalizando 10 mil 
metros quadrados de asfalto.

“Traçamos como objetivo 
prioritário a retomada dessas 
obras que foram negligen-
ciadas. É uma maneira de 
recuperar a dignidade e dar 
esperança a essas 180 famílias 
e dar uma virada de página, 
comprovando que a política 
habitacional é um dos pilares 
da atual Administração Munici-
pal em Guarujá”, explica o titu-
lar da Sehab, Marcelo Mariano.

De Guarujá

A Saúde de Guarujá ga-
nhou destaque na última 
semana pela quantidade 
de testes realizados para 
detectar a covid-19. Foram 
15.007 amostras colhidas 
até segunda-feira (22) para 
uma população de 320.459 
habitantes, de acordo com a 
estimativa do IBGE em 2019. 
Isso configura um índice de 
4.682 exames feitos a cada 
100.000 habitantes, o que 
coloca o Município à frente da 
média de testagens de esta-
dos como São Paulo, Ceará e 
Minas Gerais, usando o mes-
mo parâmetro comparativo.

Mesmo em São Paulo, o 
estado mais populoso (45 
milhões de habitantes) e o 
que mais colhe amostras no 
Brasil, por exemplo, foram re-
alizados 602 mil testes, o que 

compreende 1.368 exames 
para cada 100.000 habitan-
tes. O número é três vezes 
menor que o de Guarujá.

O segundo estado do 
Brasil que mais testa sua po-
pulação durante a pande-
mia é o Ceará – que tem 
pouco mais de 9 milhões 
de pessoas -, com 199.089 
amostras colhidas, represen-
tando 2.180 testes a cada 
100.000, taxa duas vezes 
menor que a do Município.

E a diferença para Minas 
Gerais, segundo estado mais 
populoso do Brasil, é ainda 
maior: foram 28.645 testes 
realizados até a última semana, 
traduzindo apenas 143 exa-
mes em cada 100.000 habi-
tantes. O número de amostras 
colhidas em Guarujá é 32 ve-
zes maior que a dos mineiros.

Testagem - Guarujá se-
quer figura entre as cidades 

com mais casos confirmados 
da doença em São Paulo 
- o Município está na oitava 
posição, mas, mesmo assim, 
possui índice de testagem su-
perior ao do próprio Estado. 
Como resultado, a Cidade 
consegue diminuir o per-
centual de subnotificações 
da doença, mantendo uma 
análise cada vez mais próxima 
da realidade sobre o com-
portamento e a capacidade 
de disseminação do vírus.

O controle pode ser tra-
duzido nos percentuais de 
ocupação de leitos de UTI 
exclusivos para covid-19 na 
Cidade, que até esta segunda-
feira (22) é de 47%, número 
que vem se mantendo estável 
desde o último dia 9 de junho.

Também a taxa de leta-
lidade (coeficiente entre 
número de casos e óbitos) 
do Município é inferior ao 

índice mundial e estadual. 
No Mundo, o percentual 
é de 5,3%, em São Paulo, 
5,7%, e em Guarujá, 4,6%.

Tais números são reflexo 
do trabalho realizado pela 
Cidade antes mesmo de o 
novo coronavírus ter seus 
primeiros casos confirmados 
no Brasil. Ações de desinfec-
ção de unidades de saúde, 
comércios e bairros em ge-
ral; instalação de estações 
públicas de higienização, 
contendo pias para lavagem 
das mãos e tendas de desin-
fecção de roupas e objetos; 
ampliação dos leitos públicos 
exclusivos para a covid-19 
(71 só de Unidade de Te-
rapia Intensiva), totalizando 
228. Essas foram apenas 
algumas das atitudes que 
o Município tomou para se 
preparar para o enfrentamen-
to à pandemia da covid-19.

O transporte público é um 
foco iminente de contamina-
ção. Por isso, na quarta-feira 
(24), um técnico da Saúde 
do Trabalhador e um fiscal 
da Vigilância Sanitária visitaram 
instalações da empresa City 
Transporte Urbano, conces-
sionária responsável pelos 
serviços na Cidade, para 
orientações quanto ao proto-
colo de limpeza e higieniza-
ção dentro dos veículos. 

Na oportunidade, os téc-
nicos observaram que todos 
os ônibus coletivos possuem 
ar-condicionado. Por esta ra-
zão, a empresa recebeu auto 
de notificação para manter, 
durante as viagens, todas as 

escotilhas (tampa de entrada 
de ar) localizadas na parte 
superior dos ônibus e laterais 
abertas e os exaustores em 
funcionamento. 

Também fo i  ex i g ido 
protocolos de limpeza e 
desinfecção dos veículos. 
Como forma de proteção 
aos trabalhadores da empre-
sa, no caso, os motoristas, 
foi exigido o equipamento 
de proteção individual, ou 
seja, a utilização de máscaras 
durante as viagens. Outra 
recomendação importante 
que precisa ser seguida é a 
exigência de máscaras dos 
passageiros ao acessarem o 
coletivo e durante o percurso.

Três vereadores, todos 
eles ex-secretários de As-
sistência e Desenvolvimento 
Social do Município, irão 
compor um grupo de es-
tudos para implantação do 
programa ‘Lar  Acolhedor’, 
em âmbito local. Foi apro-
vada nesta terça-feira (23) 
a criação de uma comissão 
específica, formada pelos 
vereadores Ronald Nicolaci 
Fincatti (PSD), Edilson Dias 
(PT), e Pastor Sargento Mar-
cos (DEM), que vai propor 
medidas para execução do 
programa, em Guarujá e em 
Vicente de Carvalho.

O objetivo é oferecer 
uma alternativa às ‘casas de 
passagem’, administradas 
pelo Poder Público, que fa-
zem o acolhimento provisó-
rio de crianças e adolescen-
tes em risco social. A partir 
de ‘lares substitutos’, famílias 
cadastradas podem assumir 
esta tarefa, tendo, através de 
decisão judicial, a concessão 
temporária de guarda e res-
ponsabilidade dessas pes-
soas (mais detalhes abaixo).

A comissão terá prazo  
de 180 dias para apresen-
tar um estudo de viabili-
dade do programa e será 
presidida pelo vereador 
Pastor Sargento Marcos. 
“Com as experiências que os 

três já tiveram à frente 
da Sedeas, tenho certeza 
que muito em breve esse 
trabalho já esteja conclu-
ído e com todas as di-
retrizes necessárias para 
sua implantação”, destaca. 

Presente em centenas de 
municípios do País, o progra-
ma Lar Acolhedor (também 
chamado de Família Aco-
lhedora) visa assegurar o 
direito a convivência familiar 
e comunitária, evitando a 
ruptura do vínculo familiar, 
além de criar condições 
para o desenvolvimento dos 
jovens e para compreensão 
dos motivos que os levaram 
ao amparo de outro lar.

O programa é regido 
com base nos dispositivos 
legais previstos no Estatuto 
da Criança e a Política Na-
cional de Assistência Social. 
“Trata-se de um serviço de 
proteção social especial 
de alta complexidade, com 
objetivo de garantir ampa-
ro integral através da dis-
ponibilização de moradia, 
alimentação e higiene pelas 
famílias acolhedoras”, expli-
ca o Pastor Sargento Marcos. 
Ele destaca que é mais viável 
para a Municipalidade a 
criação de lares substitutos 
do que a manutenção regu-
lar de casas de passagem, 
que é muito mais oneroso.

NÚMEROS
Atualmente, Guarujá man-

tém seis espaços de aco-
lhimento, sendo que três 
são geridos por entidades 
conveniadas e outros três 
pela própria Administração 
Municipal. A intenção do 
projeto é que os lares aco-
lhedores também integrem 
essa estrutura, melhorando 
a execução dos serviços.

Vigilância Sanitária exige 
protocolos de higiene

em transporte coletivo

Comissão quer viabilizar 
programa de acolhimento

a menores em risco

Objetivo é oferecer alternativa às ‘casas 
de passagem’, que fazem o acolhimento 

provisório de crianças e adolescentes em
risco social, a partir de ‘lares substitutos’

Aniversário de Guarujá

Prefeitura inicia a entrega de 180 
moradias do Parque da Montanha

Guarujá tem índice de testagens maior
que estados mais populosos do Brasil

Empreendimento teve suas obras retomadas em abril de 2018 após mais de 10 anos paradas



Nostalgia na noite de gala 

O presidente da Câmara de 
Guarujá, vereador Edilson 
Dias, ao lado da bonita e 
alegre esposa Lene. Edil-
son se revelou um excelen-
te gestor e vem realizando 
feitos inéditos na gestão do 
Legislativo. Pela primeira 
vez, a Câmara Municipal 
participa ativamente das re-
alizações do aniversário da 

cidade, com a devolução 
antecipada de valores à 
Prefeitura que serão utiliza-
dos para a compra de equi-
pamentos de saúde. Além 
disso, o presidente Edilson 
Dias comemora a elevação 
da avaliação da transpa-
rência da Câmara, realiza-
da pelo Ministério Público 
de 61,7 para 92 pontos.

O casal de jornalistas Vanessa e Carlos Ratton      Fábio Jr. foi a estrela principal do Baile de Gala 2017

Os empresários Miguel Chagas sua esposa Nilcilene Bomfim, Catarine Aires
e Neilson Bomfim, curtiram o show de Fábio Junior e suas músicas

O jornalista Reginaldo Armesto
e a psicóloga Christiane Armesto

O médico veterinário Eduardo Filetti
e Christiane Pinheiro 

O diretor do Sindicato dos Professores,
Aparecido Fernando da Silva e a presidente do 
Sindicato, Joanice Gonçalves Santos Baptista

Ricardo Moraes dos Reis e
sua esposa Cláudia Miller Reis 

O advogado Frederico Gracia e Juliana
Moraes participaram da grande festa em

homenagem aos 83 anos de Guarujá A bonita jovem Isabella Villas Boas

O professor universitário Ivan Cheida e sua
esposa, a enfermeira Ângela Segantini 

Foto: Roberto Sander
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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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Baile do Advogado é comemorado em grande estilo

Os competentes advogados Leonardo Saraiva
e Telma Aulicino (Aulicino & Saraiva Sociedade de

Advogados), sempre prestigiam os encontros sociais

Sucesso, Baile do Advogado da OAB de Santos reuniu grande parte da advocacia, além de convidados. Na foto, a 
diretoria composta pelo secretário adjunto, Sérgio Fernandes Marques, o tesoureiro Fábio Alexandre Neitzke, a vice-
presidente Maria Lúcia de Almeida Robalo, a secretária geral Tânia Machado de Sá e o presidente Rodrigo Julião 

O presidente da OAB de Guarujá, Frederico Gracia
e a professora universitária Rosana Marques
prestigiaram o Baile do Advogado, em Santos

A atuante advogada Luciana Faria, (RF Rodrigues
Faria Advogados) e o designer Paulo Gonzaga

O presidente da OAB Santos, Rodrigo de Faria Julião
e o professor universitário, o conceituado advogado,

Ricardo Hasson Sayeg, que veio de São Paulo presti-
giar o baile em comemoração ao Dia do Advogado

Ana Carolina e as advogadas Daniella Berkowitz,
Luciana e Viviana Teixeira aproveitaram a grande noite

A jornalista Nathalie Montei-
ro estava atenta aos aconte-
cimentos da festa que foi um 
grande sucesso. Parabéns!

A bacharel em Direito Carolina Motta, a advogada Bruna 
Catarina e a bacharel Cristina Batista felizes com o momento

A advogada Renata Arrais (segunda à esquerda), e o bonito
grupo de amigas que participaram do concorrido evento Representantes da Caixa Econômica Federal estiveram presentes no Baile do Advogado

JoséJosé  FlFlávioávioJoséJosé  FlFlávioávioM
Tb
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8.
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2

joseflaviocolunista@gmail.com

2266  
anosanos
Eternizando
emoções
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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?

Da Redação

A Câmara dos Deputados 
concluiu na quarta-feira (24) 
a votação do projeto de lei 
que modifica o Código de 
Trânsito Brasileiro. Entre as 
alterações está o aumento 
da validade da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) 
para dez anos e vinculação 
da suspensão do direito de 
dirigir por pontos à gravidade 
da infração. A matéria segue 
para o Senado. 

De origem do Poder Exe-
cutivo, o projeto foi entregue 
à Câmara pelo presidente 
Jair Bolsonaro em junho do 
ano passado. Na votação 
desta tarde, parlamentares 
aprovaram um dos 13 desta-
ques que pretendiam alterar 
o texto. Foi retirado o trecho 
que previa o prazo de cinco 
anos para os condutores 
que exercem atividade re-
munerada em veículo, como 
motoristas de ônibus ou cami-
nhão, taxistas ou condutores 
por aplicativo serem sub-
metidos a exames médicos 
e avaliações psicológicas.

O texto aprovado na forma 
do substitutivo estabelece a 
validade de dez anos da CNH 
para condutores com até 50 
anos de idade. Atualmente, 
o prazo é de cinco anos, 
independentemente da ida-
de do motorista. A validade 
da habilitação continuará de 
cinco anos para aqueles com 

Em 45 dias, 231 pacien-
tes já foram atendidos pelo 
Hospital de Campanha de 
Guarujá. O equipamento está 
instalado no hangar da Base 
Aérea de Santos, que fica em 
Vicente de Carvalho e realiza 
o tratamento de pacientes do 
novo coronavírus na Cidade.  

Até o último dia 9, esse 
número era de 145 pessoas, 
o que representa um aumento 
de quase 60% no total de 
atendidos. Além disso, o nú-
mero de altas também subiu 
chegando a 15%. Ao comple-
tar um mês de funcionamento, 
o equipamento registrava 51 

altas médicas e agora esse 
dado chega a 110 pacientes. 

Com relação às transfe-
rências, o dado aumentou 
em 50%, passando de qua-
tro a seis realizadas dentro 
do período. Além disso, 
foram registrados 78 óbi-
tos dentro do período. 

O Hospital de Campanha 
de Guarujá é o único equi-
pamento civil dentro de uma 
base militar no País e tem es-
trutura fundamental para dar 
suporte ao aumento da de-
manda na rede municipal du-
rante a pandemia. Conta com 
70 leitos, sendo 50 de enfer-

maria e outros 20 de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). 

O complexo conta ainda 
com mais de 260 profissio-
nais de saúde, contratados 
especialmente para a emprei-
tada. Todos os pacientes nele 
atendido são encaminhados 
pela própria rede municipal.

Para orientar a população 
sobre as medidas de com-
bate ao novo coronavírus, a 
Unaerp Guarujá está dispo-
nibilizando o Guia Básico de 
Bem-estar e Cuidados Pessoais 
para prevenção da Covid-19. 
O material pode ser baixado 
gratuitamente no Portal Unaerp 
e visa incentivar a proteção da 
saúde individual e coletiva.

O guia contém as princi-
pais recomendações para 
evitar o contágio, dentre elas, 
a lavagem das mãos, o distan-
ciamento social, o uso correto 
das máscaras de proteção, 
medidas de higienização e 
limpeza de objetos e ambien-
tes, e ainda, os cuidados com 
o corpo e com a mente nesse 
período de quarentena.

Segundo a coordenadora 
do Núcleo de Pesquisas Fer-
nando Eduardo Lee, Profa. Me. 
Marcia Galinski, que coorde-
nou o projeto, o documento 
foi desenvolvido em um esfor-
ço conjunto de professores, 
pesquisadores e estudantes 
da Universidade, com base 
em informações do Ministério 
da Saúde, da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (An-
visa) e de outros guias oficiais.

Guarujá chega neste 
ano à marca de 1.805 va-
gas em creche ampliadas 
desde 2017. Até o iní-
cio deste ano, esse total 
era de 1.500 e devido a 
três novos convênios com 
entidades esse número 
subiu, com mais 305 a se-
rem ofertadas neste ano, 
distribuídas entre os bair-
ros Morrinhos e Pae Cará. 

Do total, 205 novas va-
gas vão atender a popula-
ção de Morrinhos, através 
dos Núcleos de Educação 
Infantil Conveniados (Neics) 
Associação Escolar Infantil 
Príncipe Herdeiro (Morri-
nhos), com capacidade 
de atendimento para 125 
crianças; e ainda, a Asso-
ciação CRIART - Crianças 
& Art (Morrinhos I), que 
vai atender 80 crianças. As 
outras 100 vagas serão dis-
ponibilizadas no Neic Gra-
ce Anna Dow no Pae Cará.

A expectativa é que os 
atendimentos sejam inicia-
dos após a pandemia do 
novo coronavírus, assim 
como as demais unidades 
escolares, cujas aulas pre-
senciais seguem suspen-
sas desde 23 de março.

Novas 
vagas em 

creches para 
Morrinhos
e Pae Cará

Expectativa é que os 
atendimentos sejam 

iniciados após a 
pandemia, assim
como as demais 

unidades escolares

Câmara dos Deputados aumenta 
validade da CNH para 10 anos

Projeto do Executivo segue para análise do Senado

idade igual ou superior a 50 
anos. A renovação a cada três 
anos, atualmente exigida para 
aqueles com 65 anos ou mais, 
passa a valer apenas para os 
motoristas acima de 70 anos.  

PONTUAÇÃO
Foi definida uma escala 

com três limites de pontua-
ção para que a CNH seja sus-
pensa: com 20 pontos, se o 
condutor tiver duas ou mais 
infrações gravíssimas; com 
30 pontos, se tiver apenas 
uma infração gravíssima; ou 
40 pontos, se não constar 
entre as suas infrações ne-
nhuma infração gravíssima. 

A proposta do governo 
alterava, de 20 para 40, o 
limite máximo de pontos que 
um motorista pode acumu-

lar, em até 12 meses, sem 
perder a licença para dirigir.

CADEIRINHA 
Par lamentares estabe-

leceram multa para quem 
transportar criança de até 
10 anos, que ainda não atin-
giram 1,45 m de altura, sem 
a cadeirinha de segurança. 
Pelo texto, o descumprimen-
to desta regra ocasionará 
uma multa correspondente 
a uma infração gravíssima. 

EXAMES
A medida prevê que os 

exames de aptidão física e 
mental e de avaliação psico-
lógica deverão ser realizados 
por médicos e psicólogos 
peritos examinadores, res-
pectivamente com titulação 

de especialista em medicina 
do tráfego e psicologia do 
trânsito, conferida pelo res-
pectivo conselho profissional.

MOTOCICLETAS
A proposta permite a 

passagem de motocicletas, 
motonetas e ciclomotores 
entre veículos de faixas adja-
centes no mesmo sentido da 
via quando o fluxo de veícu-
los estiver parado ou lento. 
Entretanto, o texto define os 
seguintes critérios: 
� Havendo mais de duas 
faixas de circulação, a passa-
gem somente será admitida 
no espaço entre as duas 
faixas mais à esquerda.
� Havendo faixa exclusiva 
para veículos de transporte 
coletivo à esquerda da pista, 

esta será desconsiderada para 
passagem de motocicletas.
� Não será admitida a passa-
gem entre a calçada e os veí-
culos na faixa a ela adjacente. 
� A passagem de motocicle-
tas, motonetas e ciclomoto-
res entre veículos de faixas 
laterais deve ocorrer em 
velocidade compatível com 
a segurança de pedestres, 
ciclistas e demais veículos. 
� Os órgãos locais poderão 
implementar áreas de espera 
específicas para esses tipos 
de veículos junto a semáfo-
ros, imediatamente à frente 
da linha de retenção dos 
demais veículos, na forma 
definida pelo Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran).

(Fonte: Agência Brasil)

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

45 Dias

231 pacientes já passaram pelo
Hospital de Campanha de Guarujá

Prevenção à Covid-19

Unaerp Guarujá disponibiliza guia online

A ideia do projeto surgiu 
quando a coordenadora 
conheceu as pesquisas da 
estudante da pós-graduação 
em Engenharia de Segurança 
do Trabalho, Denise Minte de 
Almeida, que queria orientar 

os amigos sobre como evitar a 
transmissão do novo coronaví-
rus. Denise esclarece que uma 
das funções do engenheiro 
de segurança é prevenir aci-
dentes e doenças. “Como 
estou me formando nessa 

área, acho importante instruir 
a população. Acredito muito 
na conscientização das pes-
soas, em todos os aspectos”, 
enfatiza a pós-graduanda.

A professora Márcia Ga-
linski ressalta que o Guia traz 
recomendações muito claras 
e práticas para a prevenção 
da Covid-19. “Percebemos 
que ainda existem muitas 
dúvidas da população sobre 
questões básicas de cuida-
dos e, ao mesmo tempo, 
a importância de se adotar 
comportamentos visando o 
bem-estar. Foi um esforço 
de muitos especialistas, cada 
um na sua área, para que 
pudéssemos elaborar um 
Guia que contribua nesse 
difícil período que passamos.”

Também participaram do 
guia os docentes Profa. Dra. 
Priscilla Maria Bonini Ribeiro, 
Profa. Me. Nazareti Pereira 
Ferreira Alves, Profa. Dra. Lu-
ciane Ferreira do Val, Prof. Me. 
Junior dos Santos Gomes, 
Prof. Dr. Eduardo Pianca e Prof. 
Me. Adilson do Nascimento 
Gomes, com diagramação 
de Guilherme Encarnação e 
Silva. Para a coordenadora do 
bacharelado em Enfermagem, 

Profa Luciane do Val, “levar 
informações esclarecedoras 
para toda população é mais 
um modo de cuidar do próxi-
mo, promovendo saúde.” 

O Guia pode ser acessado 
no link: http://www.unaerp.
br/images/2020Guaruja/guia-
basico_covid19_unaerp.pdf.

Guia pode ser baixado gratuitamente no 
Portal Unaerp: http://www.unaerp.br
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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
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BANCO 32

BBM
CAFEECACAU

NSATURAR
DOCASI

PENATAXA
INÃOAR

FRACASSAR
PARAACE

PERAFUI
IADIPOSO

CREROTS
ALANTI

MATEMATICA
ASSOLAS

É marcada 
com uma ca-
veira e ossos

cruzados

Que
demanda

muito
dinheiro

Chegar
aos limi-

tes da
tolerância

D. Pedro
(?),

imperador
do Brasil

Apetrecho
para

montaria
(pl.)

Preço
cobrado

por certos
serviços

Letra-
símbolo do

cifrão

Artigo
definido
feminino
singular

Cássia
Eller,

cantora
da MPB

Especialis-
ta (fig.)

Brinca-
deira entre

torcidas
(pl.)

A ciência 
dos números
Assinatu-
ra (abrev.)

Reveste
as aves
Ter um

insucesso

Rumei;
segui

Parada
de ônibus

O tecido
gorduroso

A 3a pessoa
do plural 

Antônimo
de "sim"
Medida
agrária

Animal da raça 
do burro (Zool.)

Mulher muito religiosa
O antigo

"ph"
(Gram.)

Abrir intei-
ramente
(a porta)

Aparato usado para
expandir o som 

Duas tra-
dicionais

produções
agrícolas
do Brasil

Cais do
porto (pl.)

Significa
"contra",
em "anti-

patia"

O sinal
gráfico

"~"

Alterna-se
com a noite

Vogais
de "sala"

Cessa o
movimento

Acreditar;
ter fé 

Fruto
verde de

polpa
branca

(?) Gore,
político
dos EUA

4/muar — taxa. 5/ponto. 7/adiposo — saturar.

De Guarujá

Apesar de todo o trabalho 
de conscientização e orienta-
ção à população realizado por 
diversos entes, de diferentes 
formas, desde o começo da 
pandemia, Guarujá é a cidade 
da Baixada Santista onde mais 
se usa a máscara facial de for-
ma errada. Foi o que apontou 
uma pesquisa acadêmica 
realizada por alunos de Medi-
cina da Universidade São Ju-
das Tadeu, Campus Cubatão. 
Ela apontou que 67,1% das 
pessoas estavam utilizando a 
proteção incorretamente ou 
sequer tinham uma – 52,8% e 
14,3%, respectivamente. 

A pesquisa observou, ao 
todo, 12.588 pessoas nas cin-
co cidades mais populosas da 
Baixada. Cubatão foi a cidade 
onde as pessoas mais estavam 
utilizando as máscaras corre-
tamente: 63,5%; seguida por 
São Vicente (55,8%); Praia 
Grande, (44,1%) e Santos 
(33,4%). Em Guarujá, apenas 
32,9% dos moradores esta-
vam, de fato, protegidos.

Isso porque não cobrir o 
nariz, deixar o queixo expos-
to ou até mesmo abaixá-la 
completamente têm o mesmo 
efeito que não estar munido 
de nenhuma proteção. É o 

Desprotegidos

Em Guarujá, mais de 67% da
população vai às ruas sem máscara

Pesquisa realizada por alunos de Medicina da Universidade São Judas 
Tadeu coloca os moradores da Cidade como os que menos se protegem

O governador de São 
Paulo, João Doria, anunciou 
(24) que as aulas presen-
ciais na rede de ensino do 
estado voltarão a partir de 
8 de setembro, em sistema 
de rodízio. Segundo Doria, 
a medida afeta 13,3 milhões 
de alunos tanto da rede 
pública quanto da rede pri-
vada e contempla todas as 
etapas de ensino, do infantil 
ao universitário de São Paulo. 

As aulas presenciais na 
rede estadual de São Paulo 
estão suspensas desde o 
dia 23 de março como me-
dida de controle da propa-
gação do novo coronavírus. 
Atualmente, as aulas das 
escolas estaduais ocorrem 
de forma remota e online, 
sendo transmitidas por meio 
do aplicativo Centro de Mí-
dias SP (CMSP), plataforma 
criada pela secretaria de 
Educação durante a pan-
demia do novo coronavírus. 
Ela também é transmitida 
por meio dos canais di-
gitais na TV 2.2 - TV Uni-
vesp e 2.3 - TV Educação.

O secretário estadual 
de Educação, Rossieli So-
ares, que se recupera em 
casa após uma internação 
por covid-19, ressaltou 
que a volta às aulas será 
de forma conjunta para to-
das as cidades do estado, 
considerando que, nessa 
data estimada de retorno, 
todo o estado paulista já 
esteja na fase amarela de 
flexibilização da economia 
há pelo menos 28 dias.

O retorno completo 
das aulas, com a totalidade 
dos alunos e professores, 
só acontecerá quando a 
quase totalidade (80%) das 
regiões do estado estiverem 
na fase verde de reabertura.

Mais detalhes sobre a re-
tomada das aulas pode ser 
consultada no site www.sa-
opaulo.sp.gov.br/planosp.

Aulas 
presenciais

em SP voltam  
em setembro

A Prefeitura de Guaru-
já está instalando lixeiras 
de concreto em diversos 
pontos da cidade, des-
de o ano passado. Neste 
ano, a meta semestral é de 
150 recipientes, somando 
com os 70 pontos já fixa-
dos em 2019. Este ano, os 
trabalhos começaram na 
Avenida Puglisi e seguirão 

por trechos com grande 
fluxo de pessoas. A ideia 
é dar opção ao munícipe 
de onde descar tar seus 
resíduos ao circular em 
locais públicos, como por 
exemplo, garrafas, papéis, 
pacote de biscoitos, entre 
outros. O lixo doméstico 
não poderá ser descar-
tado nesses recipientes.

Dando continuidade à exi-
bição de filmes nacionais, o 
programa Pontos MIS On-line 
deste sábado (27) exibirá, 
às 16 horas, o documentário 
São Paulo em Hi-Fi (2016), 
dirigido por Lufe Steffen. A 
ação é realizada na Cidade 
por meio de uma parceria 
entre a Secretaria de Cultura 
(Secult) e o Museu de Ima-
gem e do Som de São Paulo 
(MIS) e faz parte da progra-
mação do ‘MIS em Casa’.

O documentário mostra a 
evolução da cena LGBT em 
São Paulo, desde seu início 
repressivo até a transforma-
ção da metrópole em palco 
de uma das maiores paradas 
LGBTs do mundo. O filme 
retrata a trajetória da comu-
nidade entre as décadas 
de 60 e 80, com relatos de 

personalidades do período, 
trazendo de volta à memória 
as famosas casas noturnas, 
performistas, ditadura mi-
litar e a explosão da Aids. 

Após a sessão de São 
Paulo em Hi-Fi, haverá um bate 
papo online com o diretor do 
documentário, Lufe Steffen, 
Paolla Berklyn-Paulo Cesar, 
agente cineclubista da SPCine 
e Josi Geller, diretora executiva 
no Festival Mix Brasil. A media-
ção será do professor e críti-
co de cinema Cássio Sterling.

Para garantir a inscrição para 
a sessão, é necessário acessar 
o link https://bit.ly/3fRTFSD a 
partir das 11 horas desta quin-
ta-feira (25). Já o bate papo 
acontecerá no canal do MIS 
no Youtube, no link https://bit.
ly/3fVu8bm. A exibição tam-
bém faz parte da Campanha 

150 lixeiras de concreto 

que alerta o médico infecto-
logista da rede municipal gua-
rujaense, Orival Silva Silveira. “A 
pessoa tem a falsa sensação 
que está protegida, quando 
na verdade está muito sus-
cetível à contaminação pelo 
novo coronavírus”.

Outro ponto tocado na 
pesquisa foi com relação ao 
manuseio da máscara. Os alu-
nos flagraram várias pessoas 
tocando indevidamente na 
proteção e as retirando do 
rosto sem nenhum cuidado. 

De acordo com o infectolo-
gista, o momento do descarte 
do equipamento também é 
muito importante para garantir 
que o cuidado não tenha sido 
em vão. Isso porque a face 
externa da máscara pode es-
tar completamente infectada 
após algumas horas de uso.

 “Ficar tocando e ajustando 
a máscara toda hora não é re-
comendado. Também na hora 
da retirada, a forma correta é 
utilizar o polegar e o indicador 
de cada mão e retirar pelo 

elástico, sem tocar na superfí-
cie do pano. Preferencialmen-
te, acondicionar em saquinho 
plástico”, orienta.

COMO USAR
Para ficar dentro das reco-

mendações é bem simples: 
higienizar as mãos antes  e 
depois de colocá-las; ma-
nuseá-las apenas pelas alças 
ou elásticos; cobrir nariz, 
boca e queixo; garantir que a 
máscara fique bem afixada e 
ajustada ao rosto, atentar-se 

especialmente às laterais, que 
não devem ter vãos que pos-
sibilitem a entrada do vírus. E, 
por fim, realizar a troca a cada 
4 horas, e se ficar úmida antes 
desse período, é fundamental 
substituí-la imediatamente.

QUAL MÁSCARA USAR
Não existe uma melhor ou 

pior, mas sim as indicadas para 
cada caso. De acordo com o 
Ministério da Saúde, as más-
caras produzidas com tecido 
dupla face são capazes de 
atuar como barreiras físicas 
eficientes contra o vírus. E, por 
isso, são extremamente indi-
cadas para uso no dia a dia. 

Já as máscaras cirúrgicas 
e as chamadas proteções 
respiradoras (N-95) devem 
ser reservadas para os profis-
sionais de saúde. Isso porque 
elas são indicadas para quem 
tem que prestar assistência e 
ficar a menos de um metro de 
um paciente confirmado ou 
suspeito da doença.

E, além das máscaras, o 
distanciamento social também 
é fundamental para impedir o 
avanço do contágio do vírus. 
Manter distância superior a 
um metro nas ruas, filas e 
ambientes fechados significa 
reforçar a proteção e redu-
zir as chances de infecção.

Pontos MIS On-line exibe obra sobre LGBTs

Hygor Abreu

Além da exibição  
de documentário 
também haverá  
oficina de 
fotografia

Cultura em Casa, da Secretaria 
de Cultura e Economia Criati-
va do Estado de São Paulo. 

Oficina - Além da exibi-
ção do documentário e bate 
papo, o Pontos MIS desta 
semana também contará, 
nesta sexta-feira (26), com a 

oficina ‘Fotografia – Referên-
cias para o processo criativo’, 
com as oficineiras Natália 
Tonda e Melissa Szymanski. 

As profissionais apresenta-
rão o trabalho das fotógrafas 
Francesca Woodman e Sarah 
Moon e de Man Ray e Horst. 

P Horst, com ênfase em tra-
balhos com o tema ‘Retrato’. 
O acesso à oficina é feito a 
partir do envio de um link 
para os inscritos. A inscrição 
pode ser feita no link https://
bit.ly/2VfWa9t, a partir das 11 
horas desta sexta-feira (26). 



Parte dos 60,4 milhões de 
trabalhadores que retiraram 
até R$ 998 do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) no ano passado terá 
de acertar as contas com o 
Leão. O saque imediato deve 
ser informado na Declaração 
do Imposto de Renda Pessoa 
Física 2020.

A obrigação vale apenas 
para quem recebeu mais de 
R$ 28.559,70 em rendimentos 
tributáveis em 2019 ou se 
enquadra em qualquer outro 
critério para enviar a decla-
ração. Caso o contribuinte 
esteja isento de Imposto de 
Renda, não precisará enviar o 
documento apenas por causa 
da ajuda do FGTS.

O saque imediato deve 
ser declarado no formulário 
de rendimentos isentos e não 
tributáveis, no item 4, que en-
globa indenizações por resci-
são de contrato de trabalho, 
por planos de demissão vo-
luntária, por acidente de tra-
balho e saques do FGTS. Ao 
abrir o campo, o contribuinte 
deve informar o valor sacado, 
escrevendo “Caixa Econômica 
Federal” e o número do Ca-
dastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (CNPJ) da institui-
ção (003603050001-04).

Caso não tenha o compro-
vante de saque, o contribuinte 
pode pedir um extrato na pá-
gina do FGTS na internet, na pá-
gina da Caixa ou no aplicativo 
FGTS para dispositivos móveis.

As regras para o saque 
imediato são semelhantes 
às dos saques regulares, em 
que o trabalhador também 
precisa declarar o valor re-
tirado do FGTS. Além de 
demissões sem justa causa, 
o FGTS pode ser sacado em 
caso de término de contrato 
temporário, aposentadoria, 
rescisão por falência, doenças 

graves e mais dez situações. 
As regras do saque regular 
podem ser consultadas na 
página da Caixa na internet.

O prazo para entregar a 
declaração acaba no próxi-
mo dia 30, às 23h59min59s. 
Neste ano, a Receita espera 
receber 32 milhões de do-
cumentos. O prazo inicial-
mente se encerraria em 30 
de abril, mas foi adiado em 
dois meses por causa da pan-

demia do novo coronavírus.
Segundo as normas da 

Receita Federal, deve entregar 
a declaração 2020 (ano-base 
2019) o contribuinte que re-
cebeu rendimentos tributáveis 
superiores a R$ 28.559,70 no 
ano passado, o equivalente a 
R$ 2.196,90 por mês, incluído 
o décimo terceiro. Também 
deve apresentar o documen-
to quem teve receita bruta 
de atividade rural superior a 
R$ 142.798,50; contribuintes 
com rendimentos isentos, 
não tributáveis ou tributados 
exclusivamente na fonte de 
mais de R$ 40 mil, e con-
tribuintes com patrimônio 
de mais de R$ 300 mil em 
31 de dezembro de 2019.

Também deve entregar 
a declaração quem obteve, 
em qualquer mês, ganho de 
capital na alienação de bens 
ou direitos ou fez operações 
na bolsa de valores; quem 
passou à condição de resi-
dente no Brasil em qualquer 
mês no ano passado e quem 
optou pela isenção de Im-
posto de Renda incidente 
sobre o ganho de capital na 
venda de imóveis residenciais 
e comprou outro imóvel até 
180 dias depois da venda.

As orientações detalhadas 
sobre a declaração do IRPF 
2020 estão disponíveis no site 
da Receita. A multa por atraso 
de entrega é estipulada em 1% 
ao mês-calendário até 20%. O 
valor mínimo é R$ 165,74.
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De Agência Brasil

O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento de-
clarou estado de emergência 
fitossanitária no Rio Grande 
do Sul e em Santa Catarina 
devido ao risco de surto da 
praga Schistocerca cancellata 
nas áreas produtoras dos 
dois estados. A portaria com 
a medida está publicada no 
Diário Oficial da União de 
quinta-feira (25).

O estado de emergência 
tem por objetivo permitir a 
implementação de plano de 
supressão da praga e adoção 
de medidas emergenciais. De 
acordo com o ministério, a 
emergência fitossanitária é por 
um prazo de 1 ano.

A nuvem de gafanhotos 
está a cerca de 250 quilôme-
tros da fronteira do Rio Gran-
de do Sul com a Argentina. A 
preocupação das autoridades 
do setor agropecuário e de 
produtores rurais é o dano 
que os insetos possam causar 
às lavouras e pastagens, se 
houver infestação.

A dieta do inseto varia, 
conforme a espécie, entre 
folhas, cereais, capins e outras 

A nuvem de poeira do 
deserto do Saara, que atra-
vessou o Atlântico, atingiu 
Cuba na quarta-feira (24) e 
começou a afetar a qualidade 
do ar na Flórida, nos Estados 
Unidos. Alguns especialistas 
chamam a intensa massa de 
ar muito seco e com poeira 
do deserto africano de “nu-
vem de poeira Godzilla”. É 
um fenômeno que ocorre 
anualmente, mas parece ter 

se intensificado em 2020.
Nesta ocasião, a massa de 

ar seca e poeirenta percorreu 8 
mil km até o Caribe e começou 
a encobrir desde o domingo 
(21) San Juan, capital de Porto 
Rico, que parecia envolta em 
uma camada de neblina. Ago-
ra, um sistema de alta pressão 
empurra o pó saariano até 
a costa do Golfo da Flórida.

Em Havana, o fenôme-
no causa uma deterioração 

considerável na qualidade 
do ar, segundo relatou o 
cientista Eugenio Mojena à 
agência de notícias France 
Presse. Ele explica que as 
nuvens de poeira são carre-
gadas com material altamente 
prejudicial à saúde humana, 
como “ferro, cálcio, fósfo-
ro, silício e mercúrio”, além 
de “vírus, bactérias, fungos, 
ácaros patogênicos, estafilo-
cocos e poluentes orgânicos”.

O diretor-geral da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), Tedros Adhanom, es-
timou nessa quarta-feira (24) 
que o número de casos do 
novo coronavírus no mundo, 
que atualmente está em torno 
de 9,3 milhões, chegará a 10 
milhões na próxima semana.

Em entrevista coletiva, 
Adhanom afirmou que apoia a 
decisão da Arábia Saudita de 
proibir estrangeiros de partici-
parem da peregrinação anual 
do Haj, para ajudar a conter a 
disseminação do vírus.

Ele disse ainda que a OMS 
agora está apoiando muitos 
países no enfrentamento das 
dificuldades de obter con-
centradores de oxigênio, 

dispositivos que ajudam na 
respiração de pacientes de 
covid-19. “A demanda está 
superando a oferta”.

Mike Ryan, chefe do Pro-
grama de Emergências da 
OMS, lembrou que a pande-
mia ainda não atingiu seu pico 
em muitos países das Améri-
cas, e que “ainda é intensa”, 
especialmente na América 
Central e do Sul.

“Eu caracterizaria a situa-
ção como ainda em evolução, 
ainda não tendo atingido seu 
pico, e provavelmente resul-
tando em um número eleva-
dos de novos casos e mor-
tes nas próximas semanas”, 
disse Ryan. Muitos países da 
região registraram aumentos 

de 25% a 50% nos casos na 
última semana, acrescentou.

REINO UNIDO
Ryan também afirmou que 

o programa de testes do 
novo coronavírus do Reino 
Unido pode ajudar a mostrar 
como o vírus se dissemina 
no país. “A testagem no Reino 
Unido aumentou, o sistema de 
vigilância é capaz de entender 
onde o país está”, disse ele, 
acrescentando que muitos pa-
íses, incluindo o próprio Reino 
Unido, “lutaram arduamente” e 
estão executando uma saída 
segura do isolamento. “O 
Reino Unido está adotando 
uma abordagem gradual, está 
ouvindo a ciência”, disse Ryan.

Nuvem de gafanhotos: governo 
declara emergência fitossanitária

A emergência tem prazo de 1 ano e atinge dois estados do Sul: Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, devido ao risco de surto da praga Schistocerca cancellata em suas áreas produtoras

gramíneas. Segundo informa-
ções repassadas à Secretaria 
da Agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento Rural do 
Rio Grande do Sul, a nuvem 
é originária do Paraguai, das 
províncias de Formosa e Cha-
co, onde há culturas de cana-
de-açúcar, mandioca e milho.

NOTA DO
MINISTÉRIO

Em nota, o ministério in-
formou que está acompa-
nhando o fenômeno em 
tempo real e que “emitiu 
alerta para as superintendên-
cias federais de Agricultura 
e aos órgãos estaduais de 

Defesa Agropecuária para 
que sejam tomadas medidas 
cabíveis de monitoramento e 
orientação aos agricultores 
da região.

De acordo com a pasta, 
especialistas argentinos es-
timam que os insetos sigam 
em direção ao Uruguai. A 

ocorrência e o deslocamen-
to da nuvem de gafanhotos 
são influenciados pela tem-
peratura e circulação dos 
ventos.

O fenômeno é mais co-
mum com temperatura ele-
vada. Segundo o setor de 
Meteorologia da secretaria 

gaúcha, há expectativa de 
aproximação de uma frente 
fria pelo sul do estado, que 
deve intensificar os ventos 
de norte e noroeste, “poten-
cializando o deslocamento 
do massivo para a Fronteira 
Oeste, Missões e Médio e 
Alto Vale do Rio Uruguai”.

A nota diz ainda que o 
gafanhoto está presente no 
Brasil desde o século 19 e 
que causou grandes perdas 
às lavouras de arroz na Re-
gião Sul no período de 1930 
a 1940. “No entanto, desde 
então, tem permanecido na 
sua fase ‘isolada’, que não 
causa danos às lavouras.”

O ministério informa que 
especialistas estão avaliando 
“os fatores que levaram ao 
ressurgimento desta praga 
em sua fase mais agressiva” e 
que o fenômeno pode estar 
relacionado a uma conjun-
ção de fatores climáticos.

A Secretaria de Agricultura 
do Rio Grande do Sul orienta 
os produtores rurais gaú-
chos a informar a Inspetoria 
de Defesa Agropecuária da 
sua localidade se identifi-
car a presença de tais inse-
tos em grande quantidade.

Nuvem de poeira ‘Godzilla’ 
atinge Caribe e os EUA

Impulsionado por ventos fortes, o pó do Saara viaja através do Oceano 
Atlântico do oeste da África durante a primavera no hemisfério norte

Mundo deve chegar a 10 milhões de 
casos de covid-19 na próxima semana

Segundo a OMS, pandemia ainda não atingiu pico em muitos países
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