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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

Guarujá volta a restringir uso
das praias e entrada de turistas

Com a reclassificação de todo o Estado na fase amarela do Plano São Paulo na última segunda-feira (30), a Prefeitura de
Guarujá implantou novas medidas de controle da pandemia de Covid-19. Foram revistos horários de atendimento dos comércios

em geral, além da retomada das barreiras sanitárias nas entradas da cidade e restrição de permanência na areias das praias
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Mais Social nas páginas 4 e 5

A cerimônia de entrega 
da Medalha ‘Mérito Santos 
Dumont’ e outorga do 
Título Honorífico de 
Membro Honorário da 
Força Aérea Brasileira 
foi realizada nas 
dependências da Base 
Aérea de Santos, em 
clima de reencontro e 
reconhecimento. Na 
foto, o comandante da 
Base Aérea de Santos, 
tenente-coronel-aviador 
Francisco José Formaggio, 
e a reitora da Universidade 
Metropolitana de Santos, 
professora doutora Renata 
Garcia de Siqueira Viegas

SOCIAL

Vereadores repudiam 
inércia do Estado
em relação ao IML
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Guarujá inicia 
ações preventivas à 

temporada de chuvas
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Dezembro Vermelho é Dezembro Vermelho é 
dedicado ao combate à Aidsdedicado ao combate à Aids

Hygor Abreu

“Poucos fabricantes“Poucos fabricantes
têm quantidade têm quantidade 

necessárianecessária
para o país”para o país”

Vacina da Covid-19Vacina da Covid-19

Defesa Civil municipal 
intensificará as ativida-
des de monitoramento 
e prevenção nas áreas 
de riscos de desliza-
mentos, escorrega-

mentos e alagamentos, 
que inclui Defesa Civil 
Estadual, Instituto Geo-
lógico (IG), Instituto de 
Pesquisas Tecnológi-
cas (IPT) e Bombeiros.

Fase Amarela
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Manter a cidade bem 
depende de todos

A função de um jornal 
regional, com periodicida-
de semanal como o nosso 
Estância, é destacar os fatos 
que acontecem na cidade e 
na região durante a semana. 
Nesta semana, não temos 
como fugir do assunto tem-
porada de verão e como a 
cidade de Guarujá se pre-
parou para o momento.

A temporada começou 
para valer nessa semana e a 
cidade de Guarujá já brilha 
com a decoração capri-
chada de natal. Além disso, 
o plano de segurança no 
comércio e em pontos tu-
rísticos já está em execução, 
bem como as novas medi-
das sanitárias de prevenção à 

covid-19 que já estão em vi-
gência em todo o comércio.

O período atrai veranis-
tas e, visando o aumento 
de pessoas circulando na 
cidade até as festas, o go-
verno municipal também 
aumentou a oferta de lei-
tos de UTI para reforçar 
a assistência em saúde. 

Outra preocupação do 
período são as chuvas, e 
a Defesa Civil iniciou nesta 
semana as ações de moni-
toramento dos morros pre-
vendo a época de chuvas.

O início da temporada 
coincidiu com a reclassifi-
cação do Estado, incluindo 
nossa região, na fase amarela 
do Plano São Paulo. Vale 

destacar que apesar das 
novas medidas restritivas, 
nenhuma adotada na cidade 
impede o atendimento aos 
clientes, o que certamente 
trouxe tranquilidade aos 
comerciantes e ambulan-
tes nessa época de festas. 

Não se pode dizer que o 
governo municipal está fazen-
do corpo mole, ou que não 
vem fazendo o seu trabalho 
corretamente. As medidas 
estão amplamente divulga-
das, bem como as ações 
de cuidado pela cidade.

Mas apesar de todo o es-
forço do poder público, se 
não houver a cooperação da 
população, o resultado será 
pouco prático. Só nesta pri-

Micros
Barreiras
Guarujá começou a organizar 
nesta quinta-feira (3), barrei-
ras rodoviárias para controlar 
os acessos de ônibus, vans e 
similares com fins turísticos. 
A emissão de licenças para 
a entrada desses veículos na 
Cidade está suspensa.

Barreiras II
O visitante precisa ficar aten-
to, pois as barreiras vão 
funcionar 24 horas e estão 
montadas em seis pontos de 
acesso à Cidade, em ligações 
com a Rodovia Cônego Do-
menico Rangoni e também 
nas travessias de balsas de 
Santos e Bertioga. A fiscali-
zação será feita pela Guarda 
Civil Municipal e pelas direto-
rias de Trânsito e Força-Tarefa.

Barreiras III
Há bloqueios na Avenida Ve-
reador Lydio Martins Corrêa 
(acesso à Enseada e Morri-
nhos), na Avenida Tancredo 
Neves (acesso ao bair ro 
Cachoeira), Rodovia Cônego 
Domenico Rangoni, Avenida 
Santos Dumont (em frente à 
UPA da Rodoviária).

Acesso e multa
A autorização somente po-
derá ser concedida para 
serviços essenciais ou neces-
sidades inadiáveis da popu-
lação local. O veículo que for 
pego irregularmente pode 
ser apreendido e o respon-
sável terá que pagar uma mul-
ta no valor de R$ 5.205,00, 
conforme decreto municipal. 

Boat Show
Durante seis dias consecu-
tivos, entre 19 e 24 de no-
vembro, representantes da 
Secretaria de Turismo (Setur) 
participaram da 23ª edição 
(virtual) do São Paulo Boat 
Show 2020, apresentando 
Guarujá como opção de rota 
para turismo náutico. 

Destino
O objetivo do Município, 
além de destacar suas van-
tagens de investimentos aos 
empresários do segmento 

náutico, dada a quantidade 
de marinas e estaleiros da 
Cidade, consistiu em explorar 
todas as vertentes turísticas 
da região, independente da 
estação vigente.

Uvebs
O vereador de Praia Grande, 
Roberto Andrade e Silva, o 
Betinho (PSDB) retomou as 
atividade como presidente 
da União dos Vereadores da 
Baixada Santista (Uvebs) nes-
ta semana, após concorrer às 
eleições municipais. 

Uvebs II
Betinho e os demais mem-
bros da diretoria permane-
cem em seus postos até a 
definição dos novos dirigen-
tes que atuarão no próximo 
biênio (2021-2022). O pleito 
deve ocorrer durante a pri-
meira quinzena de janeiro, 
na Câmara Municipal de Praia 
Grande. 

No vermelho
Atenção ao consumo de 
energia elétrica, pois já está 
em vigor a cobrança extra da 
bandeira vermelha. A Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) reativou o sistema de 
bandeiras tarifárias e definiu a 
bandeira vermelha patamar 
2 para este mês de dezem-
bro, a mais alta, com custo 
de R$ 6,243 para cada 100 
quilowatts/hora consumidos.

Referência
Com tanta fake news e no-
tícias negativas ganhando 
impulso nas redes, quando 
a cidade é referência, é pre-
ciso reconhecer e elogiar. 
Guarujá é referência na Bai-
xada Santista em um proce-
dimento odontopediátrico a 
recém-nascidos. 

Linguinha
Trata-se da frenotomia, que é 
uma microcirurgia que remo-
ve o freio da língua ou lábio 
da criança após ser detecta-
da alguma anomalia após o 
conhecido ‘teste da lingui-
nha’. E por conta da expertise 
na realização da operação, a 

Cidade é frequentemente 
requisitada para ministrar 
capacitações a profissio-
nais de outros municípios.

Treinamento
O treinamento mais recente 
ocorreu na última semana 
(27/11), quando o Centro 
de Especialidades Odon-
tológicas (CEO) recebeu 
profissionais de odonto-
logia de Peruíbe. Dentistas 
de Praia Grande e Itanhaém 
também foram capacitados 
recentemente.

É lei
Guarujá tem expertise na 
realização do teste. Desde 
2014, a realização dos testes 
da Linguinha e do Coração-
zinho em recém-nascidos 
nos hospitais e maternidades 
públicos e particulares de 
Guarujá é obrigatória.

Legado
O procedimento virou lei 
por meio do projeto do 
ex-vereador Nelsinho Filho. 
Tratam-se das leis 4.103 e 
4.104. Parabéns!

Apoio
O Call Center da Secretaria 
de Saúde de Guarujá (Sesau) 
mantém seu atendimento à 
disposição da população 
com 10.427 realizados des-
de março. Até o momento, 
a Central já recebeu 2.481 
chamadas, sendo as mais 
frequentes de apoio para 
pessoas com sintomas da 
Covid-19 e mais 7.496 liga-
ções de retorno para recu-
perados da doença. 
 
Onde?
Para tirar dúvidas ou partilhar 
experiências relacionadas ao 
novo coronavírus, inclusive 
quanto aos decretos impac-
tados diretamente pela Co-
vid-19, o munícipe deve ligar 
para o número (13) 3308-
6820, de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 16 horas. As linhas 
funcionam em sala anexa à 
Sesau, no Paço Municipal Ra-
phael Vitiello (Av. Santos Du-
mont, 640 - Santo Antônio).

Ficou muito óbvio que são muito poucas as fabricantes que
têm a quantidade e o cronograma de entrega efetivo para o
nosso país. Quando a gente chega ao final das negociações
e vai para o cronograma de entrega, fabricação, os números

são pífios. Números de grande quantidade, realmente,
se reduzem a uma, duas ou três ideias. A maioria fica

com números muito pequenos para o nosso país.
Eduardo Pazuello – Ministro da Saúde

FRASE DA SEMANA

Da Redação

Guarujá conquistou 
uma verba de R$ 2,3 
milhões para garantir a 
ampliação dos leitos de 
Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) exclusivos 
para pacientes com a Co-
vid-19. Serão 10 novas 
acomodações no Hos-
pital Santo Amaro (HSA). 

A destinação do re-
curso foi aprovada na 
quarta-feira (2) pelo Fun-
do de Desenvolvimento 
Metropolitano da Baixada 
Santista (Fundo), órgão da 
Agência Metropolitana da 
Baixada Santista (Agem), 
e deverá ser chancela-
da, no próximo dia 15, 
pelo Conselho de De-
senvolvimento da Região 
Metropolitana da Baixa-
da Santista (Condesb).

A liberação foi um pe-
dido do prefeito Válter 
Suman, visto que o Muni-
cípio já tinha grande parte 

da quantia contingencia-
da para uso na área da 
saúde. Mas também foi 
transposto um recurso, 
inicialmente dedicado a 
obras estruturantes de 
interesse metropolitano, 
na importância de pouco 
mais de R$ 700 mil, para 
que o valor do aporte 
totalizasse R$ 2,3 milhões.

O intuito é assegurar 
que a rede pública siga 
com alta capacidade de 
atendimento para receber 
pacientes que necessitem 
de internação em razão 
das complicações que a 
doença pode causar. Isso 
porque, já é possível notar 
um crescimento na média 
diária de atendimento nos 
complexos de triagem 
montados nas Unidades 
de Pronto Atendimento 
(UPAs) Dr. Matheus Santa-
maria – conhecida como 
PAM da Rodoviária – e 
de Vicente de Carvalho.

“Desde o começo 

da pandemia buscamos 
sempre nos antecipar a 
cenários de saturação na 
rede de Saúde. O pedi-
do de liberação e trans-
posição da verba trata-
se de uma definição de 
prioridades, que neste 
momento é garantir capa-
cidade de atendimento 
e preservar vidas”, afirma 
o prefeito Válter Suman.

LEITOS À
DISPOSIÇÃO

Com esse reforço 
nos leitos de UTI ex-
clusivos para Covid-
19, Guarujá passará a 
contar agora com 55 
acomodações para pa-
cientes em estado mais 
delicado. Somados aos 
outros 73 de enfermaria, 
a Cidade contabilizará 
133 leitos só para aten-
dimento de pessoas 
que forem acometidas 
pelo novo coronavírus.

Destaque

Guarujá garante verba para 
ampliação de leitos de UTI

Dos R$ 2,3 milhões liberados, pouco mais de
R$ 700 mil foram transpostos de obras estruturantes

de interesse metropolitano para a saúde

meira semana de dezembro, 
de segunda até esta quinta-
feira, a cidade contabilizou 
156 novos casos confirma-

dos de covid-19 e mais de 
1.600 pessoas infectadas 
estão se tratando em casa.

A responsabilidade por 

manter a cidade aberta e fun-
cionando normalmente é de 
cada um de seus cidadãos. 
Vamos fazer nossa parte?
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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

Após o anúncio do Go-
verno de São Paulo, que 
reclassificou todo o Estado 
na fase amarela do Plano São 
Paulo na última segunda-feira 
(30), a Prefeitura de Guarujá 
implantou novas medidas 
de controle da pandemia 
de Covid-19. Além das res-
trições estaduais impostas 
a setores do comércio, o 
Município divulgou também 
as novas normas para o uso 
das praias, por exemplo.

A prefeitura informa ainda 
que as medidas protetivas 
poderão ser revistas confor-
me a dinâmica da pandemia 
de Covid-19 na Cidade e 
têm por objetivo evitar o re-
trocesso da Baixada Santista 
às fases laranja e vermelha 
do Plano São Paulo, o que 
demandaria restrições ainda 
mais austeras. 

A adoção de medidas 
profiláticas como o distan-
ciamento mínimo entre as 
pessoas, uso de máscaras 
e disponibilidade de álcool 
em gel para os clientes está 
mantida para todas as ativida-
des comerciais no Município. 
Confira as normas definidas 
até o momento:

BANHO DE SOL
Nas praias, fica suspenso o 

uso de guarda-sóis e cadeiras. 
Os ambulantes também po-
dem continuar funcionando, 
desde que permaneçam 
tomando as medidas profilá-
ticas necessárias, como o uso 
de máscara, disponibilização 
de álcool em gel, instalação 
de cordão/faixa limitadora 
para garantir o distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre 

Desde 2018, a Câma-
ra Municipal de Guarujá 
vem cobrando das autori-
dades estaduais medidas 
para garantir a presença 
regular de funcionários e, 
também, para recuperar 
a infraestrutura do prédio 
do Instituto Médico Legal.

Cansados da falta de 
ação para resolver a já precá-
ria situação do equipamento, 
na seção da Câmara de Gua-
rujá desta semana (1/12), os 

vereadores aprovaram por 
unanimidade de votos, uma 
moção de repúdio endere-
çada ao governo estadual, 
em razão da falta de médi-
cos legistas na unidade do 
Instituto Médico Legal (IML), 
localizada em Morrinhos.

O legislativo chegou a 
formalizar denúncia junto ao 
Ministério Público Estadual 
(MPE) e, também, criar comis-
são parlamentar para pres-
sionar o Palácio dos Bandei-

rantes. Mas, até o momento, 
nenhuma ação foi adotada. 

Desta vez, a cobrança 
partiu do vereador Fernan-
do Peitola (MDB), que cha-
mou atenção não só do 
Executivo Estadual, como 
também dos representantes 
da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp). 

“Cadê os nossos depu-
tados estaduais? Cadê esse 
pessoal que tanto lembra 
da nossa Cidade na hora 

de pedir votos, mas esque-
ce de atender às nossas 
demandas?”, questionou.

 
PREJUÍZOS

O parlamentar lembrou 
que a falta de peritos tem 
causado transtornos às fa-
mílias que dependem do 
serviço de Medicina Legal, 
além de custos adicionais 
aos cofres do Município. 
“Atualmente, os corpos es-
tão sendo obrigatoriamente 

transferidos para o IML de 
Praia Grande - o que além de 
atrasar os sepultamentos, ge-
rando transtornos aos paren-
tes, ainda gera custos adicio-
nais aos cofres da Prefeitura. 

Isso porque, de acordo 
com o vereador, a Adminis-
tração Municipal é quem tem 
arcado financeiramente com 
os traslados entre as cidades.

Com relação aos pro-
blemas de infraestrutura 
presentes na sede do IML 

local, ele lembra que des-
de 2009 há ofícios emiti-
dos pela Câmara Munici-
pal, cobrando providências 
das autoridades estaduais, 
mas a situação só piora.

A moção aprovada pe-
los vereadores será enca-
minhada ao governador 
do Estado de São Paulo, 
João Dória, bem como ao 
secretário de Estado de 
Segurança Pública, João 
Camilo Pires de Campos.

De Guarujá

Guarujá encerrou o mês 
de outubro com o saldo 
positivo de 281 vagas de 
empregos, resultado da dife-
rença entre admissões (1.013) 
e demissões (732). É o se-
gundo melhor desempenho 
entre as cidades da Baixada 
Santista no setor. Os dados 
foram divulgados na última 
quinta-feira (26) pelo Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), 
da Secretaria de Trabalho 
do Ministério da Economia.

Os números fazem parte 
de um processo de retomada 
econômica que ocorre em 
todo o país. Porém, em Gua-
rujá, o saldo positivo de 281 
vagas em outubro deste ano 
representa um resultado ainda 
melhor que outubro do ano 
passado, quando a pandemia 
de coronavírus ainda não tinha 
chegado ao Brasil. Em 2019, 
o saldo de Guarujá também 
foi positivo, mas numa pro-
porção menor: criação de 
59 vagas – 1.019 admissões 
contra 960 demissões.

Para a Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Portuário (Sedep), 
essa é a prova de que, inde-
pendente do arrefecimento 
dos efeitos da pandemia, 
que reaqueceram a eco-
nomia em outubro último, 

Lançada no final de outu-
bro a edição 4 do volume 4 
da Revista Científica Integrada 
(RCI) da Unaerp Guarujá, a 
obra já contabiliza quase 
1200 downloads entre os 
estudos apresentados. A 
publicação eletrônica reúne 
estudos de pesquisado-
res, professores e estudan-
tes da Unaerp e de outras 
instituições de várias loca-
lidades, para difusão do 
conhecimento científico. 

Os 50 artigos científicos 
selecionados para esta edi-

ção e os trabalhos apresen-
tados nas edições anteriores 
podem ser consultados gra-
tuitamente no endereço ht-
tps://unaerp.br/revista-cienti-
fica-integrada/#edicaoatual. 

Para a próxima edição, 
autores interessados em 
divulgar o resultado de 
suas pesquisas têm até o 
dia 10 de dezembro para 
enviar os trabalhos para o 
email rciguaruja@unaerp.
br. Para verificar as normas 
para publ icação, aces-
se www.unaerp.br/revis-

ta-c ient i f ica- integrada/ .
Com classificação Qualis 

Periódicos B5 e ISSN 2359-
4632, a revista RCI é produzi-
da pelo Núcleo de Pesquisas 
Fernando Eduardo Lee da 
Unaerp Campus Guarujá, 
com apoio da Fundação 
Fernando Lee. Ao longo de 
17 edições, a revista reú-
ne ao todo 373 trabalhos 
científicos, nas modalidades 
de artigos originais ou de 
atualização; ensaios; estudos 
de caso; revisões bibliográ-
ficas e resumos de teses.

Em fase amarela, Guarujá libera
hotéis, mas veta vans de turismo

Município complementou medidas restritivas impostas pelo Governo do 
Estado e proibiu, também, locação de imóveis particulares de veraneio

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO
NO MUNICÍPIO, CONFORME O PLANO SÃO PAULO

� Atividades imobiliárias; concessionária e revenda de 
veículos; escritórios e estabelecimentos de prestação de 
serviços e comércios de rua: das 8 às 18 horas
�  Shoppings centers: das 11 às 21 horas; capacidade de aten-
dimento presencial simultâneo, que saiu de 60% para 40%. 
� Salões de beleza, barbearias e clínicas de estética: das 
9 às 19 horas com controle de acesso
� Restaurantes e lanchonetes: das 11 às 21 horas; ou das 
12 às 22 horas; ou alternativamente das 10 às 15 horas e 
das 17 às 22 horas; com ocupação máxima de 40%
� Bares: das 11 às 21 horas; ou das 12 às 22 horas; ou 
alternativamente das 10 às 15 horas e das 17 às 22 horas; 
com ocupação máxima de 40% 
� Academias, estúdios de ginástica e similares, alternativa-
mente: das 6 às 11 horas e das 17 às 22 horas; ou das 6 às 
16 horas; ou das 6 às 13 horas e das 18 às 21 horas; com 
ocupação máxima de 40%
�  Hotéis, pensões e similares: sem restrição de horário;
� Marinas: sem restrição de horário;
� Sessões de cinema: das 11 às 21 horas; o controle de 
acesso é obrigatório, assim como hora e assentos marcados.
� Comércio ambulante nas praias e quiosques localizados 
na orla: das 9 às 19 horas.
� Eventos com o público em pé também estão proibidos.

clientes e demais carrinhos, 
além de não oferecer cadeiras 
e guarda-sóis aos clientes.

ESPORTES E
BANHO DE SOL

Também está desautoriza-
da a prática de esportes co-
letivos. O banho de mar está 
liberado, assim como as de-
mais modalidades individuais, 
sempre com distanciamento 
entre as pessoas.

HOTÉIS E POUSADAS
O funcionamento de ho-

téis e pousadas em Guarujá 
não sofre qualquer alteração 
em relação às normas já vi-
gentes. A emissão de licenças 

para a entrada de ônibus e 
vans com fins turísticos na Ci-
dade, porém, está suspensa. 
As que já foram previamente 
emitidas antes do decre-
to, entretanto, serão respei-
tadas e terão acesso livre.

O Município vai organi-
zar barreiras exclusivamente 
para fiscalizar estes veículos 
em diferentes entradas do 
Município. As medidas foram 
tomadas após a reclassifica-
ção da Baixada Santista para 
a fase amarela do Plano São 
Paulo, criado pelo Gover-
no do Estado para restringir 
o funcionamento das ativi-
dades comerciais durante 
a pandemia de Covid-19.  

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
A locação temporária de 

imóveis de veraneio particu-
lares por imobiliárias, plata-
formas digitais ou aplicativos 
também está suspensa, mes-
mo as anteriores ao decreto. 
A Prefeitura vai fiscalizar a 
aplicação dessa norma por 
meio do recebimento de de-
núncias. A responsabilidade 
em caso de transgressão das 
regras será dos síndicos de 
condomínios e responsáveis 
legais por imobiliárias, sites 
e aplicativos de locação, 
estando todos sujeitos às 
penalidades da legislação 
vigente, o que inclui cassação 
de alvará de funcionamento.

Vereadores repudiam inércia do Estado em relação ao IML

Município fecha 
outubro com alta na 
geração de empregos

Em Guarujá, saldo
em 2020 é superior

a igual período
do ano passado

Guarujá já estava numa rota 
que indicava crescimento 
econômico no presente ano.

“Já havíamos iniciado 2020 
com retomada de empregos, 
depois de sete anos consecu-
tivos de resultados negativos. 
Isso já era reflexo de uma 
série de medidas tomadas a 
partir de 2017, pois desde 
então os números, ainda que 
negativos, indicavam uma me-
lhora progressiva que agora, 
mesmo com a pandemia, se 
concretizou como um dos 
melhores saldos de geração 
de emprego da nossa região” 
salientou o titular da Sedep, 
Rogério Rudge Lima Netto.

Em linhas gerais, juntas, as 
nove cidades da Baixada San-
tista fecharam outubro de 2020 
com um saldo de 1.278 vagas.

Revista científica da Unaerp 
permite consulta a estudos

Inscrições seguem 
abertas para

novos trabalhos

Hygor Abreu
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MOMENTOS DE 2016

Homenagens aos Amigos da Base Aérea de Santos 

O chefe-do-estado-maior da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, coronel Dênis 
Ernesto do Carmo, o comandante dos Portos do Estado de São Paulo, capitão-de-
mar-e-guerra, Alberto José Pinheiro de Carvalho e o comandante do 21º Batalhão 

de Polícia Militar, com sede em Guarujá, tenente-coronel Rogério Silva Pedro 
estiveram presentes na homenagem feita aos Amigos da Base Aérea de Santos

O presidente da Abast, Aníbal Martinez, o advogado Reginaldo Moraes
Armesto, que foi homenageado com o Diploma Amigo da Base

Aérea de Santos, e o tenente-coronel-aviador Carlos Alberto Panza Santos

Aníbal Martinez, o homenageado Juliano Oliveira de Sousa e o
comandante da Base Aérea de Santos, Carlos Alberto Panza Santos

 O major-brigadeiro-
do-ar Luiz Fernando 
Dutra Bastos e sua 
esposa Cláudia 
Bastos

O coronel-aviador Jorge Tebicherane e o amigo 
coronel, Maurício Toledo, da MSC

Donizete Coimbra Batista e Milton Roberto Braga,
sentiram-se honrados em visitar a Base Aérea de Santos

A prefeita de Guarujá, 
Maria Antonieta de Brito 

A jornalista 
de A Tribuna, 

Vera Lúcia 
de Souza 

Dantas (Vera 
Leon), sentiu-

se honrada  
com a 

homenagem 
recebida pela 

Base Aérea 
de Santos

A homena-
geada com 
o Diploma 
de Amiga da 
Base Aérea 
de Santos, 
Elisabeth 
Antoniette

O sargento Izaldo de Lima Correa também foi 
homenageado com a Medalha Militar Ouro, pelos bons 

serviços prestados em seus 30 anos de trabalho

O sargento Miguel Elias Branco recebeu
a Medalha Militar Ouro, pelos 30 anos

de serviços prestados à instituição
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Homenageados “Mérito Santos Dumont” e “Membro Honorário”
No último dia 19 de novembro, aconteceu a cerimônia de entrega da Medalha ‘Mérito Santos Dumont’ e outorga do Título de Membro 

Honorário da Força Aérea Brasileira a personalidades que contribuíram com a instituição. O evento ocorreu nas dependências da 
Base Aérea de Santos, respeitando rigorosamente todos os protocolos de segurança para evitar o contágio do novo coronavírus. 

O presidente da Abast, Aníbal Martinez, o comandante do Forte dos
Andradas, general de Brigada Antonio Ribeiro da Rocha Neto e o

major-brigadeiro-do-ar Luiz Fernando Dutra Bastos fizeram parte do evento 

A reitora da Universidade
Metropolitana de Santos, professora 
doutora Renata Garcia de Siqueira
Viegas foi homenageada com a

Medalha ‘Mérito Santos Dumont’. Na 
foto, com a advogada e professora 

universitária Luciana Formaggio 

O desembargador do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, doutor Ramon Mateo Júnior foi 

homenageado com a Medalha ‘Mérito Santos 
Dumont’, uma das maiores homenagens, que a 
Aeronáutica presta à civis e militares. Na foto, 

com o comandante da Base Aérea de Santos, o 
tenente-coronel- aviador Francisco José Formaggio 

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

O comandante da Base Aérea de Santos, tenente-coronel-aviador Francisco José Formaggio e sua valiosa equipe de apoio    

O advogado, 
professor 
e vereador 
eleito, 
Anderson 
Figueira 
prestigiou 
amigos da 
Força Aérea 
Brasileira  

Floriano Peixoto Borges dos Santos recebeu o título
de Membro Honorário da Força Aérea Brasileira.

Na foto, com o comandante da Base Aérea
de Santos, Francisco José Formaggio 

O comodoro do Iate Clube de Santos, Berardino 
Antonio Fanganiello foi homenageado com o título de 
Membro Honorário da Força Aérea Brasileira. Berardino 

é um grande colaborador da Base Aérea de Santos

Ricardo Borges dos Santos foi homenageado com o 
título de Membro Honorário da Força Aérea Brasileira. 

Na foto, com o comandante, Francisco José Formaggio 

O comandante da Base Aérea de Santos,
tenente-coronel-aviador Francisco José

Formaggio e o coronel Francisco José Rocha  

Rosana de Oliveira 
Valle, jornalista, 

escritora e 
deputada federal 
foi homenageada 

com o título de 
Membro Honorário 

da Força Aérea 
Brasileira. Na ocasião, 

o comandante 
da Base Aérea de 

Santos, Francisco José 
Formaggio, agradeceu 

sua grande atenção 
pelos serviços 

prestados à instituição 



a
4 a 10 de dezembro de 2020 R E G I O N A L A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ

www.estanciadeguaruja.com.br6

Alcoólicos 
Anônimos

Existe uma saída
para o alcoolismo

R. Washington, s/nº
Igreja Matriz, Guarujá
(13) 3235-5301

(13) 99133-2543

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

Com a proximidade das 
festas de final de ano, a 
Prefeitura de Guarujá iniciou 
nesta segunda-feira (30), a 
Operação Papai Noel. A 
ação, que segue até 27 de 
dezembro, vai intensificar o 
patrulhamento e aumentar 
a presença de agentes de 
segurança nas áreas comer-
ciais e turísticas da Cidade.

A operação conta com 
as equipes da Guarda Civil 
Municipal (GCM), Força 
Tarefa, Fiscalização, Trânsito 
e Polícia Militar. O efetivo 
vai atuar nos corredores 
comerciais e pontos es-
tratégicos do Centro de 
Guarujá e de Vicente de 
Carvalho, como a Avenida 
Thiago Ferreira, um dos 
pontos de compras mais 
movimentados da Baixada 
Santista. A região foi con-
templada recentemente 
com o reforço 24 horas da 
2º Coordenadoria da GCM.

Em Vicente de Carvalho 
haverá reforço de poli-
ciamento nas Avenidas 
Santos Dumont, Oswaldo 
Cruz, Presidente Vargas, 
São Paulo, Castelo Branco e 
Maranhão. As equipes esta-
rão também no Centro de 
Guarujá, nas avenidas Puglisi, 
Marechal Deodoro da Fon-
seca (próximo ao Shopping 
La Plage) e Rua Mário Ribei-
ro. Já na região da Enseada, 
as equipes estarão na Praça 
Horácio Lafer, Avenida Mi-
guel Stéfano, Rua Argentina, 
entre outros pontos. Serão 
120 GCMs, 12 viaturas, 
além de motos e bikes.

Praia - O patrulhamen-
to preventivo se estende 
pela orla da praia e pontos 
turísticos, a fim de garantir 
o ordenamento. Os fiscais 
de comércio e de postu-
ras farão orientações aos 
banhistas e ambulantes, 
além de coibir as práticas 
não regulamentadas pelo 
Município, como churras-
cos, tendas, circulação de 
animais na faixa de areia, 
ambulantes irregulares, som 
abusivo, tráfego de bicicle-
tas no calçadão e faixa de 
areia e prática de esportes 
não permitidos em deter-
minados locais e horários.

A Avenida dos Caiçaras, 
uma das principais vias de 
acesso às praias das Astú-
rias, Tombo e Guaiúba - re-
gião sul do Município, está 
recebendo recapeamento 
asfáltico. Os serviços, que 
são realizados em duas eta-
pas de maneira simultânea, 
tiveram início há um mês e 
atenderão 1.800 metros 
lineares  da via. Após essa 
intervenção, será feita a sina-
lização vertical e horizontal.

Após a finalização do 

projeto de recapeamento, 
a Avenida dos Caiçaras 
receberá, aproximada-
mente, 1,5 quilômetros 
de ciclovia, interligando a 
via às balsas que fazem a 
travessia Guarujá-Santos. 

No local, o Municí-
pio está investindo R$ 
1.099.120,00 - recursos 
resultantes de um convê-
nio com a Caixa Econômi-
ca Federal, provenientes 
da União, por meio do 
Ministério das Cidades. 

De Guarujá

As obras de infraestru-
tura viária nas regiões dos 
bairros Santa Rosa e Vila Li-
gya, evoluem a olhos vistos. 
Nesta semana, os serviços 
ocorrem em mais 10 ruas, 
das 46 previstas no projeto 
executivo de obras de dre-
nagem, execução de guias 

e sarjetas, passeio público, 
acessibilidade, preparação 
de base e pavimentação.

As intervenções integram 
convênio firmado entre o 
Município e Caixa Econômica 
Federal, que garante inves-
timentos de R$ 64 milhões, 
de um total de R$ 77 milhões, 
para obras de infraestrutura 
da Bacia do Rio do Meio, por 

meio do programa de Finan-
ciamento à Infraestrutura e ao 
Saneamento (Finisa), assinado 
em janeiro do ano passado.

MACRODRENAGEM
Paralelamente às obras de 

infraestrutura viária, a Prefeitu-
ra de Guarujá está trabalhan-
do na confecção do material 
técnico para a execução da 

macrodrenagem da Bacia do 
Rio do Meio, que consiste 
no desassoreamento do 
leito. O objetivo é dar maior 
vazão às águas pluviais du-
rante os temporais, contendo 
as enchentes recorrentes 
nos bairros localizados na 
bacia. No desassoreamen-
to serão aplicados R$ 13 
milhões do financiamento.

SANTA ROSA 3
Para o primeiro semestre 

do ano que vem, estão pre-
vistas obras de drenagem e 
pavimentação nas ruas do 
bairro Santa Rosa 3. Obras 
também integram convênio 
firmado entre o Município 
e Caixa Econômica Federal, 
para obras de infraestrutura 
da Bacia do Rio do Meio.

Após 11 meses sem com-
petir, a equipe de Guarujá 
voltou fazendo bonito no 
Campeonato Paulista de Du-
athlon Sprint, realizado no 
ultimo dia 23, em Alphaville, 
na cidade de São Paulo. Ao 
todo, o time Pró Talentos da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação, Esporte e Lazer (Sedel) 
, subiu 11 vezes ao pódio.

As provas, que são um 
combinado entre ciclismo e 
corrida, no masculino, con-
taram com os atletas Jordan 
Ferreira (20/24 anos) e Thiago 
Gonzaga (25/29 anos), que 
ficaram em 3º lugar em suas ca-
tegorias; Rodrigo Cunha (35/39 

anos), campeão na sua catego-
ria e 3º lugar geral masculino; e 
Fader Muller (25/29 anos), 
campeão na sua categoria e 
vice-campeão geral masculino.

Já no feminino, as atletas 
Luíza Vieira Arruda (categoria 
elite) ficou em 3ª lugar em sua 
categoria e no geral feminino; 
Vivian Canuto (25/29 anos) 
levou o 2º lugar na sua catego-
ria; Thaís Bustillo (18/10 anos) 
foi campeã na sua categoria 
e Pamella Proença ficou em 
7º lugar em sua categoria.

Por conta da pandemia do 
novo coronavírus, a competi-
ção foi dividida em etapa úni-
ca e decisiva do Campeonato 

Paulista de Duathlon Sprint, 
obedecendo todos os pro-
tocolos de segurança, como 
largadas individuais, limite de 
inscrições e uso de másca-
ras antes e após as provas.

“Foi uma competição mui-
to importante para nós, nos 
trouxe motivação. Por conta da 
pandemia, a nossa preparação 
ficou comprometida, e voltar a 
competir e obter ótimos resul-
tados fez reacender o espírito 
da disputa. Os atletas repre-
sentaram muito bem o nosso 
Município com esse grande 
resultado. Todos estão de 
parabéns”, comemorou o téc-
nico Roberto Malheiros Júnior.

Operação 
Papai Noel 
vai atuar
nas áreas 
comerciais
e turísticas

Ação vai intensificar 
o patrulhamento nos 
corredores comerciais 

de Guarujá e VC

Plano preventivo elaborado pelo município é 
baseado em acompanhamento meteorológico, 

leitura pluviométrica e vistorias de campo

Defesa Civil local inicia ações 
para a temporada de chuvas

Equipe de Guarujá sobe ao pódio
11 vezes em Campeonato Paulista

Sem competir há 11 meses, time guarujaense vira destaque em 
competição que aconteceu no último dia 23, em Alphaville (SP), 

respeitando todos os protocolos de segurança em função da Covid-19

A Defesa Civil de Guarujá 
iniciou nesta semana, junto à 
Defesa Civil do Estado de São 
Paulo, o Plano Preventivo de 
Defesa Civil (PPDC) para a épo-
ca de chuvas intensas da tem-
porada de verão. O PPDC co-
meçou na última terça-feira (1º) 
e se estende até 31 de março, 
podendo ser prorrogado.

O plano é baseado em 
acompanhamento meteoro-
lógico, leitura pluviométrica 
e vistorias de campo. Ele é 
dividido em níveis de obser-
vação, atenção, alerta e alerta 
máximo. Em cada um desses 
níveis determina-se uma ação 
de um ente participativo do 
plano, que inclui Defesa Civil 
Estadual, Instituto Geológico 
(IG), Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas (IPT) e Bombeiros.

Nesse período, o órgão 
municipal intensificará as ati-
vidades de monitoramento e 
prevenção nas áreas de riscos 
de deslizamentos, escorre-
gamentos e alagamentos. O 
Município está inserido no 
PPDC desde a sua criação, 
em 1989. Além disso, possui 

um Plano Municipal de Re-
dução de Riscos, elaborado 
em parceria com o Instituto 
Geológico e o Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT).

OBSERVAÇÃO
As pessoas que residem 

em áreas de risco devem estar 
sempre atentas às orientações 
da Defesa Civil. Preservar o 
meio ambiente do entorno de 
sua residência é essencial. Em 
nenhuma hipótese jogue lixo 
nas ruas. O lixo dificulta o esco-
amento das águas das chuvas.

Em caso de chuvas, fique 
atento aos sinais de movimen-
tação de terra como apareci-
mento de fendas, depressões 
no terreno, rachaduras nas pa-
redes das casas, minas d’agua, 
inclinação anormal de muros, 
postes ou árvores. Nestes 
casos, saia de casa imediata-
mente e acione a Defesa Civil 
pelo telefone 199, a diretoria 
mantém um plantão 24 horas.

OBRAS DE CONTENÇÃO
Após as tempestades de 

março, os trabalhos preven-

tivos não pararam. Foram 
realizadas obras de conten-
ção, remoção da população 
que se encontrava em risco 
iminente, além de vistorias 
diárias. Fora isso, estão sendo 
executadas ações de limpeza 
e remoção de material escor-
regado nos morros da Vila 
Baiana, Cachoeira e Barreira 
do João Guarda. No Morro 
da Bela Vista, também conhe-
cido como Morro do Macaco 
Molhado as obras na encosta 
estão em fase de conclusão. 

Na parte superior do mor-
ro, foram realizados serviços 
de contenção, com aplicação 
do método de solo grampe-
ado, com revestimento de 
concreto, para impermeabi-
lizar o solo projetado sobre 
tela soldada em aço para 
contenção da encosta e evitar 
novos deslizamentos. 

Na par te in fer ior  do 
morro foram colocados ti-
rantes do solo grampeado 
e cobertos com tela Mac 
Mat, que tem a mesma fun-
ção do concreto projeta-
do, em uma escala menor.

Obras na bacia do Rio do Meio estão avancçadas

Avenida dos Caiçaras 
começa a receber 

recapeamento asfáltico

Serviços tiveram início há um mês e
atenderão 1.800 metros lineares da via
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BANCO 25

SAAM
DESINIBIDO

CONTRATAR
NASCENOMI

DOSBVAN
ZOOMATAG

RPERAAA
ADORMECER

EESOPRO
ACIDEZSAU
BAINHATST

BSGERAR
ELIMINADO
LAVAPAVOR

COMODAESA

Aparelho
típico do
salão de
beleza

Carro de
lotações
(bras.)

Orquestra
Sinfônica
Brasileira

(sigla)

Fruto
da ateira

Item da
salada de

frutas

Antiga-
mente

(?) esto-
macal:

azia

502, em 
algaris-
mos ro-
manos

O que
apaga a
vela do

bolo

Tomei
uma

decisão

Tribunal
Superior
do Traba-
lho (sigla)

Dobra na
barra da

calça
Sílaba de
"lambada"

Tirado
da com-
petição

Grande
susto ou

medo

Garrafão de barro
para água

Primeira-(?): a
mulher do presidente

Mensagem
do navio

em perigo

Aquele que
é incapaz 

de entender

Antônimo de "depois"

Livre de
timidez
Admitir;

empregar

Vem ao
mundo

Dispositivo
de câmeras

É dado na
gravata
Bote-
quins

Imitação
de latido

Baliza
(fut.)

Defeito em
motores

 Sufixo de 
"baronesa"

Criar;
formar
Louco,

em inglês

Substância
vulcânica
Móvel com

gavetas

Destruídos;
arruinados
Ângelo An-
tônio, ator

Ed Motta,
cantor de
"Manuel"

(MPB)
Letra do 

Robin (HQ)
Cair no
sono

Objeto
como o
leque
Seguir

Bastão do
bilhar
(pl.)

3/mad — van. 4/zoom. 5/trave. 6/acidez. 7/moringa.

(13) 3384-6866 (13) 3384-6866 

� Charges  � Logotipos
� Ilustrações � Caricaturas 
� Logomarcas

BabuBabuBabuBabu

Quer saborear nossas novidades? 
Estamos no IFOOD, ou se preferir,

é só pedir pelo nosso número

(13) 3382-1859

Funcionamento de
terça à domingo, somente

no horário do almoço

De Guarujá

A Prefeitura de Guarujá 
iniciou nesta terça-feira (1) um 
conjunto de ações em alusão 
ao Dia Mundial de Luta Contra 
a Aids e deu início à Cam-
panha Dezembro Vermelho, 
dedicada à conscientização 
para diagnóstico e tratamento 
precoce desta e de outras 
Infecções Sexualmente Trans-
missíveis (ISTs). Também foi 
inaugurado o primeiro Centro 
de Testagem e Aconselhamen-
to Móvel (CTA) do Município.

O veículo, adquirido com 
recursos do Ministério da Saú-
de, possui salas para realização 
da testagem e de aconselha-
mento, para anúncio e orienta-
ção após o resultado. Com o 
novo serviço, Guarujá passará 
a realizar ações de testagens 
de forma itinerante, não só du-
rante o ‘Dezembro Vermelho’.

‘FIQUE SABENDO’
Como parte das ações, 

também foi iniciada na quar-
ta-feira (2) a Campanha esta-
dual Fique Sabendo, que tem 
programação até o dia 7. O 
tema ‘Fique Sabendo – Faça 
o teste da Aids e da Sífilis’ 
visa impactar o público que 

O Estado de São Paulo 
registrou queda de 39% 
na mortalidade por Aids e 
de 33% na incidência de 
casos da doença, nos últi-
mos dez anos. Os dados 
inéditos da Secretaria de 
Estado da Saúde refletem 
a melhoria nas estratégias 
de prevenção e assistência 
na rede pública de saúde.

A queda de óbitos está 
relacionada principalmente 
ao acesso a tratamento ARV 
(antirretroviral), disponível gra-
tuitamente no SUS. Em 2010, 
SP registrou 3.023 mortes, 
uma taxa de 7,3 por 100 mil 
habitantes anualmente. Já em 
2019, o número absoluto 
caiu para 1.840 óbitos, e 
consequentemente a taxa 
passou para 4,2 por 100 mil 
habitantes. Ainda assim, cinco 
pessoas morrem diariamente 
no estado devido à doença.

Seguindo uma tendência 
verificada desde 1999, na 

última década a taxa de inci-
dência de novos casos caiu 
33,2%, passando de 20,5 
casos por 100 mil habitantes 
por ano em 2010 para 13,7 
em 2019.

Embora verificada em 
ambos os sexos, a taxa de 
incidência da Aids segue 
menor entre a população 
feminina, com a queda mais 
expressiva no período: bai-
xou de 13,0 para 6,2 por 
100 mil mulheres. Já entre 
os homens, passou de 28,5 
para 21,7 por 100 mil.

A população jovem é a 
mais vulnerável ao adoeci-
mento pela Aids no Estado, 
especialmente os gays, uma 
vez que vem caindo anual-
mente a transmissão hete-
rossexual, a principal entre 
as mulheres.

Desde 2010, 8.462 jovens 
de ambos os sexos adoe-
ceram. Porém, entre o sexo 
masculino, na faixa etária de 

15 a 19 anos, houve um au-
mento de 1,8 vezes na taxa 
de incidência da Aids, que 
subiu de de 2,9 para 5,2 por 
100 mil até 2019. Crescimen-
to similar ocorreu na faixa de 
20 a 24 anos: elevou-se 1,4 
vezes, saltando de 25,4 para 
34,9 por 100 mil homens no 
mesmo período.

O primeiro caso da do-
ença ocorreu em 1980 e, até 
junho de 2020, foram notifica-
dos 281.093 casos de Aids e 
120.371 mortes no estado.

HIV
As novas estatísticas da 

Secretaria mostram ainda 
que a taxa de detecção do 
HIV caiu 26% em relação ao 
ano de pico de infecções, 
que foi 2016. Entretanto, 
houve crescimento de 2010 
para 2019, passando de 
15,5 para 19,4 casos por 
100 mil habitantes por ano.

Apesar desse aumento 

A Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Pau-
lo (USP) está buscando  vo-
luntários no Brasil para testar 
uma vacina contra o HIV. O 
estudo, chamado Mosaico, 
iniciado há cinco anos, está 
sendo desenvolvido em 
cooperação por instituições 
de diversos países. 

Até o momento, as pes-
soas que receberam a va-
cina conseguiram produzir 
satisfatoriamente anticor-
pos e imunidade contra a 
infecção. A pesquisa já foi 
aprovada pela fase pré-
clínica, animal, e fases 1 e 2 
em humanos. 

No Brasil, os voluntários 
devem ser homens gays 
ou bissexuais cisgêneros e 
homens ou mulheres transe-
xuais entre 18 e 60 anos. Os 

interessados podem entrar 
em contato com o Programa 
de Educação Comunitária 
da USP pelo Instagram ou 
pelo e-mail agendamento.
estudos@gmail.com.

A tecnologia empregada 
na vacina em desenvolvimen-
to é a de vetor, em que são 
injetadas informações ge-
néticas de proteínas do HIV 
dentro de um outro vírus, 
inofensivo a seres humanos.

Quando o indivíduo é 
vacinado, o vírus inserido 
no organismo se multipli-
ca, fazendo com que o 
corpo receba as proteínas 
que foram injetadas em 
seu material genético. As-
sim, o vacinado produz 
resposta imune contra pro-
teínas do vírus inofensivo e 
também contra as do HIV.

Campanha ‘Dezembro Vermelho’ começa 
com estreia de Centro Móvel de Testagem

Em Guarujá, mês alusivo para incentivar o diagnóstico e tratamento precoce
da Aids e demais ISTs terá exames rápidos e demais ações nas unidades de saúde

nunca realizou o exame, em 
especial os jovens. Por conta 
da pandemia da covid-19, 
houve uma redução na pro-

cura por diagnóstico dessas in-
fecções. A média mensal caiu 
em aproximadamente 50%, 
se comparado com o mesmo 

período do ano passado.

TESTE E ORIENTAÇÕES
O foco será em promover 

o acesso ao teste, ampliando 
assim o número de pessoas 
que conhecem seu status 
sorológico, condição funda-

mental para que a infecção 
não passe adiante. Com um 
diagnóstico rápido e o início 
do tratamento aumentam 
consideravelmente a quali-
dade e a expectativa de vida 
de uma pessoa infectada.

Durante todo o ano, to-
das as unidades de Saú-
de do Município ofer tam 
os testes rápidos para HIV 
e sífilis, mas durante este 
mês de dezembro a ação 
é intensificada e levada para 
outros locais, além das uni-
dades. Elas também contarão 
com ações de orientação 
na sala de espera e a dis-
tribuição de preservativos.

De acordo com a coor-
denadora do Programa de 
Infecções Sexualmente Trans-
missíveis (ISTs), os homens, 
com a faixa etária entre 20 
e 39 anos são os que mais 
testam positivo para o HIV. 
Por isso reforça a importân-
cia da realização do exame.

“Testar é a única forma de 
garantir se você tem ou não 
o vírus. Isso porque, quem 
acaba contaminado pode 
demorar até 10 anos para 
desenvolver a Aids. Muita 
gente transmite sem nem fa-
zer ideia que está infectado”.

USP busca voluntários para 
testar vacina contra HIV

Serão selecionados homens gays ou
bissexuais cisgêneros e transexuais

Hygor Abreu

Mortalidade por Aids cai 39% no Estado de São Paulo na década

Incidência da doença cresceu entre jovens de 15 a 24 anos; detecção de 
HIV caiu cerca de 11% em mulheres, mas aumentou 58% entre homens

global, o número de HIV 
positivos caiu 10,8% en-
tre as mulheres, diferente-
mente dos homens, onde 
foi registrado um aumen-
to de 58% nesse período.

Especificamente no pú-

blico masculino, em 2019 
foi registrada a maior taxa 
de detecção pelo HIV: 72,4 
novas infecções por 100 mil 
habitantes no ano entre jovens 
de 20 a 24 anos. No público 
feminino, o marco ocorreu em 

2018, em mulheres de 25 a 29 
anos, com taxa de 11,7 por 
100 mil habitantes. No estado 
de São Paulo foram notifica-
dos 113.294 casos de infec-
ção pelo HIV no período até 
junho de 2020, desde 2000.
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O ministro da Saúde, Edu-
ardo Pazuello, afirmou nesta 
quarta-feira (2) que, apesar 
de haver competição para 
a produção e venda de 
vacinas contra a covid-19 e 
uma campanha publicitária 
muito forte por parte das 
empresas que estão desen-
volvendo o imunizante, na 
prática, a capacidade de 
atender o Brasil não é sufi-
ciente na maioria dos casos.

“Ficou muito óbvio que 
são muito poucas as fabri-
cantes que têm a quantidade 
e o cronograma de entrega 
efetivo para o nosso país. 
Quando a gente chega ao 
final das negociações e vai 
para o cronograma de en-
trega, fabricação, os números 
são pífios. Números de gran-
de quantidade, realmente, se 
reduzem a uma, duas ou três 

ideias. A maioria fica com nú-
meros muito pequenos para 
o nosso país”, disse o minis-
tro, em audiência pública na 
comissão mista do Congresso 
que acompanha as ações do 
governo contra a covid-19.

“Uma produtora lança 
uma campanha publicitária 
de que já fez, de que está 
pronto, está maravilhoso. 
Quando você vai apertar, 
a história é bem diferen-
te, como tudo na vida. Na 
hora que você vai efetivar 
a compra, vai escolher, não 
tem bem aquilo que você 
quer, o preço não é bem 
aquele, e a qualidade não é 
bem aquela”, acrescentou.

QUANTIDADE
Segundo o Ministério da 

Saúde, a previsão é que o 
Brasil receba 15 milhões de 
doses de vacina contra co-
vid-19 em janeiro e fevereiro 

– número que deve chegar 
a 100 milhões de doses no 
primeiro semestre e a 160 
milhões a mais no segundo 
semestre do próximo ano.

Técnicos da pasta lembra-
ram um acordo bilateral de 
transferência de tecnologia 
com a AstraZeneca/Oxford, 
por intermédio da Fiocruz, 
de R$ 1,9 bilhão, e um acordo 
multilateral com a Covax Facili-
ty, no valor de R$ 2,5 bilhões, 
cujos recursos estão encami-
nhados por meio de medida 
provisória. Segundo Pazuello, 
isso possibilitará a produção 
de vacinas de maneira au-
tônoma no país a partir do 
segundo semestre de 2021.

TESTAGEM
Sobre a testagem da po-

pulação, também durante a 
audiência pública, o secre-
tário de Vigilância em Saúde, 
Arnaldo Medeiros, explicou 

Um enorme radioteles-
cópio do Observatório de 
Arecibo, em Porto Rico – 
um dos maiores do planeta 
– desabou nessa terça-feira 
(1º) após sofrer danos 
desde agosto, segundo 
autoridades, encerrando 
57 anos de descobertas 
astronômicas. Ninguém 
ficou ferido no incidente.

O telescópio – que 
recebia ondas de rádio 

do espaço – era utilizado 
por cientistas de todo 
o mundo na busca por 
possíveis sinais de vida 
extraterrestre, para estu-
dar planetas distantes e 
encontrar asteroides po-
tencialmente perigosos. 
Ele também ficou famoso 
após cenas importantes 
no filme GoldenEye, da 
franquia James Bond, es-
trelado por Pierce Brosnan.

Mais de 35 milhões de 
beneficiários do Insti-
tuto Nacional do Se-
guro Social (INSS) 
já podem conferir 
a data de paga-
mento de aposen-
tadorias, auxílios e 
pensões em 2021. A 
autarquia divulgou o ca-

lendário de depósitos para 
todo o próximo ano.

Os depósitos se-
guirão a sequência 
de anos anteriores, 
com um calendário 
para quem recebe 

um salário mínimo e 
outro para quem ga-

nha mais. Para cada cate-

goria, as datas de pagamento 
serão determinadas pelo 
número final do cartão, sem 
considerar o dígito verificador 
(que vem depois do traço).

Esse calendário abrange 
a maioria dos 35 milhões de 
segurados. Antigos bene-
ficiários que recebem fora 
da sequência do número 

do car tão, continuarão a 
ser pagos na data atual.

A aposentadoria, a pen-
são ou o auxílio de janeiro 
serão depositados de 25 de 
janeiro a 5 de fevereiro para 
quem ganha um salário míni-
mo. Segurados com renda 
superior a esse valor recebe-
rão de 1º a 5 de fevereiro.

Covid-19

Volume de vacinas 
ainda é insuficiente 

para atender o Brasil

INSS divulga calendário de 
pagamentos de benefícios em 2021

 Maior
parte dos 

benefícios será 
paga conforme 

número do 
cartão

Telescópio desmorona 
em Porto Rico

Mundo

Queda do equipamento encerra
57 anos de descobertas astronômicas

O Governador João Doria 
acompanhou nesta quin-
ta-feira (03) a chegada de 
600 litros a granel da vacina 
Coronavac, correspondente 
a um milhão de doses. Com 
esta remessa já são 1 milhão 
120 mil doses enviadas pela 
farmacêutica chinesa Sino-
vac ao estado de São Paulo. 

“Ao lado do Jean Gorin-
chteyn, Secretário da Saúde 
do Estado de São Paulo e 
do Dimas Covas, Presidente 
do Instituto Butantan, viemos 
receber aqui mais um lote da 
vacina Coronavac, a vacina do 
Butantan, a vacina que vai sal-
var vidas de milhões de bra-

sileiros”, disse o Governador. 
Esta é a segunda remessa 

a chegar no país, sendo a 
primeira de 120 mil doses 
prontas recebida no dia 19 
de novembro. Ao todo serão 
46 milhões de doses, sendo 6 
milhões já prontas para aplica-
ção e 40 milhões em forma de 
matéria-prima para produção, 
envase e rotulagem em fábrica 
própria do Instituto Butantan. 

O embarque dos insumos 
aconteceu na quar ta-feira 
(2) em Pequim, em um voo 
comercial da Swiss Air Lines 
que fez escala em Zurique, 
na Suíça, antes do desembar-
que no Brasil, na manhã desta 

quinta-feira, no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos. 

A vacina a granel foi acon-
dicionada em três bags de 
200 litros cada, colocados 
em um equipamento refri-
gerado a temperaturas de 2 
ºC a 8 ºC. A matéria-prima 
será envasada pelo Butan-
tan em frascos multidoses, 
conforme a configuração 
utilizada nas campanhas de 
vacinação do Programa Na-
cional de Imunizações (PNI). 

O processo de envase 
desta primeira remessa de 
insumos deve levar de qua-
tro a sete dias e envolverá, 
diretamente, cerca de 40 

colaboradores do Butantan. 
A produção será ininterrupta. 

“Estamos cumprindo mais 
uma etapa fundamental para 
disponibilizar a vacina em 
tempo recorde aos brasilei-
ros. A tecnologia e expertise 
do Butantan já nos permitem 
realizar parte do processo 
produtivo em nossa própria 
fábrica, e estamos trabalhando 
para muito em breve poder-
mos produzir integralmente 
a vacina, mediante processo 
de transferência de tecno-
logia por parte da Sinovac”, 
afirma o diretor do Instituto 
Butantan, Dimas Tadeu Covas. 

O lote ainda passará por 

testes que vão aferir e validar a 
qualidade do produto e tam-
bém do processo produtivo. 

As demais remessas che-
garão no decorrer das pró-
ximas semanas. Já a disponi-
bilização para a população 
ocorrerá somente após a 
comprovação da eficácia, 
que deverá acontecer após 
a conclusão da terceira fase 
dos estudos clínicos e poste-
rior aprovação e registro por 
parte da Anvisa (Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária). 

O imunizante se encontra 
na fase final de testes clínicos 
em humanos no Brasil e de-
verá ter os resultados de efi-

cácia anunciados na primei-
ra quinzena de dezembro. 

INSPEÇÃO
No in íc io da semana 

(30/11) uma equipe técnica 
do Instituto Butantan, ligado 
ao Governo de São Paulo, 
iniciou o acompanhamento 
de auditora da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) ao complexo fabril 
da farmacêutica Sinovac Life 
Science, em Pequim, na China. 
Esta é uma das etapas neces-
sárias para a aprovação e re-
gistro da CoronaVac no Brasil.

A inspeção ocorrerá até esta 
sexta-feira, dia 4 de dezembro

“Poucos fabricantes 
têm quantidade 

necessária para o 
país”, diz ministro
Eduardo Pazuello

que inicialmente havia uma 
testagem no Brasil que era 
basicamente relacionada aos 
pacientes internados em hos-
pitais e em situação mais grave.

Hoje a orientação da pasta 
é que pacientes que sintam 
quaisquer sintomas de sín-

drome gripal não fiquem em 
casa, procurem uma unidade 
básica de saúde, onde o 
profissional, o médico, ou 
prescritor – que é quem pres-
creve e solicita o exame – fará 
o diagnóstico e, em cima des-
te, dará os encaminhamentos 

necessários de solicitação de 
exames e prescrição medica-
mentosa, se julgar necessário.

Ainda segundo o Ministé-
rio da Saúde, o teste do nariz, 
como é conhecido o RT-PCR, 
deve ser feito até o oitavo 
dia do início do sintoma.

São Paulo já tem um milhão e 120 mil de doses da Coronavac


