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1.305 DIAS

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

Se puder, fique em 
casa e proteja a

nossa comunidade. 

“Homem do
Tempo” avisa:

Charge da semana

Oferta de leitos de UTI 
quase dobra em Guarujá
Antes da pandemia, Guarujá contava com 27 leitos. Agora, são 53 leitos de UTI que continuarão à disposição da população após a pandemia; Rede 

municipal de saúde recebeu recentemente 26 novos leitos: 10 de UTI no HSA e outros 16 de suporte avançado (UTI), todos específicos para Covid-19 
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Mestre do Sabor Mestre do Sabor 
reafirma amor reafirma amor 
por Guarujápor Guarujá

Quinteto de Cordas faz 
apresentação on-line

Até segunda ordem, as aulas presenciais na rede municipal de ensino de Guarujá não serão retomadas. A decisão foi tomada pela Prefeitura
nesta semana, depois de discussões com as secretarias municipais de Educação, Esporte e Lazer (Sedel) e também de Saúde (Sesau)

Retorno às aulas presenciais no município não tem previsão
Página 4
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Testes da vacina 
CoronoVac

são iniciados
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Micros

Dedé do Adélia I
O pré-candidato a pre-
feito de Guarujá, Dedé 
do Adélia (DEM), vem se 
reunindo com os pré-can-
didatos a vereadores pela 
bancada do Democratas, 
alinhando propostas im-
portantes para o desen-
volvimento econômico e 
turístico de Guarujá.

Dedé do Adélia II
Durante as conversas, o 
grupo pretende trazer 
inovações e novas ferra-
mentas para alavancar to-
dos os nichos possíveis de 
investimentos na Cidade. 
Dedé e seus pretendentes 
às cadeiras no Legislativo 
estão otimistas e se prepa-
ram para a convenção que 
irá acontecer em breve.

Nego Walter I
Nesta semana, o vereador 
Nego Walter (PSB) lembra 
para nossos leitores sobre 
a importante Lei de sua au-
toria que favorece os defi-
cientes físicos da Cidade, 
sobre a autorização para 
o embarque e desem-
barque fora dos pontos 
de paradas pré estabele-
cidos pela concessionária 
de transporte público. 

Nego Walter II
Sancionada em 2016, a 
Lei 4305 é pouco lembra-
da para os beneficiados, 
e pode ser solicitada nas 
áreas de hipercentro e 
bairros de toda a Cidade. 
Uma importante definição 
que favorece aqueles 
que têm dificuldade de 
locomoção e necessitam 
se deslocar. Boa lembran-
ça, vereador! 

Locação social I
As vítimas da tragédia 
ocorrida na cidade de-
vido às chuvas no início 
de março deste ano não 
estão desamparadas. Até 
o momento, 551 famílias 
já estão recebendo o be-
nefício de locação social 
municipal. Uma nova lista, 
com mais três nomes foi 
divulgada no Diário Oficial 
de sábado (1) e outra, 

O novo normal está se 
concretizando aos poucos. 
As cidades vão reabrin-
do, buscando a retomada 
da atividade econômica, 
e a população precisando 
reaprender a viver nesse 
contexto da pandemia, que 
ainda exige cuidados com a 
saúde individual e coletiva. 
Aqui no Brasil, país continen-
tal bonito por natureza, as 
realidades da quarentena fo-
ram completamente diferen-
tes em cada canto de nosso 
território, e na Educação não 
foi diferente. Mas o que não 
mudou foi a resiliência de 
todos aqueles realmente en-
gajados na missão de Educar.

Embora ainda tivésse-
mos cenários díspares nos 
rincões do Brasil, de uma 
certa forma a Educação já 
vinha se apropriando das 
tecnologias de informação 
e comunicação antes da 
pandemia. Mas vivenciamos 
uma mudança drástica e sem 
precedentes mediante o 
risco do novo coronavírus.

Os espaços educacio-
nais, ou seja, as creches, 
as escolas, colégios e insti-
tuições de ensino superior 
– dedicados a transmitir o 
beabá, ao desenvolvimento 
cognitivo, a oferecer um 
ambiente socializador, a 
desenvolver habilidades e 

competências e a permitir a 
transformação do indivíduo 
para um futuro melhor – tive-
ram de ser fechados. Alunos 
e suas famílias precisaram 
se moldar a essa necessi-
dade de distanciamento e 
buscaram mecanismos para 
manter os estudos, infeliz-
mente nem sempre acessível 
a todos.  E os professores, 
protagonistas desse ensino, 
foram levados a um novo 
modelo de transmissão de 
conhecimento, com a tec-
nologia mediando essa rele-
vante relação docente-aluno.

É na crise e na ruptura 
que a humanidade vem de-
senvolvendo tecnologias e 
novos hábitos para vencer as 
adversidades. E a pandemia 
também é este momento, de 
nos reinventarmos nas nossas 
práticas, de ampliar os conhe-
cimentos em outras áreas, de 
encantarmos ainda mais com 

nosso ofício de educar. De-
finitivamente, nada será igual.

Os desafios estão sendo 
e serão inúmeros, mas jun-
tos estamos lutando e nos 
adaptando. As palavras de 
ordem neste momento tão 
complexo são a empatia, a 
resiliência, a adaptação e a 
colaboração. Existem dias 
que estamos mais otimistas, 
e em outros parecem ama-
nhecer nublados. E nesses 
dias nublados, precisamos 
refletir, olhar para o céu e 
ver que as nuvens existem, 
mas que são passageiras.

O desafio de fazer acon-
tecer é nosso, de educa-
dores, alunos, instituições, 
autoridades, sociedade... é 
de cada um, é de todos nós, 
o desafio é nosso! Espero 
que essa fase de nossa his-
tória tenha reflexos positivos 
na valorização do professor, 
pois eles inspiram, alimentam 
a semente do aprender em 
cada um de seus alunos. 
Que a sociedade perceba 
e valorize a impor tância 
deles para a construção da 
cidadania, no crescimento 
de indivíduos conscientes 
de seu papel e no desenvol-
vimento de nosso País. Que 
possamos acreditar ainda 
mais na força da Educa-
ção, e que juntos possamos 
construir uma nova realidade

O desafio é nosso
Artigo

Nós já começamos a ver uma pressão grande para furar o teto, para 
desrespeitar o teto porque precisa de dinheiro para isso, precisa 
de dinheiro para aquilo. Eu concordo com todas essas demandas 

urgentes. Mas que seja usado o orçamento fiscal de R$ 1,485 trilhão 
e os R$ 350 bilhões de subsídios tributários que existem e todas as 

indexações que existem dentro desse orçamento primário brasileiro.
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se posicionando contra

a criação de um novo imposto pelo governo federal

FRASE DA SEMANA

com mais dois nomes, 
consta da edição desta 
terça-feira (4). 

Locação social II
Eles se somam aos 546 já 
anunciados anteriormente. 
O benefício oferece R$ 
3.700,00 ao longo de 12 
meses, sendo uma primeira 
parcela de R$ 1.500,00, 
seguida por 11 parcelas 
consecutivas de R$ 200,00 
por família. A esses valores 
deve-se considerar, ainda, 
os benefícios anunciados 
pelo Governo do Estado, 
que inclui aporte inicial 
de R$ 1.000,00, seguido 
por mais 12 parcelas de 
R$ 300,00. Assim, juntan-
do as forças municipais 
e estaduais, cada família 
receberá, em 12 meses, o 
montante de R$ 8.300,00 
para locação social.

Sebrae
A fim de preparar quios-
queiros e ambulantes que 
atuam nas praias de Gua-
rujá para a retomada das 
atividades, o Sebrae vai 
promover mais uma turma 
do curso gratuito ‘Trilha 
de Capacitação On-line 
Sebrae’. A iniciativa atende 
pedidos do próprio setor. 
As inscrições estão abertas 
e devem ser feitas pelo site 
https://bit.ly/sebraetrilha.

Amônio...
A tragédia ocorrida nes-
ta semana causada pela 
explosão de um arma-
zém no porto do Líbano 
acendeu o alerta verme-
lho nos portos brasileiros. 
O Santos Port Authority 
(SPA), Autoridade Portuá-
ria responsável pelas duas 
margens do porto de San-
tos, informou que a subs-
tância que causou a ex-
plosão no Líbano também 
está presente por aqui.

Em Guarujá
E adivinha onde o material 
fica estocado? A movimen-
tação de nitrato de amônio 
no Porto de Santos ocorre 
no Terminal Marítimo do 
Guarujá (TERMAG). Segun-
do o SPA, todos os pro-

cedimentos operacionais 
são seguidos criteriosa-
mente pelos responsáveis 
pelas operações e acom-
panhados por intensiva 
fiscalização, para garantir 
segurança à população.

Seguro
No entanto, o SPA afirma 
que no cais santista é arma-
zenado o nitrato de amô-
nio classe 5 (oxidante), 
destinado ao uso agrícola, 
que segue monitoramento 
rigoroso da temperatura e 
umidade, e é misturado 
a calcário, para dar maior 
estabilidade ao material. 
A estatal ainda afirma que 
esse produto por si só não 
é inflamável ou explosivo.

Dia dos Pais 
Estão intensificados os pa-
trulhamentos e a presença 
de agentes de segurança 
nas áreas comerciais do 
Centro e de Vicente de 
Carvalho para a realização 
da Operação Dia dos Pais. 
A iniciativa envolve 70 
guardas civis municipais e 
fiscais de comércio com 
o objetivo de oferecer 
segurança e tranquilidade 
a todos que irão às com-
pras, por meio de ações 
integradas e pontuais. 

Parque da Montanha
Foi concluída no último 
dia 31, a entrega das pri-
meiras 180 moradias do 
Conjunto Habitacional Par-
que da Montanha – o 
maior empreendimento 
habitacional em execu-
ção na Baixada Santista. 

Tem mais
De acordo com a fisca-
lização do empreendi-
mento, das 394 unidades 
em obras de recuperação 
atualmente, 144 estão em 
fase final de acabamento 
(pintura e instalações elé-
trica e hidráulica). As outras 
250 ainda receberão servi-
ços de pintura, colocação 
de esquadrias (portas e ja-
nelas), além de instalações 
elétrica e hidráulica. As uni-
dades devem estar conclu-
ídas até o final deste ano.

22% dos moradores da baixada
pedem o auxílio do governo federal

Confirmados:
6.470

(283 em isolamento domiciliar, 
5.879 curados e 286 óbitos)

Internados confirmados:
22

(13 em UTI)

Descartados:
7.959

Aguardando exames:
93

Internados suspeitos:
32

(8 em UTI)

Óbitos em investigação:
21

No dia 21 de julho, a Câ-
mara dos Deputados apro-
vou, por ampla maioria, a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 15/15, que 
torna permanente o Fundo 
de Desenvolvimento e Valo-
rização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb). Entre os 
principais ganhos do projeto 
está o aumento da partici-
pação da União no fundo, 
que passa dos atuais 10% 
para 23%, de forma grada-
tiva ao longo dos próximos 
seis anos (2021 a 2026). 
Porém, o texto aprovado 
cometeu um verdadeiro 
desrespeito aos educadores 
ao vetar o uso dos recursos 
do Fundeb para pagamen-
to de aposentadorias e 
pensões, deixando de fora 
profissionais que dedicaram 
décadas de suas vidas nas 
salas de aula e lutavam pelo 
devido reconhecimento.

Em uma iniciat iva da 

Associação de Professores 
Aposentados do Magistério 
Público do Estado de São 
Paulo (Apampesp), foi entre-
gue a todos os deputados 
federais um abaixo-assinado 
virtual com quase 100 mil as-
sinaturas, vindas de todos os 
Estados do Brasil, pela inclu-
são do professor aposentado 
no novo Fundeb. O número 
expressivo de assinaturas não 
foi suficiente para sensibilizar 
os deputados, deixando 
os professores relegados à 
Previdência geral. Professores 
aposentados também con-
quistaram mais de 140 mo-
ções de apoio em Câmaras 
Municipais de todo o Estado 
de São Paulo, mas os apelos 
não foram ouvidos.

Especialistas tratam o Fun-
deb como fundamental para 
reduzir as disparidades da 
Educação no Brasil, mas ao 
rejeitar a possibilidade de 
uso dos recursos do fundo 

para o complemento de 
aposentadorias o pensões, 
o texto adota uma postura 
excludente e discriminató-
ria. A situação do profes-
sor aposentado no nosso 
país é grave e, ao excluí-lo, 
parlamentares incorrem em 
uma grave injustiça social. 
É este o futuro que mos-
traremos aos professores 
em atividade? É este o le-
gado que deixaremos aos 
que dedicaram décadas 
da vida nas salas de aula?

Aprovado pela Câmara 
em dois turnos, o texto já 
está no Senado Federal 
como PEC 26/2020, sob a 
relatoria do senador Flávio 
Arns (Rede-PR). Agora, cabe 
aos senadores corrigirem 
este grave erro cometido 
pela Câmara, a fim de que 
o Fundeb cumpra a sua 
missão de valorizar todos 
os profissionais da Educação 
pública, sem disparidades.

Professor aposentado fora do Fundeb
é o retrato de um Brasil que não

valoriza o legado dos seus educadores

Estância do leitor

Priscilla Bonini Ribeiro - Educadora, doutora em Tecnologia Ambiental, mestre 
em Educação, ex-conselheira estadual de Educação, pró-reitora da Unaerp 

Campus Guarujá e ex-secretária de Educação do Município de Guarujá

Walneide Romano é pedagoga, professora de História
e Geografia e presidente da Apampesp

Boletim Coronavírus

Guarujá, 6 de agosto de 2020, às 18 horas
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ACOMPANHE-NOS
PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/ EstanciaDeGuaruja

De Guarujá

Nesta semana, a rede mu-
nicipal de saúde de Guaru-
já ganhou o reforço de 26 
novos leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e de 
supor te avançado, todos 
específicos aos pacientes 
infectados pelo novo coro-
navírus. Dessa forma, a Cidade 
supera o índice preconizado 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), que é de pelo 
menos um leito de UTI para 
cada 10 mil habitantes. Atu-
almente, Guarujá possui mais 
de 320 mil habitantes. 

Passada a pandemia da 
Covid-19, Cidade passará 
uma oferta de 53 leitos de UTI 
destinados a todas as patolo-
gias, aos pacientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Esse 
volume estará distribuído 
entre o Hospital Santo Amaro 
(equipamento filantrópico) e 
a Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) Doutor Matheus 
Santamaria, o PAM Rodoviária. 
Até o início do ano, Guarujá 
tinha apenas 27 leitos de UTI 
nos dois equipamentos. Por 
conta da pandemia, a Se-
cretaria de Saúde estruturou 
novos leitos de UTI adulto, 

Nascido e criado em Gua-
rujá, o advogado Rodrigo 
Barboza (Republicanos) é pré-
candidato à prefeitura de Gua-
rujá nas eleições que ocorrem 
neste ano, excepcionalmente, 
em 15 de novembro. Com 
ativa contribuição na política 
da cidade, o advogado, de 
37 anos, quer focar no de-
senvolvimento do Município 
para melhorar a qualidade 
de vida da população local.

“Sabemos que o turismo é 
umas das principais atividades 
de nosso Município, mas preci-
samos criar outras oportunida-
des para nossa gente. É neces-
sário investir em capacitação 

de mão-de-obra, ensino, para 
que tenhamos profissionais 
qualificados aqui. Também 
devemos atrair investimentos 
para gerar novos postos de 
trabalho, para que as pessoas 
continuem vivendo e traba-
lhando, com rendimentos na 
cidade que amam”, destacou.

Segundo o pré-candidato, 
investimentos, como novo 
aeroporto de Guarujá, de-
vem vir acompanhados de 
educação. “Sabemos que um 
novo empreendimento como 
este trará diversos postos de 
trabalho para o Município. Se 
o nosso morador não estiver 
capacitado, a mão-de-obra 

será toda de fora e ficaremos 
apenas com o ônus deste 
grande investimento”, ressalta.  

Barboza também quer uma 
nova política. “O mais do 
mesmo está batido e a popu-
lação já sabe disso. Guarujá é 
a Cidade onde nasci e escolhi 
para viver. Aqui tenho meu tra-
balho, esposa e filhos. Quero 
o melhor para essa cidade e 
não quero começar fazendo 
política de ataques pesso-
ais, ou ofensa. A população 
não quer mais isso. Quero 
debater propostas e melho-
rias para a nossa Cidade”.

Mobilidade urbana mais 
eficiente, e Saúde, através do 

cuidado de jovens e idosos 
também estão na agenda de 
Barboza. “Centros de convi-
vência para a terceira idade 
são necessários, assim como 
atividades físicas e esporti-
vas no contraturno escolar. 
Tudo isso é saúde preventiva”.

Com o objetivo de realizar 
uma política humanizada, Ro-
drigo Barboza tem o desejo 
de “construir uma mudança 
de verdade na sociedade 
e com a par ticipação de 
todos, valorizando a gente 
daqui. Amo essa Cidade e não 
quero e nem vou me omitir. 
Quero participar da política 
para servir e não me servir.”

As emendas impositivas 
feitas pelos vereadores junto 
ao orçamento municipal es-
tão garantindo a realização 
de exames de alto custo e di-
minuído o tempo de espera 
para o agendamento desses 
procedimentos, que geral-
mente têm muita demanda.

De acordo com informa-
ções da diretoria de regula-
ção da Secretaria Municipal 
de Saúde, desde 2019 já 
foram repassados mais de 
R$ 400 mil, que têm garan-
tido o custeio de exames 
de cintilografia (método de 
diagnóstico por imagem 
que usa a Medicina Nuclear 
para identificação de tu-
mores, obstrução nas veias 
do coração, entre outras 
disfunções); cateterismo 
(que serve para diagnosti-
car obstruções nos vasos 
sanguíneos que irrigam o 
coração) e ventriculogra-
fia (técnica de medicina 
nuclear para diagnostico 
de doenças coronárias).

No caso dos exames de 
cintilografia, os recursos são 

Saúde em alta

Leitos de UTI saltam de 27 para 53 em Guarujá

Guarujá supera o índice preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que é de pelo menos um
leito de UTI para cada 10 mil habitantes. Atualmente, o município possui mais de 320 mil habitantes

com respiradores.
De acordo com o prefeito 

de Guarujá, Válter Suman, o in-
cremento de leitos entregues 
nos últimos dias é uma ação 
importante e há tempos dese-
jada. “Que desta forma con-
sigamos atender aos nossos 
munícipes nas situações de 
emergência que dependem 
de cuidados intensivos e que 
até então não eram suficien-
tes, nem mesmo em nossa re-
gião metropolitana”, destaca. 

Além disso, todo o in-

vestimento realizado pela 
Prefeitura no enfrentamento à 
pandemia será incorporado à 
Municipalidade. “São equipa-
mentos, mobiliários e novos 
leitos que a Cidade recebeu 
e que ficarão para atendi-
mento aos pacientes SUS as-
sim que a epidemia acabar”.  

 
COMPLEXO DE URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA NO PAM

Na última terça-feira (4), a 
Prefeitura entregou 16 novos 
leitos de suporte avançado na 

UPA Rodoviária, inaugurando 
então uma nova ala intitulada 
Complexo de Urgência e 
emergência. Trata-se de uma 
estrutura semelhante a de uma 
UTI, mas que por estar insta-
lada dentro de uma unidade 
pré-hospitalar, no caso o PAM, 
não é denominada como tal.  

Segundo o secretário de 
Saúde de Guarujá, Vitor Hugo 
Straub Canasiro, o complexo 
no PAM abarcará um novo 
modelo de atendimento. 
“Será mais resolutivo, pois 

possibilitará tratamento mais 
eficiente nos casos neces-
sários, e novos respiradores 
para melhorar a assistência nas 
Upas. Também foi possível a 
implantação de leitos de UTI 
que permanecerão na estru-
tura hospitalar local (SUS)”.

Antes da pandemia, o 
PAM contava com apenas 
sete leitos de suporte avan-
çado (UTI - geral) e ao longo 
da pandemia da Covid-19, 
recebeu mais 20 (exclusivos 
para Covid). E a partir do 

trabalho de reestruturação 
da Secretaria de Saúde, após 
a pandemia, serão 23 leitos 
(gerais) permanentes dispo-
nibilizados à população usu-
ária da rede municipal. Ainda 
sobre novos leitos, a unidade 
já havia recebido outros 14 
leitos de enfermaria, espe-
cíficos aos infectados pela 
Covid-19. Com isso, o equipa-
mento tem hoje 44 leitos, en-
tre Covid e demais patologias.  

 
30 LEITOS SUS DE UTI 

PÓS-PANDEMIA
No início do mês (3), o 

Hospital Santo Amaro (HSA) 
recebeu 10 novos leitos de 
UTI Covid (SUS), viabilizados 
pela Prefeitura em parceria 
com a Sociedade Santama-
rense de Beneficência de 
Guarujá, mantenedora do 
hospital. Em abril deste ano, 
o local também ganhou os 
primeiros 10 leitos de UTI, 
específicos para o novo co-
ronavírus. Somado aos 20 
leitos de UTI (geral) que já 
existiam antes da pandemia, 
o Hospital permanecerá com 
30 leitos de UTI aos pacientes 
da rede municipal, já que os 
primeiros 10 instalados para 
Covid são leitos provisórios. 

Hygor Abreu

Eleições 2020

Rodrigo Barboza: Guarujá para os guarujaenses

Pré-candidato à 
prefeitura quer focar 
no desenvolvimento 

do Município 

Os seis mil servidores 
municipais de Guarujá 
tiveram os salários reajus-
tados em mais 1%, agora 
em julho, além dos 4,31% 
na data-base de abril, 
totalizando 5,31% no 
ano. Esse 1%, segundo o 
presidente do Sindicato 
dos Funcionários da pre-
feitura (Sindserv), Zoel 
Garcia Siqueira, “Esta é 
uma conquista da direto-
ria para compensar uma 
perda de 6% em 2017”.

O prejuízo daquele 
ano foi causado por uma 
ação direta de inconstitu-
cionalidade (adin) na Justi-
ça, explica o Sindserv, que 
retirou da categoria uma 
gratificação de desem-
penho individual (GDI).

Siqueira explica que 
os 6% eram pagos fora 
do salário-base e acaba-
ram sendo recuperados 
com três parcelas de 1% 
em 2018, 2019 e 2020, 
totalizando 3%, que in-
cidiram nos quinquênios, 
“sexta parte”, férias e 13º 
salário. “Agora, o servidor 
não pode mais dizer que 
perdeu os 6% de GDI. 
Os reflexos da incorpo-
ração de 3% ao salário, 
em alguns casos de mais 
antigos que evoluíram 
na carreira, até ultrapas-
sam os 6%”, garante. 

Para Zoel, a recupera-
ção da perda e o reajuste 
de abril foram possíveis 
“principalmente por força 
da organização, mobiliza-
ção e tradição de luta dos 
servidores”. Ele considera 
que a direção do sindica-
to “soube aproveitar esse 
potencial da categoria e 
colocá-lo como forma 
de pressão sobre a pre-
feitura nas negociações 
para os acordos salariais.”

Guarujá
Servidor tem 
mais 1% de 
reajuste em 
julho, além

da data-base 

Emendas garantem 
exames de alto 

custo e reduzem 
filas de espera

Recursos indicados pelos vereadores têm custeado
exames de cintilografia, cateterismo e ventriculografia

oriundos de emendas dos 
vereadores Toninho Salga-
do (R$ 80,7 mil) e Manoel 
Francisco Nequinho (R$ 50 
mil). Já no caso dos exames 
de cateterismo e ventricu-
lografia, os recursos são 
oriundos dos vereadores 
Nego Walter (R$ 122,9 mil), 
Sergio Santa Cruz (R$ 122,9) 
e Luciano Tody (R$ 33 mil). 
Todos são referentes ao or-
çamento de 2019 e estão 
em execução neste ano.

Desde 2017, a legislação 
municipal estabelece que 
cada vereador possa des-
tinar o equivalente a 0,05% 
do orçamento líquido do 

Município em medidas que 
considera prioritárias - mas 
desde que 50% desse valor 

seja para a área da saúde.
Para o orçamento de 

2.020, foram destinados 

ao setor R$ 6,4 milhões 
através de emendas. Em 
2019, foram R$ 5,8 milhões.
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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? Rua Montenegro, 291 - Vila Maia, Guarujá 

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

���Aberturas
� ����������Encerramentos
� � ���������������Imposto de Renda

ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

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

De Guarujá
 
Até segunda ordem, as 

aulas presenciais na rede 
municipal de ensino de Gua-
rujá não serão retomadas. 
A decisão foi tomada pela 
Prefeitura na tarde desta quar-
ta-feira (5), depois de dis-
cussões com as secretarias 
municipais de Educação, 
Esporte e Lazer (Sedel) e 
também de Saúde (Sesau). 

Dessa forma, o Município 
não seguirá a linha já anuncia-
da pelo Governo do Estado, 
que prevê a retomada das au-
las presenciais na rede pública 
a partir do dia 8 de setembro, 
com pelo menos 35% dos 
alunos. Em Guarujá, as aulas 

presenciais na rede municipal 
estão interrompidas desde o 
dia 23 de março, em função 
da pandemia da Covid-19.

A preocupação da Pre-
feitura com estudantes, pro-
fessores, pais e servidores da 
Educação é o que motivou a 
decisão. “O cuidado com a 
saúde vem em primeiro lugar. 
Estamos numa pandemia e essa 
é a decisão mais sensata neste 
momento”, definiu o prefeito 
Válter Suman, que é médico.

Segundo o chefe do Exe-
cutivo, a decisão se deve, 
principalmente, à indefinição 
do cenário mundial, do ponto 
de vista da saúde pública, na 
medida em que ainda não há 
uma vacina contra a Covid-19. 

 AULAS REMOTAS E
SEGURANÇA ALIMENTAR

Enquanto as aulas presen-
ciais não são retomadas, a Pre-
feitura disponibiliza o Projeto 
de Ensino Remoto aos cerca 
de 34 mil alunos matriculados 
na rede municipal de ensino, 
o que acontece desde abril. 
Nele, os alunos possuem 
acesso pela plataforma online 
(no site da Prefeitura www.
guaruja.sp.gov.br) ou por 
meio da retirada de mate-
rial impresso nas unidades.

Conforme último balanço 
realizado pela Sedel, já são 
27.200 alunos com acesso ao 
Projeto (online ou impresso). 
Desses, 21.760 estão com 
participação efetiva na ação, 

ou seja, 80% dos estudantes. 
Outra ação impor tante 

desenvolvida pela Prefeitura é 
a disponibilidade da retirada 
da merenda escolar, mes-
mo com as aulas presenciais 
suspensas. Isso para garantir 
a segurança alimentar dos 
estudantes em situação de 
vulnerabilidade social, uma 
vez que, para muitos, a refei-
ção na escola pode significar 
a única completa do dia. 

Desde abril, 209.418 re-
feições foram servidas neste 
período de pandemia da 
Covid-19. Para isso, a Sedel 
mantém 13 escolas polo 
para retirada da alimentação, 
que acontece das 11 às 12 
horas, e das 14 às 15 horas.

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

O prazo começou! Nessa 
semana, a Prefeitura de Gua-
rujá começou a receber os 
pedidos de isenção de IPTU 
e Taxas de Coleta e Remo-
ção de Lixo do ano de 2021. 
Falaremos então das possi-
bilidades de você leitor ser 
beneficiário desse direito. 

Os aposentados, pen-
sionistas, pessoas com de-
ficiência, ex-combatentes, 
pessoas com mais de 65 
anos e as entidades espor-
tivas sem fins lucrativos 
são casos que podem ter 
isenção do IPTU, ou seja, 
estarão dispensados de 
pagar o imposto. 

Quem mora em área de 
feira livre, ao invés de não 
pagar o IPTU, tem direito a 
um desconto, sendo assim, 
pagará menos que o valor 
total de costume. As igrejas 
e, no geral, as entidades 
religiosas são imunes ao 
pagamento dos impostos, 
o que isso quer dizer? Tam-
bém não precisam recolher 
impostos (só os impostos!), 
as taxas e outros tributos 
elas pagam normalmente. 

As entidades assisten-
ciais e desportivas, podem 

também receber o benefício 
de isenção do IPTU, basta 
comprovarem que não há 
lucro, ou seja, tudo o que 
ganha serve para custear as 
despesas e manter o local. 
As escolas que não possu-
am fins de lucro, também 
compartilham desse direito, 
não pagam impostos, nova-
mente, apenas os impostos!

Portanto, fiquem aten-
tos! Muitas vezes o muníci-
pe não sabe desse benefício, 
o qual pode se tornar uma 
importante economia para o 
seu orçamento familiar, caso 
se enquadre nos critérios 
que autorizem a dispensa 
do pagamento. 

Os pedidos e documen-
tações poderão ser apre-
sentados na Secretaria de 
Finanças na Coordenação de 
Receitas Territoriais – Sala 
11, que atende no Paço 
Municipal Raphael Vitiello 
(Avenida Santos Dumont, 
640 – bairro Santo Antônio) 
ou  na Rua Cunhambebe, 
500 – Vicente de Carvalho. 
O atendimento em ambos os 
locais é de segunda a sexta-
feira, das 10 às 16 horas. 
Fique atento ao seu direito!

Tenho direito a não
pagar o meu IPTU? 

Beatriz Biancato

 DE OLHO
NA LEI

Está liberado desde quar-
ta-feira (5) o funcionamento 
de restaurantes, padarias 
e similares com consumo 
local até as 22 horas nas 
regiões que estejam na fase 
amarela do Plano São Pau-
lo há pelo menos 14 dias 
consecutivos. Até então, 
era permitido atendimento 
presencial até as 17 horas.

O consumo local con-
tinua permitido apenas em 
ambientes arejados ou ao ar 
livre, com obrigatoriedade 
de assentos. Não será permi-
tido que os clientes fiquem 
em pé. A orientação é que os 
estabelecimentos atendam 
os clientes conforme horá-
rio agendado previamente, 
para evitar aglomerações.

“O setor de bares e res-
taurantes foi muito conscien-
te de suas responsabilidades, 
tanto no desenho dos proto-

colos como no atendimento 
às regras do Plano São Paulo”, 
lembrou Vinicius Lummertz, 
secretário de Turismo do 
Estado de São Paulo. “É um 
setor que gera muitos em-
pregos em nosso Estado. 
Com a permissão de funcio-
namento até as 22hs, obser-
vando as regras de ocupa-
ção e os outros protocolos 
de segurança, certamente 
voltará a ocupar uma boa 
parte de sua mão de obra”.    

A ocupação máxima deve 
ser de 40% da capacidade 
dos assentos e o funciona-
mento precisa ocorrer por 
no máximo 6 horas diárias, 
consecutivas ou não, com 
adoção dos protocolos ge-
ral e específicos para o setor. 
Funcionários e clientes de-
vem usar máscara em todos 
os ambientes, retirando ape-
nas no momento da refeição.

Os moradores do bair-
ro Perequê e proximidades 
terão acesso a serviços de 
raio-x na própria Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
do Perequê, localizada no 
KM 7 da Estrada Guarujá-
Ber tioga. O equipamento 
vem recebendo uma série 
de melhorias, que permitirão 
a readequação e ampliação 
estrutural. A previsão é de 

que os serviços sejam con-
cluídos até o próximo ano. 

Mesmo com as interven-
ções, a Unidade mantém seu 
funcionamento à população 
e, por enquanto, não há ne-
cessidade de interrupção. 

A novidade atende ao pe-
dido dos moradores da região 
conhecida como Rabo do 
Dragão, que atualmente pre-
cisa se deslocar até as UPAs 

da Enseada ou da Rodoviária 
para fazer o exame (de face, 
tórax e mão e pé) e retornar 
à UPA Perequê, para apresen-
tar o resultado ao médico. 

Sobre os serviços execu-
tados, além da sala para raio-x, 
a Prefeitura está construindo 
um depósito, almoxarifado, 
recepção e promovendo 
reformas no repouso dos 
funcionários. Demais setores 

como limpeza, banheiros e 
sala administrativa também 
estão sendo adaptados. 

Atendimentos - Men-
salmente, a UPA chega a 
realizar mais de 1.500 aten-
dimentos. A sua área de 
cobertura abrange pacientes 
dos bairros Maré Mansa, Per-
nambuco, Perequê, Estrada 
Guarujá/Bertioga (Km 6 ao 16 
até a balsa) e Prainha Branca. 

A primeira etapa da revi-
talização da Rua Sílvio Daige, 
no Jardim Tejereba, está em 
fase de acabamento. Cerca 
de 150 metros da via rece-
beu novas tubulações de 
concreto, base de pavimen-
tação, além de serviços de 
guia e sarjetas. As obras se 
concentraram próximo ao 
Ginásio Tejereba, contem-
plando, inclusive, as calçadas 
deste trecho. Nas próximas 

semanas, uma segunda ca-
mada de asfalto será aplicada, 
reforçando a pavimentação.

A obra é fruto de um 
convênio firmado entre a Pre-
feitura de Guarujá e a Secre-
taria Estadual de Turismo, por 
meio do Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 
às Estâncias Turísticas (Dade-
tur). O investimento total é 
de R$ 2.216.571, por meio 
do contrato nº 224/2018.

Fase Amarela
Estado autoriza abertura

de restaurantes até as 22h

Sem volta às aulas

Escolas da rede municipal de Guarujá 
permanecem em quarentena

Município não seguirá o Governo do Estado, que prevê a volta às aulas presenciais dia 8 de setembro

Hygor Abreu 

UPA do Perequê terá serviço de Raio-x

Obras na Rua
Sílvio Daige entram 

na reta final

Helder Lima

Via recebeu novas tubulações e zeladoria
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� Charges  � Logotipos
� Ilustrações � Caricaturas 
� Logomarcas

BabuBabuBabuBabu
O cinema reserva-se no direito de alterar a programação sem prévio aviso.
Valores das Sessões em 2D: Seg. e qua.: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 
(meia) - Preço promocional: todos pagam meia o dia todo! Exceto Feriados
Ter. e qui.: R$ 22,00 (inteira) e R$ 11,00 (meia) - Preço promocional: todos 
pagam meia o dia todo! Exceto Feriados - Sex. à dom. e feriado: R$ 24,00 
(inteira) e R$ 12,00 (meia) - PROMOÇÃO DOMINGO: Todos pagam meia.
Valores das Sessões em 3D: Seg. e qua.: R$ 26,00 (inteira) e R$ 13,00 
(meia) - Preço promocional: todos pagam meia o dia todo! Exceto Feriados
Ter. e qui.: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia) - Preço promocional: todos 
pagam meia o dia todo! Exceto Feriados - Sex. à dom. e feriado: R$ 26,00 
(inteira) e R$ 13,00 (meia) - PROMOÇÃO: DOMINGO - Todos pagam meia.

COMUNICADO 
IMPORTANTE
Em razão de força

maior, frente ao
Covid-19 (Coronavírus), 

comprometidos com 
as recomendações 
decretadas pelas 

autoridades públicas, o 
Shopping La Plage está 
suspendendo desde o 

dia 18/03/2020, todas as 
sessões dos cinemas.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 885 - Pitangueiras
Guarujá - Tels.: (13) 3386.6819  e  0800 775-0444

PALAVRAS CRUZADAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 41

CSAB
ORIENTADA
NENELSON
VIANNABC

MISTASARO
DRBCAD

DANIFICADO
OZONAIM
DABOLAÇO

TERMICOAT
HCAUREAO

BOASLTER
NATOANI

PRAIABITS
ANALFABETA

Indivíduo
ilustre em
uma festa

Dia de
(?): 6 de
janeiro
(Rel.)

O maior
ídolo bra-
sileiro da
Fórmula 1

Herbert (?),
líder dos
Paralamas
do Sucesso

Aqui, em
espanhol

A classe
com

alunos
e alunas

500, em 
algaris-

mos
romanos

Medo
incon-
trolável

Estraga-
do; dete-
riorado

Artigo
definido

masculino
(Gram.)

Irineu
Marinho:
fundou "O

Globo"

Que
conserva
o calor

Jogar um
(?): jogar 
muito bem

(fut.)

Agnaldo
Timóteo,
cantor

(?)-vindas:
recepção
cordial

Pessoa;
criatura

Unidade
básica da 
Informáti-

ca (pl.)

Aquela
que não
sabe ler

Ser
possuidor
Borda de
chapéu

(?) kwon
do, luta
Níquel

(símbolo)

Veste
feminina

(?) e qual:
idêntico

A lei que
aboliu a
Escra-
vidão

Região da
cidade
Tipo de

baú

Cadete
(abrev.)

Alta tem-
peratura

Curo
Instrumento
para ver à
distância

(?) Motta,
jornalista
Feminino
de "ator"

Conjunto
de mapas
Sílaba de
"tenente"

Guiada

Não é?
(pop.)

Ctrl+(?),
atalho pa-
ra copiar
(Inform.)

Perito
(fig.)

Peça de
portas

Primeiro assento
dianteiro do carro

Sucede
ao "M"
Atração
litorânea

Ocioso
Alexandre

Nero,
ator

3/acá. 4/bits — zona. 6/bolaço. 7/térmico.

Da Redação

Na quinta-feira passada 
(30), o Chef Dário Costa, 
campeão da segunda tem-
porada do Programa ‘Mestre 
do Sabor ’, da Rede Glo-
bo, esteve na Prefeitura de 
Guarujá e concedeu entre-
vista à equipe de comuni-
cação onde destaca sua 
relação de amor com Guarujá.

O Chef, de 32 anos, é 
morador do Tombo e tem 
seus negócios (o restaurante 

Paru e o Açougue do Mar) 
em Santos, mas é em Guarujá 
que ele tem suas raízes e 
família. “Minha mãe é gua-
rujaense e não saio daqui 
de jeito nenhum; da minha 
casa, consigo ver o Morro 
da Caixa D’água”, disse ele, 
se referindo ao morro onde 
está o Mirante das Galhetas.

PARCERIA
Na ocasião, o secretário de 

Meio Ambiente expôs a pos-
sibilidade de unir o conheci-

mento gastronômico de Dário 
Costa a projetos desenvolvi-
dos pela Pasta, como o Ali-
mentação Saudável – Na praia 
também pode!’, realizado em 
parceria com a Universidade 
Católica de Santos (UniSantos).

Durante a conversa, Chef 
Dário ressaltou a importância 
de valorizar o comércio local 
de frutos do mar. “O produto 
que está à venda no Cami-
nhão do Peixe é o mesmo 
que eu costumo utilizar no 
meu restaurante”, revelou.

Neste sábado (8), o 
longa ‘Domingo’ (2018) 
será exibido no ‘Pontos MIS 
On-line’, às 16 horas, em 
parceria com a Arthouse. 
Em seguida, às 18 horas, 
acontecerá um bate-papo 
ao vivo com especialistas. 
Para participar do evento, 
que é gratuito, basta se ins-
crever a partir de hoje (6), 

às 11 horas, por meio do 
link https://bit. ly/31rVEYq

O longa é dirigido por 
Clara Linhart e Fellipe Barbo-
sa. O filme conta múltiplos 
pontos de vista de uma famí-
lia burguesa, do interior gaú-
cho, no dia 1º de janeiro de 
2003, quando o Brasil vivia a 
histórica posse do presiden-
te Luís Inácio Lula da Silva.

O Projeto Orquestra em Casa, da Secretaria de Cultura (Secult),  apresenta nesta sexta-feira (7), um quinteto de cordas. A 
iniciativa divulga vídeos e grupos da Orquestra Municipal de Guarujá, gravados no Teatro Procópio Ferreira (Av. D. Pedro I, 350 
– Jardim Tejereba). A apresentação será postada na página da Secult, no Facebook – https://bit.ly/3ewMfUv, a partir das 18 horas.

A reaber tura do Espa-
ço Gastronômico Ceagesp 
(Companhia de Entrepostos 
e Armazéns Gerais de São 
Paulo), na capital, foi anteci-
pada para o início do mês 
(01/08), com o início do 
Festival do Pescado e Frutos 
do Mar, que funciona aos sá-
bados e domingos, das 12h 
às 17h, até 20 de dezembro.

Por se tratar de evento 
aberto ao público, todos os 
protocolos de segurança e 
higienização do ambiente e 
dos produtos são praticados 
de acordo com a determi-
nação da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) e dos 
órgãos públicos envolvidos 
no combate à dissemina-

O funciona-
mento adequa-
do do sistema 
imune (defesa) 
é for temente 
i n f l u e n c i a d o 
pe lo  e s t ado 
nutricional do 
o rgan i smo e 
pelos nutrien-
tes ingeridos na 
alimentação. A ingestão 
inadequada de energia, 
macronutrientes (carboi-
dratos, proteínas e gor-
duras) e micronutrientes 
(vitaminas e minerais) re-
sulta em uma diminuição 
da função do organismo 
de se proteger e aumenta 
os riscos de infecções.

Diversos nutr ientes 
apresentam propriedades 
para fortalecer o sistema 
imunológico, por isso a 
importância da ingestão 
de uma alimentação sau-
dável e balanceada.

Segundo o Ministério da 
Saúde, há alguns cuidados 
que podem ser adotados 
NA ALIMENTAÇÃO NO 
PERÍODO DE PANDEMIA 
(COVID – 19). São eles:
• Planejar o cardápio da 

semana para fa-
cilitar a compra 
dos alimentos e 
a preparação. 
• Elabore pra-
tos coloridos. 
Um bom pla-
nejamento das 
compras e refei-
ções vale muito;
• A rotina ali-

mentar deve ser mantida;
• Preferência para os ali-
mentos integrais em sua 
forma mais natural;
• Frutas, verduras e legu-
mes em todas as refeições;
• Não fazer dieta restritiva;
• Carnes, aves, peixes, 
ovos, leite e derivados em 
pelo menos uma refeição;

• Consuma com mo-
deração óleo, gordura, sal 
e açúcar;

• Cuidado com a hi-
dratação;

• Fique atento aos ró-
tulos e embalagens;

• Diga não aos ultra-
processados em geral 
(ex.: biscoitos rechea-
dos, refrigerante, macar-
rão instantâneo e sorve-
tes). Eles não contribuem 
para a sua imunidade!

Dra. Andréa Rabelo – Nutricionista - CRN3 14.126
Pós graduada em Nutrição Clínica - Facebook: Andréa 

Rabelo Nutricionista - Instagram: @andrearabelonutri - 

Artigo
Nutrição X Imunidade

“Não saio daqui”

Chef Dario Costa, o 
‘Mestre do Sabor’ declara 

seu amor por Guarujá

Morador do Tombo, o campeão do programa da Rede Globo
esteve no Paço Municipal e falou sobre sua relação com Guarujá

Quinteto de cordas se apresenta nesta sexta-feira (07)

Pontos MIS On-line
exibe o filme ‘Domingo’, 

neste sábado (8)

Longa revive o dia da posse do presidente
Lula da Silva, com múltiplos pontos de vista

Evento é aberto ao público em geral e funciona 
aos sábados e domingos, das 12h às 17h

Ceagesp promove Festival do Pescado e Frutos do Mar

ção do novo coronavírus, 
a fim de conter o aumen-
to de casos de COVID-19.

O cardápio deste ano 
conta com mais de 50 pratos 

e mantém a dinâmica de con-
sumir a quantidade desejada 
do que estiver no menu do 
dia. Entre os alimentos estão 
peixes importados e nacio-

nais de diferentes regiões 
do país, como o Tamba-
qui e Pirarucu, os frutos do 
mar que compõem a Paella 
gigante e os camarões no 
espeto, já conhecidos pelos 
frequentadores do evento.

Para saborear todas as 
delícias feitas com pescado 
e usufruir de um programa 
em um ambiente convidati-
vo e seguro, cada visitante 
pagará R$ 89,90. Crianças 
até 5 anos são isentas de 
pagamento. Visitantes entre 
seis e dez anos de idade 
pagam metade e bebidas e 
sobremesas são cobradas à 
parte. Para quem for usar o es-
tacionamento, será oferecido 
um preço fixo diferenciado.
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Da Redação

Mais cinco centros de pes-
quisa vão iniciar a testagem da 
vacina contra coronavírus em 
voluntários, entre eles a Uni-
versidade de Brasília (UnB). A 
informação foi divulgada pelo 
governo do Estado de São 
Paulo e destaca que todos 
iniciarão os testes com a Co-
ronaVac ainda nesta semana, 
somando-se a outros cinco 
que já estão em operação. 

Ao todo, 12 núcleos cien-
tíficos foram selecionados 
para a realização da terceira 
e última fase de ensaios clí-
nicos do imunizante que é 
desenvolvido pelo Instituto 
Butantan em parceria com a 
farmacêutica chinesa Sinova-
cLife Science.

As vacinas começaram a 
ser aplicadas em profissionais 
da saúde na Universidade de 
Brasília (UnB) e no Hospital 
das Clínicas na Unicamp, em 
Campinas (SP). Nesta sexta-
feira (07), as ações serão 
iniciadas no Hospital das 
Clínicas da Universidade Fe-
deral do Paraná, em Curitiba, 
e na Faculdade de Medicina 
de São José do Rio Preto 
(SP). No sábado (08), será 
vez do Hospital São Lucas 
da PUC do Rio Grande do 
Sul, em Porto Alegre.

O cronograma para início 
da aplicação das vacinas 
no Hospital Israelita Albert 
Einstein, na capital paulista, 
e no Instituto Nacional de 
Infectologia Evandro Chagas, 
no Rio de Janeiro, serão anun-
ciados em breve. A previsão 
é de que os testes, a serem 
feitos com cerca de 9 mil 
pessoas voluntárias, sejam 
concluídos pelo Instituto 

Pesquisadores da Univer-
sidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) desenvolveram 
um método que permite 
visualizar o material gené-
tico do novo coronavírus 
dentro de células. Baseado 
na técnica conhecida como 
hibridização in situ por fluo-
rescência – FISH (fluorescent 
in situ hybridization) –, ele 
permite visualizar o vírus nas 
células em três dimensões e a 
marcação simultânea de ou-
tros componentes celulares.

Com o protocolo, de-
senvolvido pela pós-dou-
toranda Luana Nunes Santos, 
será possível aprofundar 
os estudos sobre o novo 
coronavírus em andamento 
em seu laboratório, além de 
permitir a colaboração com 
outros grupos de pesquisas 
dentro e fora da Unicamp.

“Conseguir visualizar o 
vírus dentro da célula é algo 
muito valioso para a com-
preensão da infecção. Isso 
pode também ser realizado 
pela microscopia eletrônica 
de transmissão [MET] ou por 
imunocitoquímica [ICQ]. A 
MET, porém, demanda mi-
croscópios especializados e 
demora entre uma semana e 
dez dias para ser concluída. 

Já a ICQ requer anticorpos 
que se ligam ao vírus, e é re-
lativamente simples”, pontua.

“No entanto, os insumos 
são caros e demoram muito 
para chegar por conta da alta 
demanda mundial provocada 
pela pandemia”, completa.

Ação do vírus - As 
imagens em três dimensões 
feitas até agora mostram que 
o vírus se replica próximo ao 
núcleo da célula. Os pesqui-
sadores estão aplicando essa 
técnica para responder a di-
ferentes questões do meca-
nismo de infecção do novo 
coronavírus e os primeiros 
resultados encontram-se em 
vias de serem submetidos 
para publicação.

O trabalho abre cami-
nho ainda para aplicação 
no estudo de outros vírus, 
inclusive para traçar paralelos 
entre eles e o SARS-CoV-2. 

Embora não seja o foco 
no momento, o trabalho 
também pode resultar no 
desenvolvimento de um 
novo teste de detecção do 
vírus no futuro. Os testes 
também foram bem-sucedi-
dos em células pulmonares 
e em outras células huma-
nas, deixando evidente a 
versatilidade da técnica.

3D
Técnica permite ver
o novo coronavírus

dentro da célula 

Luana Nunes Santos/Unicamp

Imagens
mostram
que vírus
se replica

próximo ao
núcleo celular

Vacina contra o coronavírus

Centros de pesquisa nacional
iniciam testes da CoronaVac

Até sábado (8), 
vacina começará 
a ser aplicada em 
profissionais da saúde
recrutados para o 
estudo coordenado 
pelo Instituto 
Butantan de SP

Butantan entre o final de ou-
tubro e o início de novembro.

A Sinovac forneceu ao 
Butantan as doses da vacina 
para a realização dos testes 
clínicos de fase III em voluntá-
rios no Brasil, com o objetivo 
de demonstrar sua eficácia e 
segurança. As fases I e II de 

ensaios clínicos foram reali-
zadas com cerca de 700 vo-
luntários na China com bons 
resultados preliminares. An-
tes, o modelo experimental 
aplicado em macacos apre-
sentou resultados expressi-
vos em termos de resposta 
imune contra o coronavírus.

PRODUÇÃO DA VACINA
Assim que forem compro-

vadas a eficácia e a segurança 
nesta última fase de estudos 
clínicos e a vacina seguir para 
registro da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), a Sinovac e o Butantan 
vão firmar acordo de trans-
ferência de tecnologia para 
produção em escala e for-
necimento gratuito pelo SUS.


