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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

Falta d’água em Guarujá na
mira do Ministério Público 

Ministério Público iniciou investigação para apurar os problemas que ocasionam as interrupções no sistema de distribuição de água tratada,
bem como vazamentos, nos reservatórios na Estação de Tratamento - ETA Jurubatuba, instalada em Vicente de Carvalho e operada pela Sabesp
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“Quanto mais eu me de-
batia, mais ele apertava a 
botina no meu pescoço”. 
A imagem pode remeter 
ao caso do negro ameri-
cano, mas é o relato de 
uma mulher de 51 anos, 
negra, vítima de (mais) 
um episódio de violência 
policial em São Paulo. 

A mulher, viúva e com 
cinco filhos e dois netos, 
se sustenta com o que fa-
tura em seu pequeno bar, 
onde ocorreu uma briga 
entre clientes a qual ela 
acabou se envolvendo, 
e sendo posteriormente 
agredida pelo policial que 
foi ao local para ‘restaurar’ 
a ordem.

A mulher não portava 
qualquer arma e não era 
uma ameaça ao policial, 
nada fez contra os agen-
tes da lei que justificasse 

a brutalidade do ato. Mas 
a cena ocorreu. A mulher 
se recupera da agressão 
e não perdeu a vida por 
pouco. Já o policial foi 
afastado junto com ou-
tros parceiros que foram 
atender à ocorrência, en-
quanto a Polícia investiga 
os fatos.

Neste caso recente 
ocorrido no Brasil, o crime 
da mulher foi defender o 
cliente e não se acovardar 
diante da brutalidade da-
queles que deveriam sig-
nificar proteção e seguran-
ça. A Polícia brasileira ainda 
tem bons agentes, mas 
enquanto casos negativos 
assim ganharem dos bons, 
viveremos apreensivos 
dessa repetição cotidiana 
do horror.

A morte de uma única 
criança vítima de um con-

fronto entre policiais e 
bandidos em uma favela 
já deveria ser horrível o 
bastante para que outros 
casos não ocorram. Mas 
ocorrem. E dão audiência 
nos meios de comuni-
cação. E angariam votos 
para os que se indignam 
com a violência cotidia-
na, mas se rendem ao 
sistema e são vencidos 
antes mesmo de lutar.

O combate à violência, 
tenha versão nacional ou 
internacional, já se tornou 
um produto lucrativo e 
um problema quase sem 
solução. Enquanto isso, a 
violência cresce sem fazer 
distinção da classe social, 
mas se alimenta da gran-
de maioria da população 
pobre e desassistida pelo 
poder público, em qual-
quer das esferas de poder. 

O horror da violência em versões

Micros
Dedé nas ruas
O pré candidato Dedé 
do Adélia (DEM), embora 
seja oposição ao atual 
governo, deixou de lado 
as críticas à administração 
e está focado em escutar 
as pessoas nas ruas.

Dedé nas ruas II
“Nossa ideia é ouvir primei-
ro as pessoas. Não dá para 
sair fazendo propostas e 
construir programa de go-
verno sem ouvir o povo. 
É importante o debate 
com técnicos claro, tenho 
um ótimo grupo comigo 
especializado nisso, mas 
quem está nas ruas é o 
povo, que é quem co-
nhece os problemas do 
dia a dia da Cidade e sabe 
bem o que está errado”, 
declara Dedé.

Invasão
O Centro de Especia-
lidades Odontológicas 
(CEO) de Guarujá (Rua 
Marivaldo Fernandes, 275, 
na Vila Júlia), que na segun-
da-feira (13) retomaria o 
atendimento parcial com 
30% da sua capacidade, 
em função da pandemia 
do novo coronavírus, só 
deverá reabrir ao final da 
próxima semana.

Invasão II
O motivo é que a Unidade 
foi invadida por marginais 
na madrugada de quarta-
feira (8), que danificaram 
todo o telhado da Unida-
de (que já foi recuperado), 

além de toda rede elétrica, 
que teve o cabeamento 
furtado, cuja manutenção 
já está sendo providencia-
da. A equipe do Centro 
de Especialidades regis-
trou boletim de ocorrência 
sobre o caso.

Ambulância
Você sabia que Guarujá 
tem uma ambulância exclu-
siva para o deslocamento 
de pacientes confirmados 
ou com suspeitas de co-
ronavírus? Desde abril, o 
transporte está disponível 
durante 24 horas e, após 
cada atendimento, é hi-
gienizado de acordo com 
o protocolo da Anvisa. 

192
Quem ligar para a Cen-
tral do SAMU, através do 
telefone 192 solicitando 
o atendimento deverá 
detalhar os sintomas do 
paciente, para que o plan-
tonista identifique se pode 
ou não se tratar de Co-
vid-19. Assim, apesar de 
ter o veículo reservado 
e preferencial para casos 
como esse, poderá ser 
encaminhada uma ambu-
lância comum.

Afogados
Causou surpresa em mui-
tos munícipes a notícia de 
que apesar das medidas 
de restrição ao mar e às 
praias da Baixada Santista 
como prevenção a Co-
vid-19, desde o início da 
pandemia, dezenas de 

banhistas precisaram ser 
resgatados em processo 
de afogamento.

Afogados II
De abril até terça-feira (14), 
o Grupamento de Bom-
beiros Marítimo registrou, 
no total, 30 salvamentos 
em sete cidades da região. 
Além disso, duas pessoas 
morreram após se afoga-
rem nas praias em Peruíbe 
e em Itanhaém. A cidade 
de Guarujá foi a que regis-
trou o maior número de 
ocorrências: 14. Somente 
neste mês, 13 pessoas 
foram resgatadas em pro-
cesso de afogamento.

Esporte
As inscrições para o Progra-
ma de Incentivo ao Espor-
te, que estavam suspensas 
em função da pandemia 
do novo coronavírus, fo-
ram reabertas na última 
quarta-feira (15). 400 atle-
tas serão contemplados e 
os interessados em partici-
par têm até o próximo dia 
31 para solicitar o benefí-
cio, que é de R$ 347,00 
– valor que será conce-
dido por cinco meses.

Seletivas
As seletivas por moda-
lidade, outro modo de 
conquistar o benefício, 
aconteceram antes da 
pandemia da Covid-19. 
Sendo assim, ficam valida-
das as inscrições efetuadas 
antes do decreto de cala-
midade nº13. 569/2020.

Os brasileiros estão pagando para
ele vir para cá e trabalhar para mim.

Almirante Craig Faller, chefe do Comando Sul das
Forças Armadas norte-americanas, ao elogiar o

trabalho do brigadeiro do ar David Almeida Alcoforado

FRASE DA SEMANA

De Guarujá

Em novo decreto publi-
cado na edição desta terça-
feira (14) do Diário Oficial 
do Município, a Prefeitura de 
Guarujá abriu a possibilida-
de de bares e restaurantes 
escolherem seu período de 
funcionamento, desde que 
não excedam o tempo má-
ximo diário permitido, de 
seis horas. O funcionamento 
de academias esportivas e 
estúdios de ginástica também 
foi flexibilizado, podendo 
atender pela manhã e também 
ao final do dia.

É o que prevê o decreto 
13.774. Bares e restaurantes 
podem escolher dois horários 
para permanecer com as por-
tas abertas: das 11 às 17 horas 
ou das 17 às 23 horas, de 
segunda a domingo. Já aca-
demias esportivas e estúdios 
de ginástica estão autorizadas 
a funcionar das 6 às 8 horas e 
das 17 às 21 horas, também 
de segunda a domingo.

Ambas as atividades pas-
saram a ser autorizadas a fun-
cionar depois que a Baixada 
Santista passou para a Fase 
Amarela do Plano SP, do Go-
verno do Estado, criado em 

razão da pandemia de Covid-
19. “O diálogo com o setor 
empresarial e entidades que 
representam os comerciários 
é constante, por isso, foram 
feitas adaptações com o 
intuito de melhor atender em-
presas, comércios e usuários 
desses serviços na Cidade”, 
ressalta o secretário municipal 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Portuário.

CUIDADOS
No entanto, o que não 

muda e segue sendo austero 
são os cuidados profiláticos 
exigidos de quem abrir as 
portas para receber o públi-
co. A começar pela lotação 
máxima, em geral restrita a 
40% da capacidade total do 
estabelecimento. No caso de 
academias esportivas e simila-
res, a limitação é maior, apenas 
30% da capacidade total.

Entre as regras especí-
ficas, está o agendamento 
de horário para cada aluno, 
com treinos limitados a no 
máximo uma hora e com 
paradas para higienização 
dos aparelhos (com álcool 
70º, hipoclorito de sódio a 
1% ou produtos saneantes 
autorizados pela Vigilância 

Sanitária) a cada 15 minutos 
entre um turno e outro. Es-
tão proibidos bebedouros, 
catracas, digitais biométricas, 
revezamento de aparelhos 
e o uso de vestiários para 
banho ou troca de roupas.

Além disso, de maneira 
geral, são obrigatórios o uso 
de máscaras por funcionários 
e clientes, a disposição de 
meios para higienização das 
mãos – água e sabão ou ál-
cool em gel –, higienização 
constante de superfícies de 
toque e distanciamento mí-
nimo de dois metros entre 
as pessoas nas filas internas e 
externas. Evitar aglomerações 
também é norma geral.

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

O não cumprimento das 
regras impostas implicará em 
advertência, que poderá ge-
rar notificação e posterior cas-
sação de autorização, alvará 
ou licença de funcionamento.

Fase Amarela
Decreto altera horários para 

bares, restaurantes e academias

Estabelecimentos poderão permanecer abertos também no período 
noturno, porém, medidas profiláticas obrigatórias continuam rígidas
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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

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

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

Da Redação

A queda de braços entre a 
Prefeitura de Guarujá e a Com-
panhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sa-
besp) devidos aos problemas 
no abastecimento de água 
ganhou um novo capítulo e 
pode virar ação na Justiça. 
O Ministério Público iniciou 
investigação baseado no re-
latório da ARSESP – Agência 
Reguladora de Saneamento e 
Energia do Estado de São Pau-
lo, gerado após uma visita téc-
nica na Estação de Tratamento 
- ETA Jurubatuba, instalada em 
Vicente de Carvalho.

Nele, a Arsesp destaca 
dados que comprovam que a 
Sabesp estava ciente de que 
deixou de prestar serviço ade-
quado ao pleno atendimento 
dos usuários do município. 
Além do aumento de 42% nas 
queixas pela falta de água e 
baixa pressão, de acordo com 
as informações fornecidas à 
agência pela concessionária, 
o volume de água produzida 
em 2019 foi 31,37% menor 
do que em 2018. O que 
representa que a empresa dei-
xou de oferecer 31,37% de 
água tratada para distribuição.

A fiscalização da Arsesp, 

As filas imensas na porta 
da agência de distribuição 
dos Correios em Guaru-
já e Vicente de Carvalho, 
podem estar próximas do 
fim. O Procon-SP notificou 
na última semana (10/7) a 
agência central dos Correios 
do Guarujá para apurar de-
núncias dos consumidores 
sobre problemas no serviço 
de entrega de encomendas. 

O desrespeito ao con-
sumidor é tanto que as 
queixas chegaram à Câmara 
de Vereadores e no Procon 
do município. A situação 
chega a provocar longas 
f i las em algumas agên-
cias, em plena pandemia.

A notificação pede que 
a empresa explique por 
quais motivos as encomen-
das não estão sendo entre-
gues nas residências, em-
bora o serviço tenha sido 

contratado por meio do 
pagamento de frete; quais 
bairros estão sendo preju-
dicados; de que forma os 
valores pagos são devolvi-
dos aos consumidores que 
contrataram serviços como 
Sedex e PAC e mesmo as-
sim são obrigados a ir até 
as agências para retirar suas 
encomendas pessoalmente.

Os consumidores ale-
gam que, ao consultar o site 
dos Correios, são informa-
dos que suas encomendas 
não foram entregues por 
motivos como “car teiro 
não atendido” e “destina-
tário ausente”, sem que 
qualquer funcionário da 
empresa tenha, de fato, ten-
tado realizar tais entregas.

A empresa tem sete 
dias para responder ao 
@proconsp,  e  te r m i -
na nesta sexta-feira (17).

A Prefeitura de Guarujá 
editou mais um decreto, o 
13.783, publicado na edição 
desta quarta-feira (15) do Di-
ário Oficial do Município, que 
estabelece novas normas para 
o funcionamento das marinas 
náuticas da Cidade. Agora, 
esses estabelecimentos, que 
antes poderiam funcionar de 
segunda a quinta-feira e ape-
nas para manutenção e testes, 
poderão abrir de segunda a 
domingo, sem horários es-
pecíficos, e para esporte e 
recreio, também.

O novo decreto veda 
saídas das embarcações 
apenas às quartas-feiras. A 
locação de embarcações 
e moto-aquáticas continua 
proibida em qualquer hipó-
tese. Eventuais descidas dos 
barcos para testes ou mesmo 
para passeios estão permiti-
das, desde que respeitando 
os limites estipulados de 

20% da totalidade das em-
barcações e moto náuticas 
abrigadas no estabelecimen-
to e de 40% da capacidade 
total das respectivas em-
barcações em si, para evitar 
aglomerações, levando em 
conta os cuidados previstos 
em razão da pandemia da 
Covid-19. A flexibilização 
das marinas foi possível no 
início dessa semana graças 
à passagem da Baixada San-
tista para a Fase Amarela do 
Plano SP, do Governo do 
Estado, criado em razão 
da pandemia da Covid-19.

Cuidados - No entanto, o 
que não muda e segue sen-
do austero são os cuidados 
profiláticos exigidos de quem 
abrir as portas para receber 
o público. A começar pela 
lotação máxima, em geral 
restrita a 40% da capacidade 
total do estabelecimento.

São obrigatórios o uso 

de máscaras por funcioná-
rios e clientes, a disposição 
de meios para higienização 
das mãos – água e sabão ou 
álcool em gel –, higienização 
constante de superfícies de 
toque e distanciamento mí-
nimo de dois metros entre 
as pessoas nas filas internas e 
externas. Evitar aglomerações 
também é norma geral.

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

O não cumprimento das 
regras impostas implicará em 
advertência, que poderá ge-
rar notificação e posterior cas-
sação de autorização, alvará 
ou licença de funcionamento.

Em Guarujá, os pacien-
tes que chegaram a ficar in-
ternados na rede municipal 
de Saúde para tratar da Co-
vid-19 passarão a receber 
atendimento especializado. 
A partir desta sexta-feira 
(17), todos passarão por 
consultas com um médico 
pneumologista, em espaço 
reservado no Ambulatório 
de Referência em Especia-
lidades (ARE), que fica na 
Rua Marivaldo Fernandes, 
275, na Vila Júlia.

O objetivo é avaliar e 
monitorar as sequelas, ain-
da que aparentemente im-
perceptíveis, dos pacientes 
que tiveram a doença, 
causada pelo novo coro-
navírus. O novo serviço 
terá a retaguarda de pro-
fissionais da fisioterapia, 
nutrição, psicologia e de 
enfermagem, já disponíveis 
no local. Através deste 
ambulatório específico será 
possível identificar, preco-
cemente, possíveis efeitos 
da Covid-19, minimizando 
e prevenindo danos pul-
monares advindos dela.

Para o primeiro dia deste 
tipo de atendimento foram 
agendadas consultas com 
os 20 primeiros pacientes, 
já previamente comunica-
dos pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde (Sesau). Os 
demais serão agendados 
via Sistema de Regulação 
Municipal. O serviço fun-
cionará todas as sextas-
feiras, com até 20 usuários 
por dia, durante o horário 
de funcionamento do ARE, 
das 7 às 17 horas.

O novo serviço com-
plementa as demais ações 
de controle e prevenção 
à doença realizadas pela 
Prefeitura. Segundo o ti-
tular da Sesau, Vitor Hugo 
Straub Canasiro, a ideia é 
dar continuidade aos cui-
dados aos pacientes que 
passaram por internação, o 
que pressupõe que tiveram 
complicações, em diferen-
tes níveis, acarretadas pela 
Covid-19. “É um suporte 
importante, pois alguns po-
dem manter sintomas por 
algum tempo, ainda, sejam 
eles leves ou não. E esse 
acompanhamento, por 
meio de um atendimento 
especializado, propicia, 
também, que eles se sintam 
mais seguros e consigam se 
reintegrar à sua vida nor-
mal”, salienta o secretário. 

Covid-19
Saúde vai 
monitorar 

sequelas de 
pacientes 

recuperados

ETA Jurubatuba

MP inicia investigação sobre falhas no 
abastecimento de água em Guarujá

Além do aumento de 42% nas queixas pela falta de água,
o volume produzido em 2019 foi menor do que em 2018

Marinas deverão seguir novas 
regras para funcionamento

Procon-SP notifica
Correios da Cidade

A Prefeitura de Guarujá 
voltou a multar a Companhia 
de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sa-
besp) na quarta-feira (8), por 
um novo extravasamento de 
esgoto in natura. Desta vez, 
o acidente ambiental ocor-
reu na estação elevatória da 
concessionária na Praia das 
Astúrias, e foi causado por 
uma falha no sistema de bom-
beamento. A sanção imposta 

foi no valor de R$ 50 mil.
Munícipes que passavam 

pelo local no começo da 
tarde de quarta-feira notaram 
o evento e ligaram para a 
Secretaria de Meio Ambiente 
(Semam). Quando os fiscais 
chegaram à região, flagraram 
o transbordamento do es-
goto que tomou conta das 
redes de águas pluviais, atin-
gindo a faixa arenosa e o mar.

Os técnicos da Semam 

identificaram a falta de um 
sistema redundante de segu-
rança para que, havendo fa-
lha no bombeamento do es-
goto, ele pudesse entrar em 
ação, evitando o enchimento 
e o possível transbordamento 
dos sedimentos. A implanta-
ção do dispositivo, inclusive, 
é considerada obrigatória 
pela Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (Ce-
tesb) para estações coletoras.

Este é o segundo episó-
dio de extravasamento de 
esgoto ocorrido em esta-
ções elevatórias da Sabesp 
em menos de um mês. Isso 
porque, no dia 22 de junho, 
pela mesma ausência de 
sistema de segurança, a Praia 
de Pitangueiras também teve 
a faixa arenosa e o mar conta-
minados com os sedimentos.

Na ocasião, a estatal foi 
multada em R$ 200 mil, por 

promover um acidente am-
biental poluidor e pela ine-
xistência de equipamentos 
que pudessem impedi-lo.

Para evitar ainda mais aci-
dentes assim, o Grupo de 
Trabalho, formado pelo Mu-
nicípio para fiscalizar o con-
trato com a Sabesp, já pediu 
à Cetesb informações sobre 
os licenciamentos ambientais 
de todas as estações eleva-
tórias da estatal na Cidade.

Prefeitura volta a multar Sabesp por mais
um episódio de extravasamento de esgoto

que é o órgão regulador 
do contrato firmado com a 
Sabesp em 2019, foi uma res-
posta ao ofício da Prefeitura 
de Guarujá encaminhado em 
janeiro deste ano, onde fez 
uma reclamação e pedido de 
providência formal sobre os 
problemas recorrentes de fal-
ta d’água em diversos bairros 
do município durante todo o 
ano, especialmente, durante 
o período de festas de fim 

de ano e férias de janeiro.
O relatório aponta que 

durante a visita realizada em 
março deste ano, foram cons-
tatadas diversas irregularida-
des como vazamento de 
água tratada na estrutura civil 
do reservatório de concreto 
e estrutura metálica do re-
servatório circular, além de 
ocorrência de vazamentos 
aparentes de água tratada de 
tubulações do reservatório.

Os técnicos ainda flagraram 
a interrupção de distribuição 
de água tratada no sistema de 
distribuição devido a proble-
mas em válvulas ventosas e tu-
bulação hidráulica de entrada 
e saída do reservatório. 

Ao longo deste ano, ou-
tros episódios de falta de 
água foram relatados e em 
junho, criou um Conselho 
Municipal de Saneamento 
Ambiental que exigiu da Sa-

besp a pronta apresentação 
de um Plano de Contingência 
e Emergência para quan-
do houver falta de água em 
Guarujá, tanto no tempo de 
estiagem, como para tempo-
rada de final de ano, quando a 
Cidade registra população flu-
tuante até cinco vezes maior 
que a fixa. Uma das funções 
deste novo Conselho será 
justamente fiscalizar a cor-
reta aplicação deste plano.

No entanto, esse mesmo 
Conselho recusou o plano 
de emergência de escassez 
de recursos hídricos ela-
borado pela Sabesp, por 
considerar que o material 
apresentado era pouco di-
dático ao entendimento e 
execução por parte da po-
pulação, sendo, portanto, ine-
ficaz para o que se propõe.

O Conselho ainda soli-
citou um cronograma de 
obras emergenciais para os 
reservatórios da Cidade, ba-
seados nos apontamentos do 
relatório da Arsesp, e aguarda 
o retorno da empresa. Nos 
próximos dias, a Secretaria de 
Meio Ambiente de Guarujá e 
membros do Conselho farão 
uma visita técnica na ETA Juru-
batuba para verificar ‘in loco’ 
o que vem sendo realizado.

SABESP SABESP 
SABIASABIA
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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 2019

Rosângela BozziRosângela Bozzi

A animação da bonita festa foi ao som de Newton Zago, que deu um show. Parabéns !!!

Bruno Siqueira e Danielly Diniz Alessandra Dotto e Marcelo DottoJosé Alves e Maristela de Oliveira  

Rosângela BozziRosângela Bozzi

Flashes do Baile de aniversário da Polícia Militar

Remildo de Souza Matos e
Maria Aparecida Pinheiro Matos 

Érika Martins e seu marido, o
brigadeiro-do-ar Eduardo Zotte Justo Ferreira

Hermes Casanova e Daniela Casanova 

Wilson de Almeida e Zuleide de Almeida 

A comandante 
do 6º BPMI, 
tenente-
coronel PM, 
Silvia Perpétua 
Costa, estava 
muito feliz 
com a grande 
noite, que foi 
impecável

Régis
Cardoso,

conceituado
professor
de dança, 

sempre
convidado

para os 
grandes
eventos
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2266  
anosanos
Eternizando
emoções

MOMENTOS DE 2018

24 
anos

Noite de Queijos e Vinho celebra aniversário
de nascimento de Alberto Santos Dumont

O tenente-brigadeiro-do-ar Paulo João Cury, o presidente da Abast, Aníbal 
Martinez e o general da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, Alexandre Porto. 
Aníbal agradeceu a parceria e a colaboração dos amigos para o êxito do evento

O brigadeiro-do-ar Mário Augusto Baccarin,
Sandra e Marina Baccarin prestigiaram a festa

A elegante Regina Figueiredo e Luiz Kovalek

O comodoro do Iate Clube de Santos, Berardino 
Antonio e o brigadeiro Paulo João Cury

O advogado Erasmo Soares da
Fonseca Filho e Jackeline Rodrigues

Ben-hur Junqueira e sua esposa, a comandante 
do 6º BPM/I, tenente-coronel Silvia Costa

O coronel-aviador Jorge Tebicherane
e sua esposa Nádia Tebicherane

Rubens Junior e Cristiane Ramos

Wladimir e Rosangela Pereira
O empresário Jackson de

Carvalho e Selma Sagrado

Ana Beatriz e o comandante do CPI/6,
coronel Rogério Silva Pedro

O comandante da Base Aérea de Santos,
tenente-coronel-aviador Jailson Oliveira

e sua esposa Patrícia Cunha

O comandante da Base Aérea de
São Paulo, coronel-aviador Kennedy

Ferreira e sua esposa Francieli Henriques
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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?

PALAVRAS CRUZADAS

Solução

BeijiNhosBeijiNhos
Gi
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SPP
CAPIVARA

CRUTONI
SITECOSA

MSRAÃS
MILMETROS

NAFIADO
SAHLEVOEL

LOTEIUVA
ILTAPE
DANTONNB

CADERNETA
DEIARU

MESMOTRES

O maior
dos

roedores
(bras.)

Post-(?),
adesivo

para
recados

Dificul-
dade de
evacuar

Arrasa;
devasta

O som
emitido

em garga-
lhadas

Letra
não usada
antes de
"P" e "B"

(?) Mello,
ator

brasileiro

Caixa do
tesouro do
pirata (pl.)

Boletim
com notas
e faltas do

aluno

Napoleão
Bonaparte,
imperador

Aquilo que
é exata-
mente
igual

Rumava;
caminhava

Sílaba de
"rubro"

"Os (?) Por-
quinhos",

conto
infantil

Completei a
capacidade
Sufixo de
"febril"

Fêmeas de
carneiros
(?) Salva-
dor, país

Pronome
possessivo

Senhora
(abrev.)

Que
não está
cozido

Grave
problema
nas me-
trópoles

brasileiras

Coisa, em
espanhol
Sala para
refeições

(?) Garrido,
cantor

Cosmético
para unhas

Página
(na internet)

Um
quilômetro

Amolado
Natural

dos Países
Baixos

Fita, em
inglês

"P.S. Eu (?)
Amo", filme

Base
do vinho

"(?) Júlia",
hit

Material de trabalho
da costureira

Costuma vir entre
vírgulas, na frase

2/it. 4/cosa — site — tape. 5/mesmo. 6/assola. 8/holandês.

Da Redação

O Novo Mercado de 
Peixes de Santos deverá 
ter suas atividades iniciadas 
neste sábado (18). Mas 
antes, na sexta-feira, o local 
passará por uma vistoria re-
alizada por autoridades do 
Município para a liberação 
das atividades comerciais.

O Novo Mercado de 
Peixes teve obra totalmente 
custeada e executada pela 
iniciativa privada (Grupo 
Mendes), e está localiza-
do na Avenida Mário Co-

A região da Baixada 
Santista registrou na últi-
ma quarta-feira (15), 430 
novos casos de Covid-
19, doença causada pelo 
novo coronavírus, ultra-
passando a marca de 31 
mil confirmações nas nove 
cidades. Com isso, a re-
gião chegou a soma de 
31.423 casos confirmados 
e 1.189 mortes causadas 
pela Covid-19. Ao todo 
até essa data, são 4.067 
casos suspeitos, 59 mortes 
sob investigação e 21.607 
pacientes que se recupe-
raram da doença.

Segundo o levantamen-
to do G1, Santos contabili-
za o maior número de ca-
sos, óbitos e internações 
em toda a Baixada Santista. 
Apesar disso, o número de 
pacientes internados vol-
tou a diminuir na cidade, 
que soma 325 pessoas in-
ternadas na rede hospitalar 
nesta quarta. Destes, 165 
são moradores de Santos 
e 160 de outras cidades.

Em 24 horas, oito cida-
des da região registraram 
novos casos da Covid-19, 
e apenas Mongaguá man-
teve o mesmo número de 
confirmações. Guarujá, São 
Vicente e Peruíbe registra-
ram óbitos, dez ao todo. 
Também foram registrados 
novos pacientes recupera-
dos, e a região soma mais 
de 21,6 mil altas.

Até esta quarta, San-
tos registrou 12.104 ca-
sos, Praia Grande: 4.959; 
Guarujá: 4.995; São Vi-
cente: 3.804; Cubatão: 
3.882; Peruíbe: 243; Ita-
nhaém: 281; Mongaguá: 
240; e Ber t ioga: 915.

Covid-19
Região tem 

430 casos em 
24h e mais 
de 31 mil 

confirmações

As obras de infraestrutura 
urbana na Vila Ligya e Santa 
Rosa avançam a cada dia. O 
sistema de drenagem desses 
bairros está sendo renovado 
com o assentamento de 
tubulações de concreto de 
80 centímetros de diâme-
tros, para facilitar a vazão 

de águas pluviais.Serviços 
de guias, sarjetas, calçadas 
e pavimentação também es-
tão inclusos no cronograma.

Nesta semana, os traba-
lhos estão em andamen-
to nas ruas Padre Arnaldo 
Caiaffa, Presidente Kennedy 
e Azuil Loureiro. Para evitar 

transtornos aos moradores, 
as intervenções estão sen-
do realizadas por trechos. 
Todas essas vias serão pavi-
mentadas após a execução 
das obras de drenagem.

As benfeitorias vão se 
estender por diversas vias 
do entorno, como as ruas Pa-

naiotis Musculis (beneficiando 
alunos da Escola Municipal 
Gladston Jafet),Vivaldo Sales, 
entre outras. Ao todo, 46 vias 
públicas serão atingidas.

Investimentos - As me-
lhorias integram convênio de 
2019 firmado entre a Prefeitu-
ra de Guarujá e a Caixa Eco-

nômica Federal, por meio do 
programa de Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamen-
to (Finisa). O investimento total 
é de R$ 77 milhões, sendo R$ 
64 milhões para infraestrutura 
viária. Outros R$ 13 milhões 
estão separados para a ma-
crodrenagem do Rio do Meio.

Novo Mercado de Peixes de Santos 
deve iniciar atividades neste sábado

Precisão é de que a obra poderá abrir ao público em dois dias, mediante
aprovação técnica da Prefeitura de Santos nesta sexta-feira (17)

vas, próximo à saída de 
carros na travessia Santos-
Guarujá, em um ter reno 
de quase 3.500 m2 e em 
um prédio com 2.158,51 
m2 de área construída. 

No total, foram cons-
truídos 20 boxes para co-
mercialização de pescado 
(cinco a mais que o anterior) 
e dois para comercialização 
de produtos como tem-
peros e artigos de pesca, 
um restaurante de peixes e 
frutos do mar, além de ves-
tiário para funcionários e es-
tacionamento com 40 vagas. 

A Campanha Destinação 
Criança em Guarujá, encer-
rada no dia 30 de junho, 
arrecadou mais de 68 mil 
para o Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente. O montante 
ainda pode ser maior, pois 
existem outros colabora-
dores não registrados no 
Destinômetro. A iniciativa 
tem como objetivo a desti-
nação de parte do Imposto 
de Renda de Pessoa Física 

(IRPF) para projetos que mu-
dem o destino das crianças 
em situação de vulnerabili-
dade social no Município.

O Fundo é gerenciado 
pelo Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescen-
te (CMDCA), e atualmente, 
possui16 organizações aptas 
para captar recursos financei-
ros para projetos sociais. Os 
recursos promovem a garan-
tia dos direitos das crianças 
e adolescentes, por meio 

Infraestrutura

Sistema de drenagem de vias do Santa
Rosa e Vila Ligya passa por renovação

Destinômetro registra mais de 68 mil
em doações para projetos sociais

De Guarujá

De acordo com a deci-
são do Ministério da Saúde, 
a Campanha de Vacinação 
contra a gripe (Influenza vírus 
H1N1, A e B) foi prorrogada 
até o próximo dia 24, em 
Guarujá.  A meta é atingir a co-
bertura vacinal de 90% para 
grupos prioritários de crianças 
de 6 meses a menores de 6 
anos (59%), gestantes (67%) 
e adultos de 55 a 59 anos 
(53%). Além disso, o Gover-
no do Estado de São Paulo 
ampliou a imunização para 
todas as faixas etárias.

Para se imunizar, basta ir 
até a unidade de saúde mais 
próxima e levar documento 
com foto e carteira de vaci-
nação. Já pacientes crônicos 
precisam apresentar reco-
mendação médica; no caso 
de trabalhadores portuários 
é solicitado documento que 
comprove vínculo emprega-
tício; e aos caminhoneiros, 
carteira de habilitação.

Até o momento, a Cidade 
já imunizou 109.042 pessoas 
e seguirá com a campanha 
nos 20 postos de vacinação, 
entre Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) e Unidades 
de Saúde da Família (Usafas), 
que estão aber tas das 8 

às 17 horas, de segunda a 
sexta-feira. Todos os postos 
contam com o sistema drive 
thru, adotado pela Sesau 
desde o início da pandemia 
do novo coronavírus, para 
incentivar os munícipes a se 
imunizarem com segurança.

BALANÇO
Na terceira fase da campa-

nha, Guarujá imunizou 5.716 
adultos entre 55 e 59 anos; 
2.645 professores; 15.342 
crianças de 6 meses a me-
nores de 6 anos; 2.261 ges-
tantes; 523 puérperas e 120 
pessoas com deficiência.

Das 109.042 pessoas 
imunizadas até o momento, 
que representam 92% da 
meta, 37.331 são idosos, 
10.818 profissionais da saú-
de e 24.447 pessoas com 
comorbidades. Para esses 
públicos, a Cidade atingiu 
uma cober tura superior a 
100%, sendo 137%, 101% 
e 113%, respectivamente.

Quanto aos trabalhado-
res da defesa e segurança, 
2.538 já receberam a dose, 
e dos trabalhadores portu-
ários, 2.476 pessoas foram 
vacinadas. Além desses, ca-
minhoneiros somam 1.057 
imunizados e mais 229 fun-
cionários do sistema prisional.

Vacinação contra a Gripe 
é prorrogada até dia 24 
para todos os públicos

Campanha tem como objetivo a destinação de parte do Imposto 
de Renda de Pessoa Física para projetos que mudem o destino das 

crianças em situação de vulnerabilidade social no Município

de iniciativas que tem como 
foco a educação, espor-
te, saúde e inclusão social.

“Se a Prefeitura de Gua-
rujá fiscaliza na cidade o 
cumprimento do decreto 
estadual que prorrogou até 
30 de julho a quarentena em 
São Paulo, por que obriga 
os servidores com mais de 
60 anos a trabalharem?” A 
pergunta é do presidente do 
Sindicato do funcionalismo 
municipal de Guarujá (Sind-
serv), Zoel Garcia Siqueira, 
que pediu esclarecimentos 
ao secretário de adminis-
tração, Rogério Lima Netto.

Em ofício enviado à prefei-
tura nesta segunda-feira (13), 
o sindicalista cita o estatuto 
do idoso (lei 10741-2003), 
que regulamenta os direi-
tos das pessoas com idade 
igual ou superior a 60 anos.

Zoel pondera que o go-
vernador João Doria (PSDB) 
anunciou, na sexta-feira (10), 
a sexta atualização de fases da 
retomada econômica do pla-
no São Paulo, com quarentena 
prorrogada até 30 de julho.

Na atualização, o gover-
nador diz que a estratégia 
tem sido bem-sucedida e 
permitiu melhora gradual de 

Sindserv questiona retorno 
de idoso ao trabalho na PMG

Zoel Siqueira, 
presidente do 
sindicato dos 

servidores municipais

indicadores de controle da 
pandemia de convid-19. 
Melhorou também a capa-
cidade hospitalar, levando 
ao avanço controlado da 
flexibilização de atividades na 
maior parte do interior, litoral 
e grande São Paulo. Nenhu-
ma região regrediu de fase.
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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

Quais os principais desa-
fios dos professores na vol-
ta das aulas presenciais?

Serão muitos os desafios. 
E vão dos aspectos estruturais 
e organizacionais da escola, 
que deverá atender aos pro-
tocolos, aos aspectos emo-
cionais, que envolvem não 
só o acolhimento dos alunos 
como também o das famí-
lias. Todos estão, em alguma 
medida, sensíveis a tudo que 
vem acontecendo e, de certa 
forma, inseguros, ansiosos e 
um tanto esperançosos com 
o que está por vir. E, embora 
o professor seja parte desse 
coletivo, no momento em 
que a escola abre, é ele o 
catalisador de todas esses 
vetores, portanto o desafio 
será grande e seu papel ainda 
mais fundamental.

No retorno ao ensino pre-
sencial, esse novo encontro, 
apesar de muito esperado por 
todos, demandará do profes-
sor novas estratégias para a 
reinvenção tanto das relações 
afetivas quanto do trabalho 
pedagógico em si, repensan-
do os projetos, de acordo 
com a avaliação diagnóstica 
dos alunos, contemplando 
novos encaminhamentos, 
além de outros combinados 
para a rotina, que será intei-
ramente diferente. Essa 
nova realidade será 
um grande desafio 
para todos na esco-
la, sobretudo para os 
professores que são 
o porto seguro dos 
alunos, suas famílias e 
coordenação. Portanto, o 
acolhimento deve também 
se estender a eles. Gestores 
e coordenadores precisam 
estar abertos para ouvir esses 
profissionais nas suas deman-
das e trabalhar em parceria.

A execução dos proto-
colos de segurança dos 
alunos deve ficar sob 
responsabilidade, prin-
cipalmente, dos profes-
sores. Como lidar com 
mais esta preocupação?

A preocupação talvez 
não seja tanto em relação à 
execução dos protocolos 
de segurança, que serão 
seguidos, mas à garantia de 
que eles funcionarão 100%. 
Por mais que os professores 
se dediquem, se empenhem, 

Educação

Guarujá abriu na última 
quarta-feira (15), inscrições 
para o projeto Pontos MIS 
Criança. O tema é Monstro e 
Monstrices, onde as pessoas 
são convidadas a realizar víde-
os, fazer desenhos, colagens 
e criar histórias, a partir da 
linguagem cinematográfica. O 
cadastro pode ser feito pelo 
link https://bit.ly/30gz0Bk .

Serão realizadas duas ofi-
cinas. A primeira, ‘Cinema 
de Monstros’, é uma ativi-
dade audiovisual com o ci-
neasta Christian Saghaard. 
Nela, as crianças assistem 
ao curta-metragem ‘Médico 
de Monstro’. Em seguida, 
o público recebe dicas de 
cinema e, de forma divertida 
e acessível, aprende inúme-
ras maneiras de criar vídeos.

Já a segunda é uma oficina 
de colagem, chamada Corpos 
Esquisitos. Nesta brincadeira, 
as crianças dão vida a um ser 

Consultora e psicóloga Carla Jarlicht: “Essa nova realidade será um grande desafio para todos”

Volta às aulas exigirá cuidado com
emocional de alunos e professores

criem as mais criativas estraté-
gias para colocar em prática 
tais protocolos seria mais sau-
dável e realista termos clareza 
de que não há como garantir 
o rigor, porque escola não é 
apenas a sala de aula, não é 
relação um para um, inúmeras 
podem ser as intercorrências 
quando há pessoas envol-
vidas e a situação em que 
vivemos, atualmente, ainda 
é frágil e ponto. Lidar com 
esse fato é fundamental para 
evitarmos expectativas irreais. 
Seria extremamente injusto 
colocarmos todo o peso des-
sa responsabilidade no colo 
do professor. O caminho não 
pode ser esse e precisamos 
evitar sobrecarregar um profis-
sional já bastante requisitado. 

Sendo assim, como 
escola é o lugar do 

encontro,  ser ia 
fundamental criar 
um espaço para 
diálogo transpa-

rente com as famí-
lias e a comunidade 

para que, juntos, possam 
pensar sobre esse retorno às 
aulas e sobre como viabilizar 
a prática de tais protocolos. 
Discutir, ponderar, acalmar as 
angústias, alinhar as expec-
tativas e planejar soluções 
possíveis. Mais do que nunca, 
num contexto como a de uma 
pandemia, precisamos pen-
sar coletivamente, compar-
tilhando a responsabilidade 
entre todos os envolvidos.

Você vê, tanto na rede pú-
blica quanto particular, al-
guma mobilização no sen-
tido de preparar o profes-
sor para a nova realidade?

Sabemos do abismo que 
existe entre as redes públi-
ca e particular, abismo esse 
que, com a pandemia, foi 

Da Redação

A discussão sobre a volta 
às aulas vem mobilizando a 
todos sobre o impacto que 
esta decisão poderá trazer 
em meio a uma pandemia 
que não dá trégua. Além 
das questões relativas aos 
protocolos de higienização 
e distanciamento, a consul-

tora educacional e psicólo-
ga Carla Jarlicht destaca que 
é preciso maior atenção 
aos aspectos emocionais, 
tanto de professores quan-
to de alunos. “Essa nova 
realidade será um grande 
desafio para todos na es-
cola”, destaca a pesqui-
sadora. Abaixo segue en-
trevista com a educadora.

escancarado e aprofundado. 
Os professores de ambas 
as redes foram pegos de 
surpresa e alguns tiveram 
apoio de suas escolas, co-
legas e secretarias de Edu-
cação, a maioria, nada disso.

Hoje ainda estamos em 
meio a uma pandemia e existe 
uma pressão para que se volte 
ao estado de normalidade. 
Não gosto de generalizar 
porque há diferenças entre as 
redes e dentro das mesmas, 
mas se os professores não 
estavam preparados antes, 
quando precisaram migrar 
do ensino presencial para o 
ensino remoto, também não 
estão sendo preparados ago-
ra, diante da possibilidade de 
retorno. E isso é um equívoco 
porque gera ainda mais ansie-
dade e insegurança em um 
momento de fragilidade.

Embora haja uma divergên-
cia de opiniões em relação à 
retomada das aulas presenciais 
em meio a uma pandemia, 
uma coisa é certa: é preciso 
planejar esse retorno e pre-
parar o professor é também 
o incluir como protagonista 
nesse processo. Por tanto, 
o quanto antes as escolas 
começarem a dialogar e pre-
parar o seu corpo docente 
( e toda a equipe escolar), 
mais tranquilo e seguro será 
o retorno para todos, porque 
é preciso tempo para toda a 
reestruturação ser empreendi-
da. E por reestruturação não 
falo apenas da questão física, 
dos novos espaços e ambien-
tes. Refiro-me especialmente 
ao âmbito emocional, já que 
todos estiveram diante de 
uma situação completamente 
inesperada e de muitos lutos.

Portanto, é preciso traba-
lhar com calma, resgatando 
os aprendizados vividos pelo 

isolamento físico e priorizan-
do o material humano, para 
que essa reinauguração do 
ano letivo possa acontecer de 
maneira orgânica e plena.

Muito se fala na higieniza-
ção das unidades escola-
res e muito pouco sobre 
a parte psicológica que 
pode estar afetando as 
diversas comunidades de 
ensino do país. Que tipo 
de trabalho deveria estar 
sendo feito antes de se 
pensar na volta às aulas?

Como José Pacheco, gran-
de educador português, lem-
bra sempre: “Escola não é um 
edifício, escola são pessoas”. 
Sendo assim, para além de 
todos os cuidados de higie-
nização, que são importan-
tíssimos, temos que focar na 
saúde emocional de crianças 
e adultos. A situação vivida 
ainda é delicada sob muitos 
aspectos e, sobretudo, o 
aspecto emocional. Muitas e 
diversas foram as perdas, não 
podemos fechar os olhos para 
isso, não será possível continu-
ar de onde havíamos parado, 
como se tudo tivesse sido um 
feriado prolongado. É preciso 
reconhecer a nossa vulne-
rabilidade para podermos 
entendê-la como potência, no 
sentido de que esse exercício 
de autoconhecimento pode 
nos direcionar para a busca 
de estratégias mais efetivas 
para lidar com as questões 
que forem se apresentando.

A gestão das escolas pre-
cisará apoiar seus professores 
e as famílias oferecendo uma 
escuta ativa às suas deman-
das, criando fóruns de con-
versa que acolham suas dúvi-
das, fragilidades e questões. 
Por sua vez, os professores 
precisarão estar ainda mais 

conectados com seus alunos, 
com suas demonstrações de 
afeto e mudanças de com-
portamento. Muitas vezes, 
uma sala de aula muito 
silenciosa revela inse-
guranças, medos, 
angústias. O mesmo 
pode acontecer 
em relação a uma 
agitação exagera-
da ou episódios de 
choro, desentendi-
mentos entre os alunos. Há 
uma infinidade de possibili-
dades de demonstrações de 
afeto não há receitas para lidar 
com elas. Para cada uma, terá 
que se pensar uma forma de 
abordagem. Ouvir e acolher 
a criança e o adolescente é 
sempre o primeiro e mais pre-
cioso passo. Além do olhar 
atento e da escuta, criar rodas 
de conversa e outras dinâmi-
cas que possam favorecer 
o diálogo e a elaboração 
desses conteúdos afetivos é 
fundamental. E esses traba-
lhos tanto da gestão quanto 
dos professores podem co-
meçar a ser implementados 
virtualmente, com apoio da 
equipe de psicologia da 
escola. Podem ser realizadas 
reuniões por equipe e indi-

viduais bem como reunião 
geral de pais e das famílias.

Muitos pais não estão 
dispostos a deixar seus 
filhos voltarem às aulas 
presenciais. Como atender 
a esta demanda sem pre-
judicar o ensino do aluno?

Primeiro, vale dizer que é 
importante legitimar essa pre-
ocupação das famílias e isso 
precisa ser entendido dentro 
do atual contexto que ainda é 
muito frágil e indefinido. Mais 
uma vez, o acolhimento das 
famílias e suas preocupações 
precisa ser objeto de trabalho 
por parte das escolas, que 
por sua vez, terão que se 
perguntar sobre a real pos-
sibilidade de atender a essa 
demanda sem sobrecarregar 
professores e alunos. Pode 
parecer algo muito simples e 
trivial para quem está de fora, 
mas não é. Não podemos 
pensar que a aula remota é 
a aula presencial transmitida 
de outra maneira. E que, em 
sendo assim, os alunos que 
estão online estariam vivendo 
a mesma situação de apren-

dizagem que os que 
estão em sala de aula. 

Isso é um equívoco. 
É preciso colocar 
que a experiência 
da escola é insubs-
tituível. Escola é o 

lugar do encontro, 
como já disse. É lá que 

as crianças convivem, sociali-
zam e aprendem umas com as 
outras, com os professores e 
educadores. Portanto, pensar 
um cenário de aprendizagem 
onde parte da turma esteja 
em sala e outra parte onli-
ne é pensar numa exceção, 
onde haverá perdas de di-
ferentes formas para todos. 
Caberá, porém, a cada escola 
decidir como proceder de 
acordo com o que estiver 
determinado por lei, que 
defende o direito à educa-
ção plena da criança e do 
adolescente. Sendo assim, o 
mais interessante e produtivo 
seria investir em soluções que 
possam atender ao coletivo, 
a um retorno às escolas a 
seu tempo, de forma saudá-
vel, segura e cheia de afeto.

Inscrições abertas para o Ponto MIS Criança

Interessados devem acessar os links https://bit.ly/30gz0Bk
para se cadastrar e ter acesso aos conteúdos da oficina

imaginário, a partir da técnica 
ensinada pelo designer Kaka.

Essa é uma novidade do 
Programa de Difusão Cultural 

do Museu da Imagem e do 
Som (MIS), focado inteiramen-
te no público infantil. O proje-
to faz parte da programação 

do ‘MIS em Casa’, realizado na 
Cidade por meio de parceria 
entre a Secretaria Municipal 
de Cultura (Secult) e o MIS.

Situação
é delicada 
sob muitos 
aspectos, 

sobretudo, o 
emocional

Ouvir e
acolher a 

criança e o 
adolescente é 

sempre o
1º passo



Com 398 mor tes re-
gistradas em 24 horas, o 
estado de São Paulo soma 
agora 19.038 mortes pro-
vocadas pelo novo coro-
navírus desde o início da 
pandemia, segundo dados 
divulgados nesta quinta-fei-
ra (16) pela Secretaria de 
Estado da Saúde.

Os boletins com novos 
dados são divulgados dia-
riamente, com os novos re-
gistros feitos em 24 horas.

Desde quarta (15), o 
estado contabilizou mais 
8.872 pessoas infecta-
das pelo vírus, totalizando 
agora 402.048 casos con-
firmados desde o início 
da pandemia. Do total de 
diagnosticados, 252.699 
pessoas já se recuperaram 
da doença, sendo 56.057 
delas após internação.

Há 5.982 pessoas in-
ternadas em unidades de 
terapia intensiva (UTI) de 
todo o estado por suspeita 
ou confirmação do novo 
coronavírus, além de 8.884 
internadas em enfermarias. 
A taxa de ocupação de lei-
tos de UTI reservados para 
o tratamento de covid-
19, a doença provocada 
pelo novo coronavírus, 
está hoje em torno de 
66,5% no estado e de 
65% na Grande São Paulo.

Covid-19
Com 398 

novos óbitos, 
São Paulo 

passa de 19 
mil mortes
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De Agência Brasil

A pandemia do novo co-
ronavírus provocou o fecha-
mento de 522,7 mil empresas 
de um total de 1,3 milhão que 
encerraram suas atividades, 
temporária ou definitivamen-
te, na primeira quinzena de 
junho. Os dados são os pri-
meiros resultados da Pesquisa 
Pulso Empresa: Impacto da 
Covid-19 nas Empresas e 
fazem parte das Estatísticas 
Experimentais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

O número representa 
39,4% do total e a maioria, 
518,4 mil (99,2%) era de 
pequeno porte, que são as 
de até 49 empregados; 4,1 
mil (0,8%) eram de porte 
intermediário, as de 50 a 499 
empregados; e 110 (0%) de 
grande porte, que têm mais 
de 500 empregados. O setor 
de Serviços foi o mais atingi-
do. Foram 258,5 mil (49,5%), 
seguido do Comércio com 
192,0 mil (36,7%), 38,4 mil 
(7,4%), da Construção e 33,7 
mil (6,4%) da Indústria.

De acordo com o IBGE, 
a estimativa é de que o país 
tinha, na primeira quinzena de 
junho, 4 milhões de empresas. 
Entre elas 2,7 milhões (67,4%) 
estavam em funcionamento 
total ou parcial, 610,3 mil 
(15%) fechadas temporaria-
mente e 716,4 mil (17,6%) 
encerradas em definitivo. 
Ainda conforme a pesquisa, 
das empresas que encer-
raram definitivamente suas 
atividades, independente de 
motivo, as mais atingidas foram 
as de menor porte (715,1 
mil ou 99,8%). O número cai 
bastante nas intermediárias 
(1,2 mil ou 0,2%) e nenhuma 
era de grande porte. Mais uma 
vez o setor de serviços alcan-
çou maior proporção (46,7% 
ou 334,3 mil), seguido pelo 
comércio (36,5% ou 261,6 
mil), pela construção (9,6% 
ou 68,7 mil) e pela indústria 
(7,2% ou 51,7 mil).

EM FUNCIONAMENTO
A pesquisa apontou tam-

bém que 70% da soma de 
empresas em funcionamento, 
a pandemia teve impacto 
negativo, 16,2% relataram 

O município de Guaru-
já está incluído no rol dos 
35 municípios turísticos do 

Estado de São Paulo que 
serão beneficiados com R$ 
12 milhões para obras de me-

lhorias, como implantação de 
parques, iluminação, centros 
de informação e de artesa-

nato, praças e revitalização 
urbana. Os recursos do 
Depar tamento de 

Em 15 dias de vigência da 
lei, a Vigilância Sanitária esta-
dual de São Paulo multou 16 
estabelecimentos comerciais 
e quatro pessoas físicas por 
não utilizarem a máscara ou 
por permitirem a entrada de 
pessoas sem máscara em am-
bientes públicos ou privados 
de todo o estado.

Desde o dia 1º de julho, o 
governo de São Paulo tornou 
obrigatório o uso de máscara 
sempre que uma pessoa 
estiver fora de casa, seja em 
ambientes públicos ou em 
ambientes privados. A multa 
varia entre R$ 524 para pes-
soa física até R$ 5,025 mil por 
estabelecimento.

Segundo Maria Cristina 
Megid, diretora técnica do 
Centro de Vigilância Sanitária 
de São Paulo, foram inspe-
cionados 7.013 estabeleci-
mentos do estado até este 
momento. “Isso corresponde 
à estatística que já foi feita, 
dizendo que 97% da popu-
lação está utilizando másca-
ras”. (Fonte: Agência Brasil)

Pandemia fecha 39,4% das empresas 
paralisadas, diz pesquisa do IBGE

Se comparado ao início de março, o número de funcionários foi mantido
em pouco mais de seis em cada dez empresas em funcionamento (61,2%)

que o efeito foi pequeno 
ou inexistente e para 13,6% 
o impacto foi positivo. As 
empresas de pequeno porte 
foram as que mais notaram 
efeitos negativos (70,1%), nas 
intermediárias ficou em 66,1% 
e nas de grande porte o per-
centual chegou a 69,7%. A 
percepção negativa foi maior 
no setor de serviços (74,4%), 
da indústria ficou em 72,9%, 
da construção atingiu 72,6% e 
de comércio foram 65,3%.

VENDAS
Outro fato registrado pela 

pesquisa foi a queda nas 
vendas ou nos serviços co-
mercializados em decorrência 
da pandemia, que foi indi-
cada por sete em cada dez 
empresas em funcionamento 
(70,7%) na primeira quinzena 
de junho. Segundo o IBGE, 
esse dado é em relação a 
março, quando as medidas 
de isolamento para combater 
o novo coronavírus estavam 
no início. Ainda na compa-
ração, 17,9% informaram 
que o efeito foi pequeno ou 
inexistente e 10,6% apon-
taram aumento nas vendas 

com a pandemia. Outra vez 
as companhias de pequeno 
por te foram as que mais 
sentiram a queda nas vendas 
(70,9%), Na sequência são as 
intermediárias (62,9%) e as de 
grande porte (58,7%). Entre 
os setores, as empresas de 
construção (73,1%) tiveram 
os maiores impactos, seguidas 
pelas de serviços (71,9%), 
as de comércio (70,8%) 
e as da indústria (65,3%).

PRODUÇÃO
Na produção, 63% das 

companhias tiveram dificul-
dade de fabricar produtos 
ou atender clientes, enquanto 
29,9% não notaram alteração 
significativa e 6,9% tiveram fa-
cilidade. Mas quando se trata 
de acesso aos fornecedores, 
60,8% encontraram dificulda-
des, diferente de 30,2% que 
revelaram não haver alteração 
significativa. O menor percen-
tual é das que encontraram 
facilidade (5,7%). Quanto 
aos pagamentos de rotina, 
63,7% tiveram problemas na 
realização. Para 33,1% não 
houve alteração significativa e 
2,3% encontraram facilidade.

IMPOSTOS
A pesquisa estima que, 

desde o início de março, 
1,2 milhão (44,5%) das em-
presas em funcionamento 
adiaram o pagamento de 
impostos. Mais da metade 
(51,9%) considerou ter re-
cebido apoio do governo 
para isso. Perto de 347,7 mil 
(12,7%) empresas consegui-
ram crédito emergencial para 
pagamento da folha salarial 
desde o início da pandemia. 
Entre elas, quase sete em cada 
dez (67,7%) consideraram 
ter tido apoio do governo 
na adoção dessa medida.

ENTREGA
Segundo o IBGE, cerca de 

32,9% das companhias muda-
ram o método de entrega de 
seus produtos ou serviços, e 
passaram a fazer também ser-
viços online. Do total, 20,1% 
lançaram ou passaram a co-
mercializar novos produtos 
e/ou serviços desde o início 
da pandemia.

PESSOAL OCUPADO
Se comparado ao início 

de março, o número de fun-

cionários foi mantido em pou-
co mais de seis em cada dez 
empresas em funcionamento 
(61,2%). No entanto, 34,6% 
indicaram redução no quadro 
e as que aumentaram o nú-
mero de empregados foram 
apenas 3,8%. Entre as 948,8 
mil empresas que reduziram a 
quantidade de empregados, 
37,6% diminuíram em até 25% 
seu pessoal, 32,4% 3,8% e 
29,7% encolheram seu qua-
dro acima de 50%.

MEDIDAS
As empresas realizaram 

também no período, outras 
ações. Nove em cada dez 
empresas (91,1%) fizeram 
campanhas de informação e 
prevenção e adotaram me-
didas extras de higiene nas 
suas atividades. O trabalho 
teletrabalho, trabalho remo-
to e trabalho à distância foi 
adotado por 38,4% e 35,6% 
anteciparam férias dos funcio-
nários. Um outro dado ob-
servado é que três em cada 
dez (32,4%) adotaram pelo 
menos uma medida em rela-
ção aos impactos da covid-
19 com apoio do governo.

Agência Brasil

Estado multou 
16 empresas e 
4 pessoas por 
regras de uso 
de máscaras

Lei que obriga o 
uso de máscaras em 
estabelecimentos do 
Estado tem 15 dias

Municípios paulistas recebem mais
R$ 12 milhões para setor de turismo

Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios Turísticos (Da-

detur), da Secretaria de 
Turismo do Estado, se-

rão disponibilizados 
ainda nesta semana.

É a primeira libe-
ração do segundo 

semestre. Entre janei-
ro e junho a Secretaria 

já havia repassado R$ 
79,6 milhões.  Os repasses 
desta semana serão enviados 
aos extremos do Estado: no 
Noroeste, atenderá Cardoso, 
na divisa com Minas Gerais, e 
Ilha Solteira, colada no Mato 
Grosso do Sul, no Norte e 
no Leste, também próximas à 
divisa mineira, Ituverava e Ca-
conde, no Sul e no Sudoeste, 
Eldorado e Timburi, próximas 
ao Paraná, e no Sudeste, 
Queluz, no entroncamento 
com Minas e o Rio de Janeiro. 

Os recursos do Dade-
tur são liberados em par-
celas, de acordo com o 
cumprimento de cada etapa 
da obra pelos municípios.

É a primeira 
liberação de 

recursos do 2º 
semestre, para 
uso em obras
de melhorias


