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

Se puder, fique em 
casa e proteja a

nossa comunidade. 

“Homem do
Tempo” avisa:

Charge da semana

Quiosqueiros e ambulantes investem em 
capacitação para retomada econômica

Capacitação oferecida em parceria com o Sebrae teve início na segunda-feira (6) e segue até a próxima terça-feira (14), com a média de 70
participantes por aula; iniciativa visa preparar o segmento de quiosques e ambulantes, que atuam nas praias da Cidade, para a retomada das atividades

Página 6

ReivindicaçõesReivindicações  
de entregadores de entregadores 

chegam à Brasíliachegam à Brasília

Página 8

Dia do Pão 
rende boas 

receitas 
artesanais

Página 7

Autoridade aeronáutica visita aeródromo
Página 3

H
el

d
er

 L
im

a

Educação 
remota já 
tem 80%

de acessos
Página 3



A ESTÂNCIA  DE  GUARUJÁ  - Antônia Rosa Baraçal Guarujá - ME - Comércio de Jornais, Revistas e Promoções de Eventos - Diretora Presidente: Antonia Rosa Baraçal
Diretora Executiva: Maria Baraçal - Jornalista patrono: José Henrique Schmitz (in memoriam) - Editora e Jornalista Responsável: Karina Mingarelli - MTb 53.449
Diagramação: Sidney Silva - Redação, Edição, Composição e Editoração Eletrônica: Av. Adhemar de Barros, 210, sala 19 - Santo Antônio, 1º andar, CEP.: 11.430-000
Tel.: 3355-7474 e 3387-5096 - E-mail da Redação: jornal.estancia@terra.com.br - E-mail do departamento comercial: comercial.estancia@terra.com.br - Circulação: Guarujá,
Vicente de Carvalho, Bertioga e Cubatão - Tiragem: 10.000 exemplares  Impressão: Gráfica Diário do Litoral - Os artigos assinados são de responsabilidade dos seus autores.

10 a 16 de julho de 2020 OPINIÃO A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br2

Nossa opinião

Será que o povo bra-
sileiro está realmente brin-
cando com a vida e ba-
nalizando a mor te por 
complicações da covid-
19? Na última semana, as 
atividades rotineiras vem 
sendo retomadas em di-
versos estados e cada vez 
mais as pessoas ganham 
as ruas contando com as 
máscaras e gotas de álcool 
em gel como proteção. 

Isso porque os go-
vernos decretaram medi-
das oficiais para garantir 
o mínimo de prevenção 
seguindo protocolos de 
saúde para combate à 
pandemia e preservar a 
vida do cidadão. Mas a 
reflexão que propomos 
nesse momento é sobre 
a pandemia em si.

Precisamos lembrar que 
ainda que se implante 
medidas de barreiras sani-
tárias nos espaços sociais, 
pouco se sabe ao certo 
sobre o novo coronavírus, 
e o isolamento social, que 
efetivamente tem resulta-
dos, já não é mais possível. 

As estratégias de com-
bate abrangem o mo-
nitoramento dos casos 
para tentar estabelecer 
onde acontece o contá-
gio e a taxa de sucesso 

do isolamento. Mas esses 
dados carecem de um 
desdobramento cientí-
fico e o Brasil tem rece-
bido pouco incentivo 
nesse quesito científico.

Segundo o governo de 
São Paulo, 98% dos mu-
nicípios do estado fazem 
algum tipo de monitora-
mento de contatos por 
meio de suas vigilâncias 
epidemiológicas e Aten-
ção Básica municipais. Mas, 
e nos outros estados? O 
vírus continua circulando 
e esse abre e fecha dos 
comércios trará mais pre-
juízos, pois prolongam 
ainda mais a quarentena. 

O fato de expressiva 
parte da população já ter 
tido contato e/ou adoe-
cido, com o novo coro-
navírus parece ter tirado 
a seriedade da doença, 
e seus possíveis desdo-
bramentos negativos na 
saúde e vida dos pa-
cientes. É preciso lembrar 
que pode haver conse-
quências até para quem 
não teve sintomas graves. 
Então, prevenção é tudo.

O fato de o presidente 
da República ser o princi-
pal agente dessa falta de 
seriedade frente à pan-
demia, agrava ainda mais 

o quadro epidêmico da 
doença, pois no Brasil, a 
covid-19 segue evoluindo 
sem controle algum e sem 
políticas definidas para o 
combate nos próximos 
meses e até que se consi-
ga ter uma vacina.

Aprendemos no início 
dessa crise sanitária que 
é preciso que os países 
atuem firmemente para 
garantir que se façam 
uma triagem, monitora-
mento de contatos e 
isolamento efetivos para 
que pandemia seja, de 
fato, contida. Mas nosso 
governo está longe de 
atingir esse objetivo.

Sendo assim, seguimos 
para o quarto mês de pan-
demia e continuamos em 
‘estado’ de quarentena, 
apesar da liberação de al-
guns setores do comércio 
e de serviços.

Não nos cabe, como 
cidadãos, solucionar o 
que os governos não con-
seguem gerenciar, mas 
temos nossa cota de res-
ponsabilidade na evolu-
ção da covid-19.  

O que você está fazen-
do no seu dia a dia para 
contribuir positivamente 
com o fim da pande-
mia na sua comunidade?

O incentivo ao iso-
lamento social devido 
ao Covid-19, trouxe um 
estreitamento ainda maior 
das crianças com a Inter-
net. Já sabemos que os 
tempos de hoje não são 
como os de antes, afinal, 
muitas crianças já nascem 
com tablets nas mãos, po-
rém, é muito importante fi-
car atento aos riscos que a 
ingenuidade dos peque-
nos pode proporcionar. 

Aparece muito em ca-
nal de notícias: pesso-
as que se passam por 
outras para fazer desa-
fios perigosos às vidas 
das crianças. Cuidado, as 

informações muitas ve-
zes servem apenas para 
causar pânico às famílias. 

Porém, seja verdade ou 
‘‘fake news’’, uma certeza 
é: tenham cuidado. As 
crianças estão aprenden-
do cada vez mais rápido 
a utilizar essa ferramenta, 
a qual como tudo na 
vida tem seu lado bom e 
também ruim, se utilizado 
de maneira inapropriada. 

Elas aprendem com 
mais facilidade, isso con-
tribui para aumentar as 
oportunidades de apren-
dizado, mas, a inocência 
delas pode viabilizar con-
tatos com pessoas des-

conhecidas ou exposição 
de conteúdos violentos. 
Que mesmo frente à um 
computador, a criança 
não perca seu status de 
menoridade, portanto, 
a supervisão é essencial. 

Caso você tenha notícia 
de algum conteúdo que 
coloque crianças em risco 
no meio online, poderá 
ser feito uma denúncia 
pelo telefone 188 (Canal 
Centro de Valorização 
da Vida) ou basta discar 
100, o contato será feito 
ao Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH). Fi-
que atento ao seu direito! 

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

Em tempos digitais, tenham 
cuidado com as crianças!

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI

O que você está fazendo 
para contribuir com
o fim da pandemia?

Micros
Boletim Covid-19
Com 4.572 casos de co-
vid-19 em Guarujá, a secre-
taria municipal de Saúde 
mudou a forma de infor-
mar os casos de covid-19 
na cidade. O foco, agora, 
são os casos recuperados. 
Nesta quinta-feira (9), mais 
116 munícipes venceram 
o novo coronavírus. Com 
isso, sobe para 3.442 o 
número de curados. 

167 novos casos
Nas últimas 24 horas, 167 
notificações de testes po-
sitivos foram recebidas. O 
total de casos confirma-
dos agora é de 4.572, dos 
quais 28 estão internados, 
12 deles em Unidade de 
Terapia Intensiva. Outros 
897 estão em isolamento 
domiciliar. Eles são acom-
panhados pela Vigilância 
Epidemiológica e orienta-
dos a informar quaisquer 
mudanças em seus estados 
de saúde imediatamente.

205 mortes
No mesmo período, dois 
óbitos foram notificados. 
A doença foi responsável 
por 205 falecimentos de 
moradores da Cidade. 
Dos testes feitos desde 
o começo da pandemia 
até agora, 4.444 foram 
descartados para o novo 
coronavírus, dos quais 119 
eram óbitos investigados. 

Suspeitos
O Município aguarda o 
resultado dos testes de 
102 casos suspeitos, dos 
quais 56 precisaram ser in-
ternados, 16 em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). 
Os demais suspeitos estão 
em isolamento domiciliar 
e são monitorados pe-
las equipes da Secretaria 
de Saúde. A Cidade tem 
sete óbitos de residen-
tes sob investigação de 

terem sido causados por 
infecção pela covid-19.

Parasita é... 
“Mesmo com o governo 
federal operando contra 
e retirando nossos direi-
tos trabalhistas, a cate-
goria continua atuando 
contra o inimigo invisível 
e mor tal”. A fala é do 
presidente do Sindserv, 
Zoel Siqueira, que desta-
ca ainda que “Não fosse 
o funcionalismo, princi-
palmente o da saúde, o 
caos da pandemia seria 
consideravelmente maior”

... o governo
A bronca de Zoel é dirigida 
ao governo federal e à fala 
do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, que disse 
que o servidor público é 
um parasita do governo”. 
O sindicalista e servidor 
público esclarece que “a 
política neoliberal trabalha 
pelo chamado estado mí-
nimo com o objetivo de 
aumentar os ganhos da ini-
ciativa privada e para isso, 
enfraquecem o servidor” 
e que a luta do sindiserv 
é a defesa dos servidores 
de Guarujá e seus direitos. 
Recado passado.

CEO e CROOF 
Os Centros de Especia-
lidades Odontológicas 
(CEO) e de Referência em 
Otorrinolaringologia, Oftal-
mologia e Fonoaudiologia 
(CROOF), em Guarujá, reto-
marão suas atividades par-
cialmente, a partir da pró-
xima segunda-feira (13). 
Os equipamentos voltam a 
atender a população com 
30% de sua capacidade, 
em função da pande-
mia do novo coronavírus.
 
Serviço
O Centro de Especialida-
des Odontológicas fica na 

Rua Marivaldo Fernandes, 
275, Vila Júlia. Telefone para 
contato é o  3355 8954. Já 
o CROOF está localizado 
na Avenida Leomil, 518 
– Centro. Contato pelo 
telefone: (13) 3384 2404.

Inverno 
O Fundo Social de Solida-
riedade (FSS) de Guarujá 
divulgou nesta semana 
mais sete postos de ar-
recadação da Campanha 
Inverno Solidário, lançada 
pelo Governo do Estado 
no mês passado. Agora, 
os munícipes podem en-
tregar os cobertores novos 
nos Centros de Atividades 
Educacionais e Comuni-
tárias (Caecs). A iniciativa 
tem o objetivo de ajudar 
as pessoas em situação de 
vulnerabilidade social a en-
frentar o período de frio. 

Solidário
Por conta da pandemia 
da Covid-19, foi preciso 
adaptar a campanha para 
evitar o risco de transmis-
são pelo novo coronavírus. 
Sendo assim, neste ano 
serão recolhidas apenas 
doações de cobertores 
novos e embalados.

Doações
Os munícipes podem levar 
a doação, também, dire-
tamente no Fundo Social, 
que fica na Rua Cavalheiro 
Nami Jafet, 549, Centro. 
É necessário agendar o 
horário pelo telefone (13) 
3386-8820, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 12 ho-
ras e das 13 às 17 horas.

Orquestra
O projeto Orquestra em 
Casa traz nesta sexta-feira 
(10) um quinteto de cordas, 
que será postado na pági-
na da Secult, no Facebook  
- https://bit.ly/3ewMfUv, 
a par tir das 18 horas. 

CICLONE BOMBA

Essa é uma lei (das Fake News) que não está nem 
aprovada e já deu resultados. Ontem, o Facebook fez 
uma operação não apenas no Brasil, mas em outros 

países. Você vê como, quando a gente discute de forma 
correta, independente[mente] se o texto é bom ou se o 
texto pode ser aprimorado, como é que a discussão de 

uma matéria que está preocupando a tantos brasileiros, 
como é que ela já pode dar resultados, onde as próprias 
plataformas começam a ver que têm responsabilidade, 

sim, sobre aquilo que acontece no seu mundo.
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia

FRASE 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

De Guarujá

Guarujá recebeu, na manhã 
desta terça-feira (7), a visita do 
alto comando da Força Aérea 
Brasileira (FAB). O Comandante 
da Aeronáutica, tenente-bri-
gadeiro do ar Antonio Carlos 
Moretti Bermudez, foi recep-
cionado pelo comandante da 
Base Aérea de Santos, tenen-
te-coronel-aviador Francisco 
José Formággio, pelo prefeito 
do Município, Válter Suman, 
e pela superintendente da 
Infraero, Adriana Lopes.

Acompanhado do co-
mandante-geral de apoio, 
tenente-brigadeiro do ar Bap-
tista Júnior; do secretário 
de Economia, Finanças e 
Administração da Aeronáuti-
ca, tenente-brigadeiro do ar 
Marcelo Kanitz Damasceno; 
e do chefe do Gabinete do 
comandante da Aeronáutica, 
major-brigadeiro do ar Pedro 
Luís Farcic, Bermudez veio 
conhecer de perto ações de-
senvolvidas pelos militares em 
parceria com o Município.

Fazem parte dessas inicia-
tivas, por exemplo, o Hospital 
de Campanha montado no 
hangar da Base Aérea para o 
enfrentamento à pandemia da 
Covid-19, o Aeródromo Civil 
Metropolitano e a Operação 
COVID-19, da FAB, que já dis-
tribuiu, desde o dia 4 de maio, 
mais de 50 mil refeições para 
caminhoneiros que trafegam 
pela SP-055, em local próximo 
ao Porto de Santos.

A comitiva acompanhou a 
apresentação de um histórico 
das ações desenvolvidas em 

Alto comando da Aeronáutica visita
hospital de campanha e aeródromo

Ao lado do prefeito Válter Suman, o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar 
Antonio Carlos Moretti Bermudez, conferiu de perto as instalações do Hospital de Campanha 

na Base Aérea e as melhorias em curso pela Infraero no Aeródromo Civil Metropolitano

Com objetivo de elaborar 
políticas públicas para as 
pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA), a Se-
cretaria de Relações Sociais 
(Seres) de Guarujá instituiu 
uma comissão em atenção a 
essa demanda no Município. 
Na última sexta-feira (3), houve 
a assinatura do decreto autori-
zando a criação da comissão.

A iniciativa surgiu a partir 
de reuniões com um grupo 
de mães de autistas junto à 
Assessoria de Políticas Públicas 
para as Pessoas com Deficiên-
cia, conforme explica o asses-
sor da pasta. “Desde 2017, 
estamos em tratativas. Nesse 
diálogo, fomos conhecendo 

e mapeando as necessidades, 
a fim de buscar a inclusão e a 
garantia de direitos em todas 
as especificidades”, disse.

O grupo de trabalho será 
formado por seis represen-
tantes do governo, cinco de 
entidades ligadas à causa e 
outros quatro representantes 
da sociedade civil organizada, 
sendo duas do Distrito de 
Vicente de Carvalho.

As quatro vagas para re-
presentantes da sociedade 
civil organizada estão com 
inscrições abertas. Os inte-
ressados precisam preencher 
alguns pré-requisitos: ser mãe, 
pai ou responsável por uma 
pessoa autista; ser profissio-

nal da área de psicologia ou 
psicopedagogia que atue ou 
tenha atuado com pessoas 
autistas ou pessoa que tenha 
formação ou experiência 
comprovada no trato com 
elas. É preciso morar em Gua-
rujá ou Vicente de Carvalho e 
comprovar atuação.

Quem preencher esses 
requisitos pode enviar até o 
dia 15 deste mês um email 
para adm.seres.pmg@gmail.
com, no campo assunto co-
locar: ‘Comissão Autistas’. 
No corpo do email, colocar 
nome, endereço e telefo-
ne para contato. Outras in-
formações pelo telefone: 
(13) 3308-7430/3308-7438.

“Obrigado, servidores pú-
blicos municipais, pelo empe-
nho no combate à pandemia 
de coronavírus”, diz um ou-
tdoor na avenida Puglisi, de 
grande movimento em Guarujá.

O car taz, do Sindicato 
dos Servidores Municipais 
da cidade (Sindserv), com 
seis metros de largura por 
três de altura, foi instalado 
no sábado (4) e vem cha-
mando atenção pública.

A diretoria do sindicato, 
presidida pelo servidor Zoel 
Garcia Siqueira, “saúda os guer-
reiros e guerreiras que são os 
servidores, louváveis baluartes 
na guerra contra a pandemia”.

O sindicalista considera 
que, além do pessoal da saú-
de e segurança, ligado direta-
mente às ações de prevenção 
e combate ao novo corona-
vírus, o conjunto da categoria 
está exposto ao problema.

O funcionalismo, segundo 
ele, nos postos de saúde, 
escolas e demais equipamen-
tos da prefeitura, em contato 
diário com o público, é vítima 
em potencial do contágio.

Zoel pondera que cen-
tenas de servidores já fo-
ram contaminados e, pior, 
levaram a doença para suas 
casas e famílias. “E esse é 
um dos motivos do nos-
so tributo em via pública”.   

Levantamento parcial reali-
zado pela Prefeitura de Guarujá 
aponta que o Projeto de Ensino 
Remoto apresenta uma média 
geral de quase 80% nos aces-
sos dos estudantes da rede 
municipal de ensino. Índice 
analisa um universo de quase 
27 mil estudantes envolvidos, 
tanto no uso da plataforma 
on-line, como na retirada do 
conteúdo na unidade escolar.

Implementada em 27 de 
abril, a iniciativa foi uma alter-
nativa de ensino encontrada 
pela Secretaria de Educa-
ção, Espor te e Lazer (Se-
del) devido à suspensão das 
aulas presenciais desde 23 
de março, por conta da pan-
demia da Covid-19, causa-
da pelo novo coronavírus. 

As atividades estão dis-
poníveis por meio do site 
https://www.guaruja.sp.gov.
br/educacao-e-esporte/estu-

parceria com a Prefeitura e 
realizou uma visita presencial 
nas instalações do Hospital de 
Campanha de Guarujá. Em se-
guida, fez um reconhecimen-
to da área onde está sendo 
implantado o aeródromo e 
da estrutura montada para a 
produção dos alimentos aos 
caminhoneiros.

Único hospital de campa-
nha dentro de uma base mi-
litar no Brasil, o equipamento 
de Guarujá foi montado em 
menos de 40 dias e é res-
ponsável por um quarto da 
capacidade hospitalar instala-
da no Município para atender 

pacientes da covid-19 no 
município. Até o momento, 
267 pessoas receberam aten-
dimento médico na unidade, 
que tem índice médio de 2,46 
altas por dia – são 140 em 57 
dias de funcionamento.

Para o comandante Bermu-
dez, o Hospital de Campanha 
é uma experiência ímpar. 
“A escolha convergiu muito 
rapidamente para Guarujá 
exatamente pela conduta 
do Ministério Público do 
Estado de São Paulo e pela 
segurança que tínhamos no 
sucesso desta parceria, que 
se concretizou como um 

caso de sucesso”, destacou. 
Bermudez refere-se ao fato 
de os recursos para o Hos-
pital de Campanha terem 
sido obtidos no âmbito de 
um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) que havia 
sido firmado em inquérito 
civil na área ambiental, com a 
concordância do Grupo de 
Atuação Especial de Defesa 
do Meio Ambiente (Gaema).

INSTALAÇÃO
A contratualização com 

a Infraero para a gestão e 
operação do Aeródromo 
Civil Metropolitano foi ou-

tro ponto de destaque na 
reunião. FAB, Infraero e Pre-
feitura firmaram o compro-
misso de realizar todos os 
esforços necessários para 
que a certificação da pista 
aconteça rapidamente, su-
perando as questões am-
bientais necessárias no início.

“O projeto vai agregar o 
modal aéreo a três outros 
grandes modais, o rodoviá-
rio, aquaviário e ferroviário, 
possibilitando o transporte 
de materiais vindos do Porto 
de Santos com grande valor 
agregado”, observou o te-
nente brigadeiro do ar, Da-

masceno. Somam-se a isso as 
demandas para a aviação co-
mercial, a exemplo das com-
panhias Azul e Two Flex, que 
demonstraram interesse em 
operar voos a partir de Guaru-
já, como também de serviços 
agregados à aviação geral.

DOAÇÕES
A Sociedade dos Melhores 

Amigos da Aeronáutica (Soma-
ero) formalizou a entrega de 
300 cestas básicas com itens 
de higiene para o Fundo Social 
de Solidariedade de Guarujá 
(FSS). A doação foi feita por 
militares da reserva e da ativa 
e foi recebida pela presiden-
te do FSS, Edna Suman, que 
também integrou a comitiva.

“Em um momento como 
este, estarmos unidos para 
ajudar de alguma forma a 
cidade, nos faz sentir mais 
patriotas e cumpridores dos 
nossos compromissos com 
a sociedade”, destacou o 
diretor-presidente da Soma-
ero, Reinaldo Papaiordanou.

Para o prefeito Válter Su-
man, a visita do comandante 
da Aeronáutica reforçou ainda 
mais os laços entre Guarujá e a 
FAB. “Nossa palavra será sem-
pre de gratidão. A viabilização 
do nosso aeródromo sempre 
foi prioridade para ambas 
as instituições e vai garantir 
desenvolvimento não só para 
Guarujá,mas para toda a Baixa-
da Santista. A possibilidade do 
nosso Hospital de Campanha 
também foi fundamental para 
garantir um atendimento dig-
no às pessoas no combate 
à pandemia”, completou.

Helder Lima

Servidores na linha de frente da 
pandemia são homenageados

“Outdoor” do Sindserv na avenida Puglisi, de grande movimento
da cidade, faz homenagem ao funcionalismo de Guarujá

Ensino Remoto do Município já 
registra quase 80% de acesso 

Comissão é criada para discutir
políticas públicas para autistas

do-remoto/ ou com retirada 
de conteúdo impresso na 
escola referência, aos estu-
dantes sem acesso à internet. 

Partindo de um universo 
de cerca de 34 mil estu-
dantes na rede municipal de 
ensino, a avaliação preliminar 
com 26.959 alunos inseridos 
no projeto – que compre-
endem os ensinos Infantil e 
Fundamental I e II – aponta 
que 21.295 estão com acesso 
ao projeto, seja por meio da 
ferramenta on-line ou atra-
vés da retirada de conteúdo 
impresso na unidade, que 
representa 78,9%. Os demais 
5.664 alunos estão sendo 
identificados na busca ativa.      

Ao detalharmos o percentu-
al de acessos nos três níveis de 
ensino, a melhor marca é iden-
tificada no Ensino Fundamental 
I (1° ao 5° ano), com 88% de 
adesão, ou seja, acesso de 

12.895 alunos. Desses, 11.348 
estão no projeto, e outros 
1.547 (12%) na busca ativa.   

Na sequência vem o Ensino 
Infantil com índice de 73%, 
ou seja, 4.781 contam com 
acesso e outros 1.741 (26,7%) 
fazem parte da busca ativa. 
Por fim, o Ensino Fundamental 
II (6° ao 9° ano), apresenta 
uma taxa de 68,5%, com 
5.166 alunos no acesso e, 
na busca ativa, outros 2.376 
(31,5%) sendo identificados.



Aline de Fátima Abreu Trindade e Júlio César
Pietroluongo Junior disseram sim ao matrimônio

Numa linda cerimônia 
o jovem casal uniu-se, 

perante seus familiares, 
muitos amigos e honras 
militares dos colegas da 

tenente Aline Trindade, 
no Espaço Moenda 

Eventos, Fazenda 
Alexandre Botelho, em 

Pindamonhangaba.
A festa contou com

vários espaços
e contagiou os 

convidados com
muita alegria e 
descontração   

A mãe do noivo, Maria Aparecida Soares, e a mãe da noiva Maria
Rabelo de Abreu Trindade, felizes com o momento de seus filhos 

Família Trindade estava feliz com o casamento de Aline e Júlio César 

Adriana Diniz e Rodolpho Dalino

Denise Csuzlinovics Ferro
e Didney Csuzlinovics Pires 

Alexssandro e Priscila Martori

Helena Rabelo de Abreu
e Vitor Cardoso Fonseca

Natália Trindade Rita Rabelo de Abreu Frederico Nogueira 
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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

MOMENTOS DE 2017



Sicredi inaugura agência no Guarujá 

Equipe da Sicredi de Guarujá: a inauguração da agência, a 4ª do Litoral, foi realizada no último dia 25. A moderna agência está instalada na avenida Puglisi,
nº 201, centro, Guarujá. A instituição é a primeira financeira cooperativa do Brasil e está expandindo a área de atuação para a Baixada Santista. Atualmente, a rede 
se totaliza com 1684 agências, 25 mil colaboradores e mais de 4 milhões de associados. A proposta é trazer um atendimento diferenciado aos seus associados

O assessor de Comunicação,
Eloi de Almeida, e Orlando Mufatto,

presidente da Sicredi Grandes Lagos PR/SP
O diretor executivo Jardiel Cherpinski (1º à esquerda) sentiu-se

honrado em participar da cerimônia de inauguração

O padre Wagner de 
Medeiros da Igreja 

Matriz de Guarujá, no 
momento da benção

de inauguração

Ana Maria, o presidente da Sicredi, Orlando Mufatto e Jorge Alves dos Santos 
O gerente da agência Jorge Alves, Gabriela Baldin,

o empresário Nilson Santos e Graciela Cardoso Van-Tol 

Daniela Teixeira Mariano, seu marido Rodolpho Braga de Amorim e Maurílio Mariano

Laís Morante e a contadora Cláudia Moura 
A gerente Eliana da Silva Costa Araújo

e seu filho Victor Abrão Araújo 
O ex-jogador do Santos, Serginho Chulapa
e o presidente da Sicredi, Orlando Mufatto

Autoridades e associados da agência da Sicredi de Guarujá
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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?

A fim de preparar o seg-
mento de quiosqueiros e 
ambulantes das praias de Gua-
rujá para a retomada das ati-
vidades, a Prefeitura está pro-
movendo o curso “Trilha de 
Capacitação Online Sebrae”. 
As aulas tiveram início na últi-
ma segunda (6) e continuam 
até a próxima terça-feira (14).

Segundo o Sebrae, a ca-
pacitação conta com a média 
de 70 acessos por dia. Com 
isso, até o momento, Guarujá 
registra recorde no índice de 
participação, comparado as 
outras cidades que também 
já tiveram o mesmo curso.

Ao todo, são sete encon-
tros online, com duas horas 
de duração cada, somando 
14 horas de capacitação. A 
programação aborda temas 
como técnicas de venda, 
atendimento ao cliente, pro-
tocolo de retomada, direitos e 
contratos, renegociação, fluxo 
de Caixa e linhas de crédito.

Após a conclusão do cur-
so, os participantes contarão 
com certificado e mentoria in-
dividual realizada pelo Sebrae.

A iniciativa faz parte dos 
esforços da Prefeitura no en-
frentamento da pandemia e 
conta com trabalho conjunto 
das secretarias de Desenvolvi-
mento Econômico e Portuário 
(Sedep) e de Turismo (Setur), 
além da parceria com o Se-
brae-SP, Associação da Orla 
de Guarujá e Associação dos 
Carrinhos de Praia de Guarujá.

“Essa parceria está ca-
pacitando gratuitamente os 
empreendedores neste mo-

No balanço epidemiológi-
co desta terça (07), foram 13 
novos recuperados, 32 exa-
mes positivos (confirmados) e 
109 negativos (descartados).

Dos 776 pacientes de Ber-
tioga infectados pelo Corona-
vírus 639 já estão recupera-
dos. Os números representam 
82,3% dos casos. O Município 
também tem a menor taxa de 
letalidade da Baixada Santis-
ta, 1,8%. A ocupação dos 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva – UTI está em 20%.

O  Seconci-SP (Serviço 
Social da Construção Civil ) 
da Riviera de São Lourenço 
aplicou 137 testes rápidos 
para a detecção de anticor-
pos à Covid-19. Das pessoas 
testadas com sintomas, 30 
testaram positivo e os ou-
tros 107 deram negativo. Os 
testes foram adquiridos pela 
Associação Amigos da Rivie-
ra, que contratou o serviço 
para a Testagem de todos os 
funcionários.  Serão mais de 
500 testes rápidos aplicados.

Mais um pacote de obras 
para a remodelagem da Nova 
Entrada de Santos, entre os 
Km 59 e Km 65 da Rodovia 
Anchieta, foi concluído na 
quarta-feira (8). Foram en-
tregues mais um viaduto, o 
segundo dos três elevados 
que integram o projeto, pas-
sarela de pedestres, além de 
adequações na pista.

A cerimônia de inaugu-
ração ocorreu em ambiente 
virtual e a Ecorodovias foi a 
empresa responsável pela 
execução das obras. A libe-
ração imediata do tráfego no 
novo viaduto Alemoa, locali-
zado no Km 64+560, tem o 
objetivo de ajudar a melhorar 
o fluxo de veículos pesados 
na saída do Porto de Santos 
rumo à capital paulista. 

O novo elevado será a 
alça de acesso ao viaduto 
Gal. Augusto Octávio Con-
fúcio, com conexão à Ro-

dovia Anchieta (SP-148), 
no sentido Norte (SP-150).

A previsão do Governo é 
que até o fim do ano as obras 
estarão concluídas, com a 
entrega de mais um viaduto e 
melhorias viárias no entorno.

O sistema viário ainda terá 
um terceiro viaduto (Pira-
tininga), que, em conjunto 
com o Viaduto Anchieta, em 
operação desde novembro 
de 2019, e o Alemoa, recém-
inaugurado, completam a or-
ganização do fluxo de veículos 
pesados em direção ao porto 
e de veículos leves que se diri-
gem às áreas centrais das cida-
des de Santos e São Vicente.

Com investimentos de R$ 
270 milhões, o projeto exe-
cutivo de remodelação do 
trecho foi desenvolvido pela 
concessionária Ecovias e está 
sob fiscalização da ARTESP 
– Agência de Transportes 
do Estado de São Paulo.

De Guarujá

Em tempos de pande-
mia do novo coronavírus, 
fica cada vez mais difícil 
manter os estoques dos 
bancos de sangue, pois 
os hemocentros sofrem 
retração na quantidade de 
bolsas coletadas, causada 
pelo receio de contágio  
com a Covid-19. O Hospi-
tal Santo Amaro (HSA),em 
Guarujá, segue com a Cam-
panha de Doação de Sangue 
no Município, cujas doa-
ções caíram mais de 60%.

Os interessados em co-
laborar com a causa devem 
entrar em contato com o HSA 
pelo telefone (13) 3389-1515 
para outras informações sobre 
condições e restrições; ou ir 
direto à unidade, localizada 
na Rua Quinto Bertoldi, 40 
– Vila Maia, de segunda a 
sexta-feira, das 7 às 11 horas.

Ao todo, são distribuídas 
30 senhas por dia, seguindo 
as determinações do Minis-
tério da Saúde, referente a 
contingência da Covid-19. Os 

Estoque do Banco de Sangue 
do HSA registra queda de 60% 

horários passaram a ser esca-
lonados, sendo 10 por hora. 
Para doar, basta estar em boas 
condições de saúde, ter entre 
18 e 67 anos, pesar no mínimo 
50 kg, ter dormido ao menos 
6 horas nas últimas 24 horas, 
estar alimentado e apresentar 
documento de identificação 
original com foto recente.

O Ministério da Saúde 
orienta a população que 
continue doando, visto que 
outras doenças graves con-
tinuam ocorrendo, como 
anemias crônicas, acidentes 
que causam hemorragias, 
complicações decorrentes 
da dengue, febre amarela, 
tratamento de câncer, etc.

A doação de sangue é 

segura, não há riscos para 
quem doa. Os bancos 
de sangue estão disponi-
bilizando condições de 
lavagem de mãos, uso 
de antissépticos, reduzin-
do o número de cadei-
ras nas salas de espera, 
distanciando as macas 
de coleta e o uso de 
máscaras é obrigatório. A 

higienização das áreas, instru-
mentos e superfícies também 
estão sendo intensificadas.

“A doação é um ato de 
amor ao próximo, altruístico 
e fundamental. Precisa ser 
entendido que o sangue é um 
produto que não pode ser 
adquirido a não ser pela do-
ação. Os hospitais dependem 
disso para salvarem vidas. Nin-
guém está livre de necessitar 
de transfusão, seja por sofrer 
um acidente, passar por uma 
cirurgia ou outro procedimen-
to médico. Por isso, é indis-
pensável à conscientização 
e ajuda de todos.”, ressalta 
o médico hematologista, res-
ponsável pelo banco de san-
gue do HSA, Ronald Pallotta. 

Bertioga tem 
mais de 82% 
recuperados
de Covid-19 

Quem puder
doar deve entrar 

em contato
pelo telefone:

(13) 3389-1515

Guarujá ultrapassou a 
marca de 3.000 curados da 
covid-19 nesta segunda-
feira (6). Dos 4.313 casos 
confirmados, 3.161 vence-
ram a doença, de acordo 
com o boletim epidemioló-
gico diário, divulgado pela 
Secretaria de Saúde (Se-
sau). Isso coloca a Cidade 
com uma taxa de cura de 
73%, superior à registrada 
no Brasil, que é de 64,7%.

Desde o dia 29 de mar-
ço, quando o Município 
registrou o primeiro caso 
confirmado da doença, a 
taxa de cura da doença 
cresce exponencialmente, 
seja de munícipes que pre-
cisaram de assistência mé-
dica e receberam alta, ou 
de quem simplesmente não 
teve sintomas e cumpriu o 
isolamento social em casa, 
sendo monitorado por liga-
ções e/ou visitas das equi-
pes da Vigilância Epide-
miológica e da unidade de 
saúde. Em 30 de abril, por 
exemplo, eram 17 curados 
para 193 casos confirma-
dos (8 %); em 31 de maio, 
354 recuperados de 1.285 
(27%); no dia 29 de junho, 
2.944 restabelecidos dos 
4.056 positivados (72%).

Guarujá adotou uma es-
tratégia de análise minucio-
sa de sintomas para garantir 
que um paciente está re-
cuperado da covid-19. O 
comportamento da taxa de 
cura é reflexo disso: em al-
gumas pessoas, a infecção 
pode permanecer no orga-
nismo por mais tempo do 
que em outras, o que faz 
com que muitos contami-
nados apresentem sintoma-
tologia por maior período. 

 “A Vigilância Epidemio-
lógica só classifica a pessoa 
como recuperada após 
termos a garantia de que 
ela não sente mais nada. O 
cansaço, em especial, é um 
sintoma que perdura mais 
tempo. Nas ligações ou visi-
tas realizadas, por mais que 
o paciente afirme que já se 
sente bem, mas por vezes 
sente uma fadiga, ele ainda 
não é classificado como 
quem venceu a doença”, 
explica o diretor de Vigilân-
cia em Saúde, Marco Antô-
nio Chagas da Conceição.

Covid-19
Guarujá 

ultrapassa 
marca de 3 
mil curados

Nova entrada de Santos ganha segundo viaduto

Acesso à cidade de Santos ganha melhorias significativas com a 
segregação do fluxo viário em direção à cidade e à área portuária

Quiosqueiros e ambulantes

Guarujá registra recorde de acessos
em cursos online de qualificação

Capacitação teve início nesta segunda-feira (6) e segue até a próxima terça-feira (14)

mento tão delicado que o 
mundo está vivenciando com 
a pandemia da Covid-19. 
Estamos com a nossa estru-
tura focada para auxiliar as 
empresas nessa retomada”, 

declara o gestor do projeto 
no Sebrae-SP, Eduardo Sotelo.

Novas turmas - As ins-
crições para esse curso estão 
encerradas. Porém, para quem 
não conseguiu participar, o di-

retor de Desenvolvimento da 
Micro e Pequena Empresa e 
do Empreendedor Individual, 
Diego Abreu, adianta que a 
Prefeitura está planejando 
novas turmas. Além disso, 

também estão previstos cur-
sos para o setor de comércio 
e serviços. Em uma data opor-
tuna, maiores informações 
serão divulgadas através dos 
meios oficiais da Prefeitura. 

O Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) registra 
aumento da procura por 
seus cursos a distância. De 
acordo com o serviço que 
compõe o Sistema S, como 
o Serviço Social da Indústria 

(Sesi), Serviço Social do 
Comércio (Sesc), Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) e Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac), o número 
de pessoas que se inscre-
veram nos cursos este ano 

já é maior que a demanda 
de todo o ano passado.

Em 2020, o número de 
inscrições até o momento 
é recorde – 1,5 milhão de 
pessoas –, cerca de 400 
mil a mais que em 2019. O 
curso de maior procura é 

o de marketing digital (177 
mil interessados). Entre os 
mais procurados no portal 
do Sebrae também estão 
gestão financeira, aprender a 
empreender, atendimento ao 
cliente e gestão de pessoas. 
Todos os cursos são gratuitos.

Cresce interesse por cursos para empreender



PÃO DE VINHO TINTO 
COM RECHEIO DE

CALABRESA E NOZES
Ingredientes da massa: 
400g farinha de trigo; 200g 
farinha de trigo integral; 70g 
açúcar; 12g sal; 1 ovo; 40g 
fermento biológico fresco; 
80ml azeite; 200ml vinho 
t into seco; 100ml água.
Ingredientes do recheio: 
500g de calabresa; 100g de 
nozes picadas.
Modo de preparo: em uma 
tigela faça uma esponja com 
100 ml de água + 100 gramas 
de farinha de trigo e coloque 
todo o fermento. Misture e 
aguarde 20 minutos. Misture 
os ingredientes do recheio 
em uma outra tigela e reserve. 
Em outro recipiente, misture 
os ingredientes restantes na 
sequência descrita: restante 
das farinhas, o açúcar e o sal. 
Adicione o vinho tinto, a es-

ponja que foi preparada 
e o ovo. Misture bem, 
iniciando a sova da massa, 
por 5 minutos. Adicione a 
manteiga e siga sovando 
a massa até que ela fique 

lisa, por volta de 10 minu-
tos. Faça uma bola e deixe 

descansar por 20 minutos. 
Divida a massa em duas 

partes e abra no 
formato de 

um retângulo. Divida o recheio 
em duas partes e espalhe 
sobre cada uma das massas 
abertas e enrole. Deixar des-
cansar até dobrar de volume 
e após crescida a massa, 
pincelar ovo batido e levar 
para assar em forno (190°C), 
em média por 20 minutos.

BRUSCHETA DE 
ABOBRINHA COM

QUEIJO MINAS PADRÃO
Ingredientes: 1 dente de 
alho, grande, picado para 
refogado; 1 dente de alho 
inteiro para passar nas fatias 
de pão; 4 colheres (sopa) 
de azeite de oliva; 1 unidade 
de abobrinha ralada; 1 colher 
(sopa) de manjericão picado; 
100 gramas de queijo minas 
padrão ralado; Suco de meio 
limão siciliano; 1 pitada de 
tomilho; 1 unidade de pão 
italiano (filão); sal e pimenta 
do reino a gosto; folhas de 
manjericão para decorar.
Modo de preparo: em uma 
panela, refogue os dentes 
de alho no azeite. Junte a 
abobrinha ralada, deixe secar 
um pouco e adicione o sal, 
pimenta do reino e o tomilho. 
Retire do fogo e coloque 
o suco de limão siciliano. 
Reserve. Separe as fatias de 
pão e passe o dente de alho, 
cortado ao meio, em cada 
uma delas, arrume-as lado a 
lado em uma forma e coloque 
o queijo minas padrão sobre 
elas. Em seguida coloque 
um pouco da abobrinha re-
fogada em cada fatia e leve 
ao forno para derreter o 

queijo e dourar, levemente. 
Retire do forno, decore com 
folhas de manjericão e sirva.

PUDIM DE PÃO
COM CHOCOLATE 

Ingredientes do pudim: 
4 ovos; 1 lata ou caixinha de 
leite condensado - 395g; 
2 medidas (da lata de leite 
condensado) de leite integral; 
¼ xícara (chá) de açúcar; 
1 colher (sopa) de man-
teiga; 5 gotas de baunilha; 
1 pitada de canela em pó; 
2 xícaras de chocolate em 
pó; 3 pães (do tipo fran-
cês) amanhecidos e picados.
Ingredientes da calda: 
1 xícara (chá) de açúcar; ½ 
xícara de água
Preparo da calda: em uma 
panela, coloque o açúcar e 
aqueça em fogo baixo dei-
xando o derreter suavemente. 
Quando ele estiver dourado, 
junte meia xícara (chá) de 
água fervente e mexa. Deixe 
a mistura ferver mais, até dis-
solver todo o açúcar. Coloque 
a calda em uma forma de 
pudim com furo central (de 
23 cm) e reserve. 
Preparo do pudim: bata 
no liquidificador todos os 
ingredientes e despeje na 
forma que está com a calda. 
Leve para assar com a forma 
coberta com papel alumínio 
e em banho maria, em forno 
médio (180ºC), por cerca 
de 1 hora e 30 minutos. 
Retire do forno e espere o 
pudim esfriar. Leve à gela-
deira por cerca de 6 horas. 
Desenforme e sirva gelado.

No dia 8 de julho é co-
memorado o Dia do Pani-
ficador, uma homenagem 
aos profissionais que pro-
duzem um alimento milenar 
e bastante popular: o pão. 
Inspirada nesta data es-
pecial, a chef Glau-
cia Rodrigues, do-
cente do Senac 
Santos, preparou 
algumas receitas 
para quem deseja 
diversificar o con-
sumo do produto 
ou mesmo aproveitar para 
empreender no ramo e 
abrir seu próprio negócio.

Números do setor mos-
tram que a dica de investir 
nesse segmento faz sentido, 
já que o faturamento deste 
mercado, em 2019, chegou 
a R$ 95,08 bilhões, segundo 

estudo da Associação Brasi-
leira da Indústria de Panifica-
ção e Confeitaria (ABIP) e da 
Associação Brasileira das In-
dústrias de Biscoitos, Massas 
Alimentícias e Pães & Bolos 

Industrializados (ABIMA-
PI). A pesquisa cons-

tatou também que 
o consumo médio 
mensal de pão 
francês naquele 
ano foi de 704,72 

toneladas, com au-
mento equivalente a 

6,97%, em comparação ao 
ano anterior.

Glaucia ensina o passo a 
passo de três receitas dife-
renciadas para preparar em 
casa e surpreender a família. 
Confira e acesse o link: www.
facebook.com/spsenacsan-
tos para mais novidades! 

10 a 16 de julho de 2020VARIEDADESA ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br 7

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
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OA
FACILITAR

GANARIO
ESGLACE

GNOMOVD
TERECO
ENGESSAR
DOEISN

QUERCATA
PALADIM
LAIMOLA

LOTESRR
EFTEOR

PREVISÃO

Crepús-
culo
(fig.)

Interme-
diários
de um

negócio

O animal
como o ca-
mundongo

(?) de
Janeiro: a

Cidade Ma-
ravilhosa

Eduardo
Sterblitch,
ator e co-
mediante

Forma do
decote
pronun-
ciado

Ente
que vigia
tesouros
(Folc.)

Construtor
da Arca
(Bíblia)

Imobilizar
(membro
quebrado)

Dei;
ofertei

Sigla do
Clube Atlé-
tico Minei-

ro (fut.)

Tem
vontade

de

(?) Paz,
capital

boliviana

Pronome
oblíquo

referente
a "tu"

Divisão de
terreno

(pl.)

Ctrl+(?),
atalho para
imprimir,
no Word

O de
gordura é

alto no
abacate

(?) do tem-
po: serviço
meteoro-

lógico

Espião que serve, ao
mesmo tempo, a dois

governos inimigos

Descom-
plicar

Grande
vontade

Cobertura
do bolo
Mulher
cruel

Soldado
novo

(bras.)
Psiu!

Busca;
procura
Flor-de-
(?): lírio

Consoantes
de "uns"
Prendo
com nó

Circuito da
F1 (Itália)
Nome da
letra "F"

Perso-
nagem de 

conto árabe
Deter

Companhia
(abrev.)

Recipiente
de água

Extensão
de água

comum em
parques

D. Pedro
(?), impe-
rador do

Brasil

Significa
"Real", em

RAF

4/quer. 5/gnomo — ocaso. 8/previsão. 9/facilitar.

ATENDEMOS COM E S/HORA MARCADA

Tels.: 3012-1212
3355-7005

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

altura do nº 2049 da Av. Adhemar de Barros)

Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

Av. Prefeito Domingos de Souza, 05
Jardim Santa Maria - Guarujá / SP
(ao lado da Fiat/Extra)

Fones: (13) 3382-1274
99721-6684

REVISTARIA PERALTAREVISTARIA PERALTA

A Etec Alber to Santos 
Dumont do Guarujá está com 
inscrições abertas para 40 
vagas em cada um dos sete 
Cursos Técnicos Gratuitos 
oferecidos: Administração 
(Semi-presencial com au-
las aos sábados pela ma-
nhã); Cozinha (Gastronomia 
– Período da Noite); Logística 
(Período da Noite); Secre-
tariado (Período da Tarde); 
Turismo Receptivo (Período 
da Tarde); Cursos totalmente 
online de Administração; 
Comércio; Desenvolvimento 
de Sistema; Guia de Turismo; 
e Secretariado. Para quem 
já tem um curso técnico ou 
superior, pode fazer a Es-
pecialização em Gestão de 

O Governo de São Pau-
lo confirmou (8) que as 
partidas oficiais de futebol 
poderão ser retomadas 
em São Paulo a partir do 
próximo dia 22. Os jogos 
não poderão receber tor-
cedores e só serão rea-
lizados em cidades que 
estão na fase amarela do 
Plano São Paulo de enfren-
tamento ao coronavírus.

Atualmente, somente a 
capital e outras 15 cidades 
da Região Metropolitana 
estão na etapa intermedi-
ária do Plano São Paulo. 
Ainda haverá duas reclassi-
ficações das 17 regiões de 
saúde do estado antes da 
retomada do Paulistão, com 
possibilidade de autoriza-
ção de partidas em outras 
cidades do interior e litoral.

A lém dos por tões 
fechados ao público e 
restrições territoriais de 
acordo com a evolução da 
pandemia, a FPF terá que 
cumprir um rigoroso proto-
colo sanitário para organizar 
os jogos. O Campeonato 
Paulista ainda possui duas 
rodadas de classificação 
e outras quatro de elimi-
natórias a cumprir, com 
previsão de disputa da de-
cisão no dia 8 de agosto.

Na retomada das parti-
das, o Centro de Contingên-
cia do coronavírus exigiu a 
testagem de todas as pes-
soas envolvidas em cada 
partida. Se qualquer atleta 
ou profissional testar posi-
tivo, haverá o afastamento 
imediato da pessoa infec-
tada e a reavaliação clínica 
de todos os demais com 
quem houve contato direto.

Haverá l imitação de 
acesso de profissionais 
– incluindo atletas, comis-
sões técnicas, corpo médi-
co, equipes de arbitragem, 
funcionários operacionais, 
seguranças e jornalistas 
– em todas as partidas. 
O uso de máscaras será 
obrigatório, com exce-
ção de jogadores e arbi-
tragem durante os jogos.

“Em nenhum momento 
faltou atenção, diálogo 
ou harmonia entre o fu-
tebol de São Paulo e as 
autoridades do Estado. 
O futebol de São Paulo 
vai continuar respeitando 
vidas e cumprindo rigo-
rosamente os protocolos 
aprovados pelos médi-
cos”, disse o Presidente 
da FPF, Reinaldo Bastos.

Paulistão
Partidas 

oficiais de 
futebol serão 

retomadas 
sem torcida

Dia do Panificador

Senac ensina receitas com pão,
uma paixão dos brasileiros

Etec de Guarujá está
com inscrições abertas

Projetos, totalmente online.
As inscrições iniciaram 

na terça-feira (07) e estarão 
abertas até às 15h do dia 
21/07. Poderá se inscre-
ver qualquer pessoa que 
esteja cursando a 2ª ou 3ª 
série do Ensino Médio, ou 
já tenha concluído. A taxa 
de inscrição é de R$ 19

A classificação dos can-

didatos será feita através de 
análise de histórico escolar, 
considerando a média das 
notas de Português e Mate-
mática obtidas na 1º série 
do Ensino Médio. Os do-
cumentos de identificação 
e de escolaridade deverão 
ser inseridos, digitalizados 
em pdf, diretamente no site 
no momento da inscrição.

Produto
pode ser 

produzido 
em inúmeras 

versões

Processo seletivo oferece 40 vagas por curso



De acordo com os da-
dos mais recentes do Minis-
tério da Saúde, computa-
dos até quarta, o Brasil acu-
mula 1.713.160 de casos 
confirmados e 67.964 mor-
tes pelo novo coronavírus. 
O país atingiu hoje a marca 
de um milhão de casos 
recuperados de covid-19.

Nas últimas 24 horas, 
foram adicionadas 1.223 
mortes aos registros ofi-
ciais. Há ainda 4.105 óbitos 
em investigação. O painel 
do órgão também trouxe 
44.571 novos casos diag-
nosticados entre quarta (8) 
e quinta-feira (9). Estão em 
acompanhamento no país 
624.695 pacientes infecta-
dos pelo novo coronavírus. 
No balanço de terça-feira, 
o país contabilizava 66.741 
mortes e 1.668.589 casos 
acumulados de covid-19, 
desde o início dos registros.

Em entrevista coletiva 
realizada nesta quinta em 
Brasília, a equipe do Minis-
tério da Saúde apresentou 
a evolução da pandemia 
no país, destacando uma 
estabilidade na curva do 
número de mortes e um 
aumento na curva dos ca-
sos confirmados.

Estados - Os estados 
com mais mortes são São 
Paulo (16.788), Rio de Janei-
ro (10.970), Ceará (6.665), 
Pernambuco (5.323) e 
Pará (5.169). As unidades 
da Federação com menos 
falecimentos pela pande-
mia são Mato Grosso do 
Sul (134), Tocantins (233), 
Roraima (386), Acre (404) 
e Santa Catarina (432).

Covid-19
Brasil tem 
67,9 mil 
mortes e
1 milhão

de curados
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ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

De Agência Brasil

Chamar a atenção para 
o processo científico em 
meio à pandemia do novo 
coronavirus é um dos obje-
tivos da campanha #Cien-
tistaTrabalhando, lançada na 
quarta-feira (8), Dia Nacional 
da Ciência. A data marca 
a fundação, em 1948, da 
Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC). 

A campanha é pro-
movida pelo Instituto 
Serrapilheira, volta-
do para o fomento 
à ciência e à divul-
gação científica no 
Brasil, e a agência 
Bori, que busca criar 
uma ponte entre os cientis-
tas brasileiros e a imprensa.

Segundo a diretora de Di-
vulgação Científica do Serrapi-
lheira, Natasha Furlan Felizi, por 
causa da pandemia, há uma 
grande saturação do assunto 
ciência como debate público, 
mas, depois de alguns meses 
de discussão do tema, exis-
tem também demonstrações 
de falta de conhecimento 
da sociedade sobre o pro-

cesso científico. “Porque há 
muita gente que se manifesta 
contra a ciência, achando 
que a ciência é incapaz de 
produzir consenso sobre os 
medicamentos, tratamentos 
adequados, ou mesmo por 
causa da ‘demora’ em produ-
zir uma vacina”, disse Natasha 
em entrevista à Agência Brasil.

O tema ganhou grande 
visibilidade por causa da pan-

demia, mas, ao mesmo tem-
po, há uma reação ne-

gativa por desconhe-
cimento de como 
funciona a ciência, 
de quanto tempo 
leva e de quanto 

debate requer esse 
processo, observou 

Natasha. “Então, o objetivo 
da campanha é chamar a aten-
ção para isso, para como se 
dá de fato o processo, como 
a ciência de certa forma é 
um processo democrático 
também, no qual muitas vo-
zes cooperam para construir 
esses consensos que, às 
vezes, levam anos e décadas 
para serem estabelecidos.”

Natasha enfatizou que a 
ciência precisa estar no de-

bate público também como 
um retrato do processo que 
ela envolve, e não somente 
como a comunicação de 
resultados. “Do mesmo jeito 
que se discute política todo 
dia, as pessoas deveriam, de 
alguma forma, discutir ciência 
todo dia”. A ideia é refletir 
sobre como a ciência está 
presente no dia a dia da po-
pulação, independentemente 
de haver uma pandemia.

A iniciativa da campanha 
par tiu da comunidade de 
divulgadores científicos dos 
campi do Serrapilheira, que 
não são vinculados formal-
mente ao instituto, embora 
já tenham participado dos 
processos seletivos deste 
e se reúnam em um fórum 
de debate. Cada um dos 
divulgadores ativou seus 
contatos nas redes sociais 
para construir o movimento.

Do lado do Serrapilheira, 
em parceria com a agência 
Bori, veículos da imprensa e 
colunistas, foi feito o pedido 
para que o espaço das co-
lunas de vários assuntos nos 
jornais, revistas e redes sociais 
fosse cedido para o debate 

Campanha chama 
atenção para o 

processo científico

#CientistaTrabalhando

O Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem), que teve 
a aplicação adiada por causa 
da pandemia do novo coro-
navírus, foi remarcado para os 
dias 17 e 24 de janeiro, na sua 
versão impressa. A nova data 
para aplicação das provas foi 
divulgada nesta semana (8).

A versão digital do exame 
será aplicada nos dias 31 de 
janeiro e 7 de fevereiro. Já a 
reaplicação das provas está 
marcada agora para os dias 24 
e 25 de fevereiro do ano que 
vem. Os resultados serão di-
vulgados no dia 29 de março. 

Segundo o presidente do 

Inep, serão adotadas medidas 
sanitárias durante a aplicação 
das provas, como uso de 
álcool gel e distanciamento 
adequado entre os estudan-
tes, e vão gerar um custo adi-
cional de cerca de R$ 70 mi-
lhões para o governo federal.

SISU - O ministro interino da 
Educação destacou que, caso 
seja um desejo das instituições 
de ensino, o MEC poderá 
abrir um terceiro período de 
inscrições no Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu) em 2020. 
Normalmente, o Sisu é aberto 
duas vezes no ano, no primei-
ro e no segundo semestre.

As inscrições para o Sis-
tema de Seleção Unificada 
(Sisu) de 2020 estão aber-
tas até o dia 10 de julho. 
Serão oferecidas mais de 
51 mil vagas em instituições 
de ensino superior do país. 

Pela primeira vez, além 
dos cursos de graduação 
presenciais, o Sisu 2020.2 vai 
ofertar vagas na modalidade 
a distância (EaD). Além de 
ter feito o Enem de 2019, os 
interessados não podem ter 
zerado a redação. Estudan-
tes que fizeram o exame na 
condição de treineiros tam-
bém não podem participar.

Representantes de entre-
gadores de aplicativos, como 
o Ifood, Rappi e Uber Eats, 
se reuniram nesta semana (8) 
com o presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia, 
para apresentar demandas da 
categoria. Entre outros pontos, 
os entregadores reclamam 
das jornadas exaustivas de 
trabalho, sem descanso se-
manal, que chegam a durar 
mais de 14 horas e querem a 
aprovação de uma legislação 
específica para a categoria 
que assegure melhores con-
dições de trabalho.

Em abril de 2019, foram 
registrados 5,5 milhões de 
trabalhadores de aplicativo. 
Além de uma legislação es-
pecífica, os entregadores plei-
teiam ainda o aumento da taxa 
mínima das entregas; a fixação 
de tabela de preço do frete 
de entregas; o fim dos blo-
queios e desligamentos das 
plataformas de entrega de for-
ma injusta e sem justificativas.

E les  também querem 
mais segurança no trabalho, 
com a criação de seguro e 
que as plataformas ofereçam 
gratuitamente equipamen-

sobre a ciência: “fosse na 
forma de ocupação mesmo 
da coluna por um cientista 
que não é o autor da coluna 
ou pelo próprio colunista 
escrevendo sobre o tema”.

A ação começou nes-
ta quarta-feira e segue ao 
longo do mês de julho. Até 
agora, mais de 20 colunistas 
confirmaram a cessão do 
espaço ou estão produzindo 

conteúdo sobre o processo 
científico. A mensagem da 
campanha é que ciência é 
um processo e, para chegar 
a resultados, precisa de tem-
po, investimento e diálogo.

O presidente da Aca-
demia Brasileira de Ciências 
(ABC), físico Luiz Davidovich, 
aproveitou o Dia Nacional da 
Ciência e conclamou todos 
os setores da sociedade 
brasileira a se juntarem às 
instituições que compõem a 
Iniciativa para Ciência e Tec-
nologia no Parlamento (ICTP.
br), em defesa da recupe-
ração econômica do país.

A campanha objetiva a li-
beração de R$ 4,6 bilhões que 
estão contingenciados e que 
compõem o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (FNDCT). Os 
recursos são originários de 
impostos pagos por empresas 
para o desenvolvimento de 
pesquisa e inovação em suas 
respectivas áreas de atuação.

Em nota, o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ções informou que a ges-
tão do FNDCT é atribuição 
da pasta e que o fundo é 
operado pela Financiado-
ra de Estudos e Pesquisas 
(Finep), vinculada à pasta.

“No combate à covid-19, a 
liberação do FNDCT vai contri-
buir para reduzir os impactos 

do problema,” afirmou o mi-
nistro Marcos Pontes. “Esses re-
cursos certamente vão ajudar 
na recuperação do país sen-
do gerenciados pelo MCTI.”

A nota acrescenta que 
o ministério acompanha a 
tramitação do Projeto de Lei 
(PL) 3.610, de 2020, apre-
sentado em 2 de julho pela 
deputada Carmen Zanotto 
(Cidadania-SC), que dispõe 
sobre a autorização de trans-
posição, remanejamento e 
transferência entre categorias 
do FNDCT, com o objetivo 
de aprimorar o uso do fundo.

Ciência
precisa estar 
no debate do 
dia a dia, diz 
especialista

Fundo de Desenvolvimento

Colunistas vão ceder espaço para divulgação do processo científico

Entregadores de aplicativos pedem 
legislação específica para categoria

Em reunião com o presidente da Câmara, representantes reclamaram de jornadas exaustivas

tos de segurança individual.
Ao final da reunião Maia 

se comprometeu a criar um 
grupo de trabalho para for-
matar os mais de 20 projetos 
de lei que tramitam na Casa 
para fechar um projeto com 
as principais reivindicações 
da categoria. Uma audiência 
pública também deve ser 
realizada para tratar do tema.

A reunião com o presiden-
te da Câmara ocorreu pouco 
mais de uma semana após 
a categoria ter realizado sua 
primeira paralisação nacional. 
A primeira greve aconteceu 
no dia 1º de julho. Segundo 
os entregadores, a catego-
ria planeja nova paralisação 
nacional no próximo dia 25.

Durante a reunião, os tra-

balhadores relataram que 
mesmo com jornadas acima 
de 14h horas, ao final do 
mês eles não conseguem 
ganhar um salário mínimo. 
Eles também relatam que, 
por conta da pandemia, os 
serviços de entrega via aplica-
tivos se tornaram um serviço 
essencial, e que os trabalha-
dores passaram a ficar mais 

expostos à contaminação.
“A reunião pareceu favo-

rável à causa e os próximos 
passos, se não tivermos re-
torno das reivindicações, será 
breque em cima de breque, 
cada vez mais for te com 
mais apoio, até conseguir 
conquistas”, disse o entre-
gador Ralf Alexandre, que 
trabalha no Rio de Janeiro.

Enem será em 17 e 24 de janeiro de 2021

Provas digitais vão ocorrer nos dias
31 de janeiro e 17 de fevereiro


