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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

Governo irá construir 240 novas casas
para vítimas dos deslizamentos de março

O governo municipal assinou nesta semana o convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), que garante aos 
cofres públicos R$ 27 milhões para a construção de 240 moradias no Cantagalo – região da Enseada. A estimativa da Secretaria 

Municipal de Habitação é que com a liberação dos recursos, a obra deva começar no primeiro semestre do próximo ano.
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Guarujá na Times Square 
No sábado passado (12), 
uma empresa de maqui-
ninha de pagamentos fez 
uma homenagem aos mi-
cros e pequenos empreen-
dedores brasileiros, dando 

destaque aos negócios re-
gionais em uma das praças 
mais famosas do mundo, 
a Times Square, em Nova 
York. A campanha “Negó-
cios são motores de so-

nhos” fez o nome de 219 
cidades brasileiras brilha-
rem nos painéis digitais da 
Nasdaq. E Guarujá foi um 
dos municípios que ganhou 
projeção no grande telão. 

Christopher Galluzzo 

André Penner

Unaerp divulga 
gabarito do 

Processo Seletivo
Página 3

Moradores da Barra Funda adotam 
praça e criam espaço de integração
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Pagamento do 
IPTU de Guarujá 
será 100% digital
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Divulgação
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Avançamos,
apesar de 2020

A segunda parte de nos-
sa retrospectiva 2020 vem 
destacar a ação da gestão 
municipal no que se refere 
às políticas sociais. Antes 
que algum leitor incauto se 
distraia do real significado 
dessas políticas, vale des-
tacar que são políticas pú-
blicas destinadas ao bem-
estar geral da população.

São políticas que colo-
cam os cidadãos em situ-
ação de pobreza ou po-
breza extrema, em primeiro 
plano nas decisões dos 
governos, com o objetivo 
de promover desenvolvi-
mento econômico, a elimi-
nação da pobreza, a redu-
ção da desigualdade eco-
nômica, entre outros fins. 

É sempre mais fácil cri-
ticar quando não se tem 
o peso da caneta, no en-
tanto, há pontos positivos 
a se destacar, ainda que 

a pandemia e as ações 
emergenciais para garantir 
o mínimo de atendimento 
às vítimas da Covid-19, 
tenham pesado no orça-
mento municipal.

Para comemorar as boas 
notícias, registramos que 
Guarujá finaliza o ano com 
a boa notícia de que con-
quistou verba para cons-
truir mais 250 moradias às 
famílias desabrigadas pelos 
deslizamentos de morros 
que culminaram na tragédia 
de março. 

Serão abertos de ime-
diato novos postos de 
trabalho na construção civil 
e a longo prazo, a melhora 
da qualidade de vida de 
centenas de famílias que 
atualmente vivem preca-
riamente com o auxílio 
moradia municipal.

Outro ponto que vale 
a pena destacar são os 

programas de qualificação 
de microempreendedo-
res durante a quarentena. 
Em paralelo, o governo 
também buscou meios de 
garantir linhas de crédito a 
esses pequenos negócios, 
que movimentam nossa 
economia fora das tempo-
radas e feriados. 

A municipalidade ainda 
atraiu novos negócios à ci-
dade, como grandes fran-
quias que garantiram novos 
postos de trabalho e renda 
para a população a médio 
e longo prazos. O petróleo 
e gás voltou a cogitar a 
cidade como base, o aero-
porto é uma realidade a um 
passo de se concretizar, e 
a cidade tem ganhado no-
vos moradores a cada dia.

Dá para melhorar, e cobrar 
essas melhorias deve estar 
no planejamento de cada 
cidadão para o ano novo.

Micros
Se a moda pega
Parece brincadeira, mas 
não é. Após dois man-
datos consecutivos, o 
prefeito de Praia Grande, 
Alberto Pereira Mourão 
(PSDB), finaliza seu go-
verno concedendo a si 
próprio um benefício. A 
Câmara Municipal apro-
vou, nesta semana, projeto 
de lei do Executivo que 
concede ao prefeito uma 
escolta pessoal, durante 
quatro anos, mesmo sem 
mandato. Essa segurança 
seria feita por quatro guar-
das municipais, sem custos 
para ele. Se a moda pega...

Uvebs
A União dos Vereadores 
da Baixada Santista (Uvebs) 
realiza no próximo dia 6 
de janeiro, às 10 horas, na 
Câmara Municipal de São 
Vicente (Rua Jacob Emme-
rich, 1195), a eleição de 
sua 13ª diretoria. Por conta 
da pandemia de coronaví-
rus, o evento será restrito 
apenas aos parlamentares 
interessados em ingressar 
na entidade e aos mem-
bros ativos da organização. 

Posse
Além da eleição dos no-
vos membros do colegia-

do, durante a solenidade, 
também será realizada a 
posse, e os mandatos, 
com validade de dois 
anos, começam a valer 
imediatamente. Os no-
mes dos pleiteantes serão 
conhecidos no ato da 
eleição, assim como a 
chapa e os cargos que 
serão ocupados por cada 
parlamentar. 

Membros
Atualmente, Guarujá está 
representada pelos vere-
adores Toninho Salgado e 
Luciano Toddy. 

Articulação
Uma das funções da Uve-
bs é a articulação política 
para fortalecer a Baixada. 
Por isso, já está na pauta da 
nova diretoria uma agenda 
com os deputados es-
taduais e federais eleitos 
pela Região para estreitar 
relações e sanar as deman-
das metropolitanas.

Túnel
O túnel Juscelino Kubits-
chek, popularmente co-
nhecido como túnel da 
Vila Zilda, receberá servi-
ços de capinação, raspa-
gem, limpeza da vegeta-
ção, lavagem e reparos na 

iluminação entre segunda-
feira (21) e quarta-feira 
(23), no horário das 22 
às 6 horas, para que se 
tenha um impacto menor 
no trânsito da Cidade. 
Melhor evitar a região.

Orquestra e Coral
Para entrar em clima nata-
lino, interessados pode-
rão apreciar um concerto 
preparado pela Orquestra 
Sinfônica e pelo Coral da 
Cidade, por meio da Se-
cretaria de Cultura (Secult), 
intitulado “Pérola Natalina”. 
O vídeo será transmitido 
no próximo dia 21, às 20 
horas, na página oficial 
da Secult no Facebook, 
através do link www.face-
book.com/culturaguaruja.

Reforço chegando
Guarujá vai receber re-
forço de 450 policiais 
para a Operação Verão 
2020/2021. O efetivo che-
ga à Cidade na próxima 
segunda-feira (21), e vão 
atuar nos locais de gran-
de fluxo (praias, pontos 
turísticos) e nas áreas de 
interesse estratégico da 
Secretaria de Segurança 
Pública, para garantir a 
segurança de munícipes 
e turistas na temporada.

Retrospectiva 2020 – parte II

Não existe qualquer medida que
substitua o bom senso e a consciência

de saúde pessoal e coletiva.
A pandemia não acabou!

Válter Suman – Prefeito de Guarujá

FRASE DA SEMANA

Recebemos em nossa 
redação nas últimas sema-
nas, um questionamento 
acerca da prisão de alguns 
moradores que recolheram 
notas de dinheiro espalha-
das pelas ruas de Criciúma 
(SC), após uma quadrilha 
explodir agências bancárias 
da cidade. A ação crimi-
nosa aconteceu na madru-
gada do dia 30/11/2020. 

Muitos podem pensar: 
“mas não foram eles que 
roubaram o dinheiro do 
banco!” Eu digo, também 
não são os reais donos 
daquele dinheiro, não é 
mesmo? Pois bem, então, 
não podemos nos apro-
priar de algo que não é 
nosso. Se o achado não 
for seu, sim, isso é consi-
derado crime, previsto no 
Código Penal (artigo 169).

Que aqui fique bem 
claro: você encontrar o 
dinheiro jogado na rua, 
não é crime, mas é ilegal 
se apropriar do que você 

achou e que não é seu. 
Compreendem? A segun-
da dúvida que surge com 
frequência é o motivo pelo 
qual alguns moradores fo-
ram presos e outros não. 

Sobre isso, importante 
destacar que a polícia não 
tem olhos por todos os 
cantos da cidade, logo, 
se não for por denún-
cia de outras pessoas, 
filmagens ou os próprios 
policiais testemunharem 
a cena, a localização de 
quem está com o dinhei-
ro fica mais complicada.

Também tem mais um de-
talhe: se essas notas forem 
parar nas mãos de alguém, 
sem querer, ou seja, uma si-
tuação que não há intenção 
de ficar em definitivo com 
aquele dinheiro, pode-se 
entender que houve um 
mal-entendido. Esse tipo 
de crime que estamos co-
mentando exige intenção. 

O ras t re io das no-
tas pode acontecer, por 

exemplo, se a polícia tem 
notícia que o lote “X” foi 
roubado e, posteriormen-
te, tem a notícia que o 
comércio “Y” recebeu 
algumas notas desse lote. 
Aí teríamos uma situação 
em que seria possível o ras-
treio, mas novamente per-
cebam, exige muita comu-
nicação e cooperação das 
pessoas esse processo. 

Hoje em dia acontece a 
mancha das cédulas quan-
do ocorre algum fur to, 
porém, o dispositivo no 
caixa eletrônico que faz 
isso pode falhar, sendo in-
clusive possível você deter 
uma nota fruto de um crime 
e nem sequer imaginar. 
Sempre importante estar 
atento, o dinheiro pode 
estar riscado de caneta, 
sujo, porém, manchado 
de rosa não será aceito 
pelo Banco e por ninguém. 

Fique atento(a) ao seu 
Direito, mas também aos 
seus deveres! 

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

O “achado não é roubado”. Será?

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI

A Câmara Municipal de 
Guarujá receberá nesta sex-
ta-feira (18/12), às 17 horas, 
a cerimônia de diplomação 
dos vereadores, prefeito 
e vice-prefeita eleitos para 
a Legislatura 2021-2024. 

O evento será conduzido 
por representantes do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) e terá 
acesso restrito ao público, em 
obediência aos protocolos 
de segurança sanitária estabe-
lecidos pelos órgãos locais e 
das orientações constantes no 

Plano de Segurança Sanitária – 
Eleições Municipais de 2020.

Apenas autor ida-
des eleitorais e os 
candidatos diplo-
mandos pode-
rão par t icipar. 

Apesar da res-
trição de acesso, 
o público pode-
rá acompanhar a 
transmissão ao vivo 
que será feita pela TV 
Guarujá (Canal 11 da NET 
Guarujá) e GuaruTV (canais 

9 e 1.3 da ADN TV Itapema), 
assim como pelo Facebook 

da Câmara Municipal, 
pela Rádio Guarujá 

AM 1550 e pelo 
site www.cama-
raguaruja.sp.gov.
br,  através do 
link ‘TV Câmara’.

A  c e r i m ô -
nia de posse dos 

e le i to s  oco r re r á 
no dia 1º de janeiro, a 

partir de 10 horas, no ple-
nário da Câmara Municipal.

Diplomação
Vereadores eleitos serão 

diplomados nesta sexta (18)

Apenas 
autoridades 
eleitorais e 

os candidatos 
diplomandos 

poderão 
participar
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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

Centenas de famílias vítimas 
dos deslizamentos decorren-
tes da tempestade que as-
solou o Município em março 
deste ano, já podem ter es-
perança de ter a casa própria 
antes do que esperava.

O governo municipal já 
assinou o convênio com o Mi-
nistério do Desenvolvimento 
Regional (MDR), que garante 
aos cofres públicos R$ 27 
milhões para a construção de 
240 moradias no Cantagalo 
– região da Enseada. A esti-
mativa da Secretaria Municipal 
de Habitação é que com a 
liberação dos recursos, a obra 
deva começar no primeiro 
semestre do próximo ano.

NOVO PROJETO
O novo projeto habita-

cional será desenvolvido em 
parceria com a Secretaria 

ATENÇÃO AOS NOVOS HORÁRIOS
��Atividades imobiliárias: das 8 às 20 horas;
��Concessionária e revenda de veículos: 8 às 20 horas;
��Escritórios e estabelecimentos de prestação de servi-
ços técnicos: 8 às 20 horas;
��Comércio de rua: 8 às 20 horas;
��Shopping Center: 10 às 22 horas;
��Salões de beleza, barbearia e clínicas de estética: das 
9 às 21 horas;
��Bares: das 10 às 22 horas ou das 12 à 0 hora;
��Restaurantes e lanchonetes: das 11 às 23 horas ou das 
12 à 0 hora;
��Academias, estúdios de ginástica e similares - alterna-
tivamente: das 6 às 11 horas e das 15 às 22 horas; das 6 
às 18 horas; ou das 6 às 14 horas e das 18 às 22 horas;
��Marinas: sem restrição de horário;
��Hotéis, pensões e similares: sem restrição de horário;
��Comércio ambulante nas praias: das 8 às 20 horas;
��Quiosques localizados na orla marítima: das 8 às 20 horas.

Está previsto para chegar 
à São Paulo, nesta sexta-fei-
ra, dia 18, mais 2 milhões 
de doses prontas da vacina 
contra o coronavírus, a Co-
ronavac, desenvolvida em 
parceria com o Instituto Bu-
tantan. Trata-se do maior lote 
de vacinas que chega à Amé-

rica do Sul até o momento. 
Esse é o terceiro lote que o 

Butantan recebe em menos de 
um mês da biofarmacêutica Si-
novac Life Science, com sede 
na China. Com esse lote, o Bu-
tantan já detém 3,12 milhões 
de doses disponíveis para uso 
imediato tão logo haja auto-

rização da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria). A produção local também 
já começou, com a chegada 
de matéria-prima para en-
vase e rotulagem na fábrica 
de imunizantes do instituto. 

Na semana passada, o 
Butantan confirmou que o 

estudo clínico conclusivo da 
vacina contra o coronavírus 
será divulgado no próximo 
dia 23. A medida dá mais 
agilidade aos trâmites de certi-
ficação na Anvisa e demais ór-
gãos internacionais de saúde. 

Fase 3 concluída - A 
decisão atende a recomen-

dação do comitê interna-
cional independente que 
acompanha a pesquisa do 
Butantan em parceria com a 
Sinovac. A fase três do estudo 
clínico no país será encerrada 
nesta semana, já que o pata-
mar ideal de 154 voluntários 
com diagnóstico positivo de 

coronavírus foi superado. 
“No dia 15 de janeiro, 

teremos prontas para uso 9 
milhões de doses. No come-
ço de fevereiro, 22 milhões 
de doses e, no dia 15 de 
março, outras 15 milhões”, 
afirmou o Diretor do Insti-
tuto Butantan, Dimas Covas. 

Os gabaritos das provas 
do Processo Seletivo tradicio-
nal 2021 da Unaerp, realizado 
no último domingo (13/12), já 
estão disponíveis para con-
sulta. Os candidatos podem 
acessar na página do Processo 
Seletivo da Unaerp (www.una-
erp.br/vestibular). O resultado 
da 1ª chamada de aprovados 
será divulgado no dia 04 de 
janeiro de 2021, no portal 
da Unaerp, a partir das 16h.

A matrícula dos aprovados 
em primeira chamada será nos 
dias 11, 12 e 13 de janeiro. A 
relação de documentos ne-
cessários pode ser verificada 
no site www.unaerp.br/vesti-
bular. A divulgação da 2ª cha-

A administração da Santa 
Casa de Santos anunciou que 
irá realizar nesta sexta-feira, dia 
18, o pagamento de todos os 
valores pendentes de hono-
rários médicos registrados na 
contabilidade da instituição.

O pagamento dos atrasa-
dos aos médicos faz parte 
do compromisso assumido 
pelo provedor, Ariovaldo 
Feliciano, assim que tomou 
a frente da Santa Casa de 
Santos em fevereiro de 2016, 
quando negociou a pendên-
cia junto aos profissionais.

Desde então, a Irmandade 
vem honrando o pagamento 
dos honorários médicos, 
sempre pagando em dia, res-
tando apenas o débito deste 
período anterior à sua gestão.

O montante a ser pago 
passa de R$ 9 milhões, e 
liquida a quantia que se re-
fere ao período do ano de 

Guarujá terá mais 240 moradias para 
vítimas de deslizamentos de encostas

Convênio garante ao Município R$ 27 milhões para construção
das novas unidades, no Cantagalo – região da Enseada

Nacional de Defesa Civil e 
atenderá famílias da Vila Júlia, 
Vila Baiana, Vale da Morte e 
Barreira do João Guarda, que 
atualmente são atendidas pelo 

Município com aluguel social. 
As moradias serão cons-

truídas na quadra 02 do Con-
junto Cantagalo (Projeto Ense-
ada), que depois de tratativas 

da Prefeitura junto à Cetesb, 
por ser área de preserva-
ção ambiental, foi destina-
da à produção habitacional. 

A pedido do secretário mu-

nicipal de Habitação, Marcelo 
Mariano, a deputada federal 
Rosana Valle ajudou na interme-
diação das negociações com 
o Governo Federal no sentido 
de transpor o projeto para a 
Secretaria Nacional de Defesa 
Civil, uma vez que no programa 
Minha Casa Minha Vida não 
havia recursos disponíveis.

Na semana passada, o mi-
nistro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho aten-
deu à solicitação do Município 
e autorizou a construção das 
240 moradias. “Quem ganha é 
a população. Além de aten-
der famílias de áreas de risco, 
conseguimos proporcionar 
o sonho da casa própria”, 
pontuou o titular da Sehab.

PROJETO ENSEADA
A Prefeitura vem lutando 

pela retomada total do Pro-

jeto Enseada, no Cantagalo, 
que  destinará 1.060 mora-
dias populares, para atender 
a população de baixa renda 
e áreas de risco que residem 
no Cantagalo e Vila Baiana, 
cadastradas previamente pela 
Sehab. Em 2018, foram en-
tregues as primeiras 400 uni-
dades do empreendimento.

A obra do Cantagalo é 
desenvolvida com recursos 
do Programa de Aceleração 
do Crescimento – (PAC 2) e 
de contrapartida municipal, 
com parceria do Ministério 
de Desenvolvimento Regio-
nal/Caixa Econômica Federal. 

Já as obras de produção 
habitacional são por meio do 
Programa Minha Casa Minha 
Vida (MCMV), da Secreta-
ria de Estado da Habitação 
(CDHU e Casa Paulista) e Pre-
feitura de Guarujá, via Sehab.

Comércio em Guarujá
tem horário ampliado

Decreto foi publicado no último sábado (12)
com expansão da abertura por até 12 horas

As atividades comerciais 
em Guarujá estão autoriza-
das a funcionar até 12 horas 
por dia. É o que regulamen-
ta o decreto 14.032, em 
razão do pronunciamento 
do Governo do Estado na 
última semana, que autorizou 
os municípios a ampliar o 
horário de funcionamento 
na fase amarela do Plano 
São Paulo, passando de 
10 horas diárias para 12.

O que não muda é a 
capacidade de atendimen-
to presencial simultâneo 
no interior dos comércios, 
que permanece limitada a 
40%, além da obrigação 
da adoção dos protoco-
los sanitários por parte de 
clientes e funcionários, tais 
como o uso de máscaras, 
a disponibilização de ál-
cool em gel e as medidas 
de distanciamento social.

Governo de SP recebe mais 2 milhões de doses da vacina

Unaerp divulga gabarito das provas do Processo Seletivo

Chamada dos aprovados será no dia 4 de janeiro
de 2021. Provas aconteceram no último domingo

Santa Casa de Santos libera pagamentos
de honorários médicos atrasados

Serão pagos mais de R$ 9 milhões para liquidar os
valores pendentes do período de 2013 a janeiro de 2016

2013 a janeiro de 2016, 
fase anterior a gestão atual.

A carta de autorização 
para o pagamento destes 
valores será assinada pelo 

provedor Ariovaldo Feliciano 
nesta sexta, dia 18, às 18h, 
em solenidade que será re-
alizada no Consistório da 
Santa Casa de Santos, com 

a presença dos médicos e 
membros da Mesa Admi-
nistrativa. Serão cumpridos 
todos os protocolos de se-
gurança contra a Covid-19.

mada acontece no dia 14 de 
janeiro e a matrícula, nos dias 
18 e 19. A partir da 3ª lista, no 
dia 21 de janeiro, serão feitas 
duas chamadas semanais, na 
segunda-feira e na quinta-

feira, sempre às 16 horas.
O Processo Seletivo tra-

dicional da Unaerp foi rea-
lizado no último domingo 
(13/12) para ingresso no 
primeiro semestre de 2021 

nos cursos de graduação dos 
campi de Guarujá e Ribeirão 
Preto. Diante da realidade 
atual, as provas aconteceram 
seguindo as medidas de se-
gurança para evitar a dissemi-
nação do novo coronavírus.

NOVOS CURSOS
Para 2021, a Unaerp Gua-

rujá está oferecendo vagas 
para o novo curso de Psi-
cologia, e também para os 
cursos de Administração, 
Direito, Educação Física (Ba-
charelado), Educação Física 
(Licenciatura), Enfermagem, 
Fisioterapia, Medicina e Enge-
nharia Civil. E em Ribeirão Preto 
são 22 opções de cursos.

infectos.vacinas01@yahoo.com - www.infectos.com.br

Av. Ana Costa,
311, conj. 33,

Gonzaga,
Santos

3224-3434

99734.8947



4º Jantar Alemão no Chopp Halle 

O empresário Luiz Mene-
zes realizou o 4º Jantar 
Alemão com renda total 
para as obras assisten-
ciais realizadas pelo Ro-
tary Club Guarujá. O em-

presário é muito conhe-
cido pelo trabalho social 
que realiza na Cidade. 
Na foto, com o presiden-
te do Rotary Club Guaru-
já, médico Guaraci Reis 

O professor universitário Nicanor e Maria Luiza Furquim O médico Guaraci Reis e a dentista Letícia Reis 

Maria José Campos e a empresária Alcedina FonsecaMarinalva Reis e o advogado Arthur Albino dos Reis 

Ana Paula Fonseca e Marcelo Fonseca Maria Helena Azevedo do Valle e Cláudio do Valle

Edinalva Thomaz e Romilton Gonçalves 

A dentista Lauana Reis e Guilherme Neris

O empresário Armando Andrade
e Osmarli Rodrigues Gomes Os empresários Izilda e Antonio Carlos Gouveia

Gerhard Kochendoerfer e Conceição Vigas

Neilson Bonfim e Cathrine Aires

 A cantora 
Adriana
Mezzadri
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Rosângela BozziRosângela BozziRosângela BozziRosângela Bozzi
Rosane  Marques   Atelier (13) 98868-0868
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Eternizando
emoções
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MOMENTOS DE 2015

No mês de dezembro de 2014, Irmãos da Loja Maçônica Alberto 
Santos Dumont se reuniram para comemorar os 23 anos de 
fundação da instituição. Em 04/12/1991, sob a proteção de Deus 
e inspirados no exemplo do brasileiro Alberto Santos Dumont, 
cidadão do mundo cuja falta de asas nunca foi empecilho 
para alçar altos vôos, um grupo de irmãos se uniu 
com o propósito de criar uma nova loja
maçônica em Santos. Presidida
pelo Venerável Mes-
tre Nelson Ferreira 
Apoliano, a primei-
ra iniciação da loja 
ocorreu em 16 de 
maio de 1992.  Bra-
ço filantrópico da 
loja, a Associação 

Beneficente Alberto Santos Dumont é fundada em 20 de outubro de 
1994, presidida pelo irmão Alberto Joaquim, com o propósito de tam-
bém desenvolver atividades sociais e culturais. Nesses 23 anos de 
existência, a Alberto Santos Dumont teve como Veneráveis Mestres 17 

irmãos dos quais alguns, por mais de uma vez, ocuparam o trono de 
Salomão. Desde então, a Loja Alberto Santos Dumont se 

dedicou aos seus trabalhos, à filantropia e à as-
sistência social, colaborando com as 

mais diversas causas. Este 
Irmão se sente honrado em 
pertencer ao seleto grupo 
desta Augusta e Respeitá-
vel Loja Simbólica Alberto 
Santos Dumont, o qual não 
mede esforços em prol de 

uma sociedade melhor.

Loja Maçônica Alberto Santos Dumont comemora 23 anos

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

Quando nos empenhamos na prática do bem 
e da solidariedade, criamos uma onda de po-
sitividade que alegra a quem recebe, e ilumina 
a quem doa. E foi com o sentimento de alegria 
e gratidão, que o Churrasco do Bem, uma 
iniciativa dos Shriners Brasil, foi um sucesso 

absoluto. A iniciativa é do Amal Shriners Tem-
ple do Brasil, e o evento beneficente atingiu 
com louvor a meta de arrecadar recursos para 
aquisição de uma prótese ortopédica de perna 
para o menino Daniel Amorim, um dos jovens 
assistidos pela instituição. O churrasco, em 

sistema de drive-thru, aconteceu no último 
dia 6 de dezembro, no Educandário Santista, 
realizado pelos irmãos da entidade e suas 
esposas, e contou com a entrega de kits de 
churrasco, respeitando as regras sanitárias 
para evitar o contágio do novo coronavírus.
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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 par tir de 2021, três 
zonas territoriais do Muni-
cípio não receberão mais 
os carnês impressos, antes 
enviados pelos Correios. É 
que a Prefeitura de Guarujá 
vai disponibilizar a partir des-
ta semana o IPTU Digital, que 
possibilitará ao contribuinte 
entrar no site da Prefeitura de 
Guarujá e acessar seu carnê.

O pagamento do imposto 
poderá ser feito por qualquer 
meio eletrônico, usando o 
código de barras do boleto. 
Se preferir, poderá imprimir a 
guia e realizar o pagamento 
em qualquer agência ban-
cária, dentro da data de 
vencimento. O contribuinte 
também tem a opção de 
pagar o valor do tributo em 
débito automático.

A digitalização do IPTU 
será implantada com foco na 
economia de gastos, visando 
diminuir a quantidade de 

carnês impressos, além de 
ser um modo mais moderno 
e eficiente. “A emissão digital 
é mais moderna e permite 
que o contribuinte acesse 
seu próprio carnê pela inter-
net, gerando economia de 
gastos referentes à impressão 
e entrega de guias, expli-
ca a secretária de Finanças, 
Leila Sales Acúrcio Torres.

A Prefeitura tem como 
meta a digitalização de todo o 
lançamento do IPTU em 2022, 
como já é feito para a cobran-
ça do mobiliário fiscal. Atual-
mente são mais de 115 mil 
lançamentos, que geram uma 
grande despesa entre impres-
são e distribuição das guias.

BAIRROS ATENDIDOS
Nesta etapa, três áreas 

geográficas serão atendidas 
com o IPTU Digital: a Zona 
0 (Centro, Vila Maia), Zona 
1 (Jardim e Parque Guaiúba, 
Jardim Astúrias, Jardim Las 
Palmas, Loteamento Alexan-

dre Migues Rodrigues, Parque 
Guarujá, Praia do Tombo, Vila 
Castelinho, Vila Fortuna, Vila 
Luiz Antônio, Vila Outeiro e 
Vila Alzira) e Zona 5 (Jardim 
Santense, Jardim Enguaguassu, 
Pae Cará, Vila Cunhambebe, 
Vila Itapema e Vila Alice).

ACESSO À INTERNET
Para buscar o carnê na 

internet é preciso acessar 
o site www.guaruja.sp.gov.
br/iptudigital e entrar no cam-
po de cobranças, clicando 
na opção ‘IPTU’. Em segui-
da deverá digitar o número 
do cadastro imobiliário do 
imóvel (encontrado no car-
nê impresso de 2020 ou 
de outros exercícios) para 
ter acesso ao carnê digital.

Na tela de cobranças, o 
munícipe terá acesso às guias 
eletrônicas do IPTU 2021, que 
poderá visualizar ou imprimir, 
optando pelo pagamento 
em cota única ou parcelado. 
Nesse caso, também é possí-

vel acessar a contribuição vo-
luntária do Bem-Estar-Animal.

CAMPANHA
DE DIVULGAÇÃO

A Prefeitura iniciará ampla 
campanha de divulgação, es-
pecífica para as zonas territo-
riais atendidas neste primeiro 
momento. A novidade é a 
disponibilidade de um posto 
volante, que percorrerá pon-
tos de grande fluxo de pes-
soas nos bairros atendidos 
pelo IPTU Digital.  No posto, o 
munícipe poderá imprimir có-
pias do IPTU ou tirar dúvidas 
com relação ao novo sistema. 
O cronograma de atendimen-
to do posto será divulgado 
semanalmente pelos meios 
oficiais de comunicação.

Além do posto volante, a 
Prefeitura também divulgará o 
novo sistema com afixação de 
faixas nos bairros atendidos, 
distribuição de panfletos 
casa a casa e publicidade 
por meio de carro de som.

O sonho de aproxima-
damente 30 anos dos mora-
dores da Vila Tupi se tornou 
realidade nesta segunda-feira 
(14). A regularização fundiá-
ria do núcleo foi finalizada, 
agora todos os 202 lotes 
possuem matrícula e o lo-
cal está inserido dentro da 
cidade de maneira formal. 
O programa “Regulariza Ber-
tioga” já beneficiou cente-
nas de famílias na realização 
do sonho da casa própria.

Em encontro no gabinete 
do Prefeito foram entregues 
nove títulos de legitimação 
para as famílias que quitaram o 
acordo judicial. Durante o pro-
cesso foi realizado a topogra-
fia, cadastramento de mora-
dores e o projeto urbanístico.

Segundo o diretor de 
Habitação, André Santana, 
esta é mais uma conquista 
para os moradores de Ber-
tioga e a realização de um 
sonho antigo de garantir a 

O Hospital de Cubatão foi 
reconhecido pela Federação 
Internacional de Hospitais no 
Programa Beyond The Call of 
Duty for COVID-19 (Além do 
Dever para Covid-19) por seu 
plano de ação de resposta 
à Covid-19 junto a mais de 
100 hospitais de 28 países.

O Hospital recebeu o cer-
tificado de reconhecimento 
após uma análise completa 
de um Comitê de Revisão In-
ternacional composto por 16 
especialistas do setor de saú-
de. Com a missão de apoiar 
a melhoria do desempenho 
hospitalar, este reconhecimen-
to é concedido a hospitais e 
prestadores de serviços de 
saúde que implementaram 
de forma proativa respostas 

Guarujá adota IPTU Digital em três 
zonas territoriais do Município

Bertioga entrega primeiros títulos na Vila Tupi

Programa beneficia moradores que sonhavam com a casa própria

Hospital de Cubatão recebe destaque internacional 

Mais de 100 hospitais são reconhecidos pela 
Federação Internacional de Hospitais no 
Programa Além do Dever para COVID-19  

organizacionais inovadoras 
ou de destaque para en-
frentar a pandemia COVID-
19 em sua região ou país.   

“Essa premiação reafirma o 

excelente trabalho que nossas 
equipes têm desempenhado 
no enfrentamento ao novo co-
ronavírus. Além de investir em 
alta tecnologia no combate à 

COVID-19 e no treinamento 
de equipes altamente capa-
citadas, temos aprimorado 
ainda mais a nossa missão de 
investir no atendimento huma-
nizado. A gente entende que 
o processo de recuperação 
das pessoas passa pelo aco-
lhimento. O nosso objetivo é 
estimular o paciente a nunca 
desistir e salvar vidas com 
capacidade técnica refinada, 
qualificada e acolhedora e 
carinho”, ressalta o diretor 
de hospitais da Fundação 
São Francisco Xavier, Mauro 
Oscar Soares de Souza Lima.

A lista completa de hospitais 
reconhecidos pode ser encon-
trada aqui: https://www.ihf-fih.
org/beyond-the-call-of-duty-
for-covid-19/organizations/ 

documentação regular dos 
terrenos, além de valorizar os 
imóveis. “O cartório já emitiu 
as matrículas individualiza-
das para cada lote”, explica.

O prefeito Caio Matheus 
destaca que agora a prefeitura 
tem a possibilidade de iniciar 
os trabalhos de infraestrutura 
no local. “A gente pode entrar 
com obras de drenagem, 
calçadas com acessibilidade, 
pavimentação e diversas me-
lhorias, já que agora o bairro 
e as ruas são oficiais”, diz.

Em caso de dúvida, os 

munícipes podem entrar 
em contato com a diretoria 
de Habitação, através do 
número (013) 3319-8033/ 
3319-8064 ou pelo What-
sApp (13) 99681-9938.

Até o final deste ano o pro-
grama terá regularizado mais 
de 1300 imóveis, garantindo 
a segurança dos moradores 
de ter, em mãos, a escritura de 
um lugar para chamar de seu.

Nove núcleos já foram 
registrados, são: Loteamento 
Itaguaré, no bairro São Loure-
ço; Jardim Albatroz – Gleba 

A; Ilha II, quadras Espaço 
Livre 5 e 9; Ilha 4 quadra 
A39; Cohab Santista - Vicen-
te de Carvalho; Programa de 
Subsídio Habitacional (PSH) 
Boracéia; Prolongamento da 
Rua Augusto Ribeiro Pache-
co, bairro Jardim Raphael; 
Jardim Ana Paula I; e Vila Tupi.

Outras áreas da Cidade 
já estão em andamento. Os 
núcleos Jardim Ana Paula 
– Fase 2, Mangue Seco e 
Ivo Henrique estão na etapa 
de elaboração dos projetos 
de Regularização Fundiária.

Por Dr. Alexandre Okamori
 
Diante do impacto da 

pandemia de Covid-19 so-
bre a vida de todos, a che-
gada de uma vacina segura e 
eficaz, atualmente, é a notícia 
mais aguardada em todo o 
mundo. Frente ao desafio de 
pesquisadores de diversos 
países, as informações cir-
culam rapidamente e, junto 
delas, também correm os 
boatos e “fake news” sobre 
o tema, colocando em risco 
a credibilidade desta que 
representa um dos mais im-
portantes avanços da história 
da medicina.

Dessa forma, garantir a 
veracidade das informações 
que chegam até nós sobre 
o assunto é vital para conse-
guirmos controlar e evitar a 
propagação das doenças. 

A maioria das enfermida-
des que podem ser preveni-
das por vacina é transmitida 
pelo contato com objetos 
contaminados ou por gotí-
culas de saliva expelidas pela 
tosse, espirros ou fala. Vale 
ressaltar que a vacina con-
tinua sendo a melhor forma 
de prevenção para muitas 
doenças graves e as com-
plicações que podem surgir, 
inclusive já ajudou a erradicar 
a poliomielite e a varíola.

As vacinas são produzi-
das com o vírus ou bactéria 
inativa ou com partes desses 
agentes. Devido a isso, elas 
não provocam a doença, 
mas conseguem estimular o 
sistema imunológico a pro-
duzir anticorpos para com-
batê-la. Assim, se a pessoa 
tiver contato com o agente 
causador da doença, já tem 
anticorpos para evitar que a 
doença progrida.

Além da proteção indivi-
dual, a vacinação é de suma 
importância para a famosa 
imunidade de rebanho. Isso 
quer dizer que é necessário 
que uma porcentagem x 
da população (entre 85% 
e 95%) seja imunizada para 
evitar a circulação do vírus. 

O ideal seria que todas 
as pessoas pudessem ser 
imunizadas, mas algumas 
não podem ser vacinadas. 
É o caso de pessoas que 
estão imunossuprimidas, 
ou seja, com alguma do-
ença ou tratamento que 
diminua as suas defesas 
imunológicas e, portanto, 
não podem tomar a vacina. 

No entanto, se todos 
que puderem tomar vacina 
o fizerem, vão proteger 
aqueles que não podem. 
Estimativas da Organiza-

ção Mundial da Saúde 
(OMS) e da Universidade 
de Oxford apontam que a 
vacinação em massa evita 
de 2 a 5 milhões de mor-
tes por ano no mundo. 

Entre as diversas infor-
mações erradas sobre as 
vacinas, existem algumas que 
merecem esclarecimento:

1. “Não é necessário fa-
zer vacinação de doenças 
já quase erradicadas” 

A vacinação impede 
que essas doenças vol-
tem, mesmo que estejam 
quase erradicadas. O sa-
rampo, por exemplo, é 
um caso de doença que 
estava controlada e cujos 
números voltaram a crescer 
porque uma parcela da po-
pulação parou de se vacinar.

1. “Vacinas causam autis-
mo” 

O tema ganhou força 
com a divulgação de um 
artigo escrito pelo médico 
Andrew Wakefield em 1998. 
No entanto, em 2010 essa 
hipótese foi totalmente re-
tratada devido à descoberta 
de diversas informações 
falsas e acordos envolvendo 
o pesquisador e advogados 
relacionados à processos 
por danos vacinais.

1. “Vacinas tem vários 
efeitos colaterais ainda des-
conhecidos”

Em geral, as vacinas não 
apresentam efeitos colaterais 
graves. Os casos agudos são 
raros e não puderam ser 
associados exclusivamente à 
vacina, uma vez que outros 
fatores, como a predisposi-
ção genética, também estão 
envolvidos.

1. “Vacinas contém mer-
cúrio, que é perigoso para a 
saúde”

Algumas vacinas podem 
conter timerosal, um com-
posto orgânico a base de 
mercúrio. Porém, a quanti-
dade usada é muito baixa, 
alguns trabalhos mostram 
que, na alimentação, por 
exemplo, a dose ingerida de 
mercúrio é maior.

Em resumo, os riscos 
associados ao uso de va-
cinas são largamente so-
brepujados pelos riscos da 
não vacinação, que pode, 
como já dito, provocar a 
perda de milhões de vidas. 
Dessa forma, é obrigação 
dos profissionais de saúde 
divulgar os benefícios da 
vacinação e combater as 
informações e evidências 
supostamente científicas 
que tentam trazer descrédi-
to à vacinação como forma 
de proteger a população.

Dr. Alexandre Okamori é imunologista

Artigo
A importância
da vacinação:

mitos e verdades
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TAROARE
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GRAMOFONE
PIORAORNAR

3/rar — sad. 6/acorde. 7/onívora. 8/molestou.
De Guarujá

Há três anos, a Praça Mário 
da Silva, no bairro Barra Funda, 
foi transformada por morado-
res em um ponto de lazer e 
cultura não só para moradores 
do bairro, mas também para 
quem passa por ali e se encan-
ta com o trabalho dos envolvi-
dos. A praça, que servia como 
depósito informal de lixo, deu 
lugar a uma Feira de Artesana-
to e ponto de encontro dos 
que ali moram por meio do 
Projeto Arte na Praça, que 
promove atividades lúdicas, 
exposições e celebrações.

A iniciativa, que teve seu 
pontapé inicial em 2017 por 
Clarice Machado, uma das 
moradoras do bairro, nasceu 
com a ideia de oferecer à po-
pulação e à Cidade uma praça 
organizada e bem cuidada não 
só no aspecto físico, como no 
calçamento, bancos e ilumina-
ção, mas também para servir 
como um ponto de interlo-
cução entre os moradores 
do bairro e o poder público.

“Falar da praça é falar de 
uma paixão. Eu comecei sozi-

Moradores de 169 dos 
210 municípios turísticos 
do Estado já responderam 
à pesquisa “Como você vê 
o turismo da região onde 
mora?”. Mais de 5.500 for-
mulários online já foram pre-
enchidos. Guarujá também 
participa do estudo, que 
visa melhorar os investimen-
tos e alavancar o desen-
volvimento dos municípios.

A pesquisa, feita pela Se-
cretaria de Turismo do Estado 
com apoio de entidades do 
setor e dos depar tamen-
tos municipais de turismo, 

visa traçar o perfil socioe-
conômico dos moradores; 
aprofundar a percepção 
sobre os impactos do fluxo 
turístico e saber a expectativa 
do desenvolvimento local 
pelos próximos dez anos.

No “top 5” das cidades 
com maior participação até 
o momento estão Ubatuba, 
Garça, Araraquara, Marília 
e Tupã. A pesquisa estará 
disponível até 8 de janeiro e 
pode ser acessada pelo site 
da Secretaria de Turismo do 
Estado ou no link: https://for-
ms.gle/8MPTjVFY6zw8u4xL6.

Abandonado a própria 
sorte em uma casa insalubre 
no distrito de Vicente de 
Carvalho, magro e debilitado. 
Foi assim que os profissionais 
da Diretoria de Bem-estar 
Animal de Guarujá encon-
traram o pitbull Thor, em 
fevereiro deste ano. Após 
denúncia de maus-tratos, 
ele foi resgatado e levado 
até o Canil Municipal, onde 
recebeu todo o tratamento 
necessário. Hoje, ele está 
de alta médica, saudável, e 
espera por uma nova família.

Assim como Thor, diver-
sos outros animais também 
são acolhidos no local pelo 
mesmo motivo. Dessa forma, 
o município aderiu ao ‘De-
zembro Verde’ para cons-
cientizar a população sobre 
a responsabilidade de adotar 
um pet. É preciso levar em 
consideração diversos fato-
res, como disponibilidade 
financeira para arcar com 

ração, vacinas e remédios.
Além disso, maus-tratos 

contra cães e gatos é crime, 
conforme a Lei 14.064/20, 
conhecida como Lei Sansão, 
e pode resultar em puni-
ção com dois a cinco anos 
de reclusão, multa e proibi-
ção da guarda de animais.

ADOÇÃO
Neste momento, o Canil 

Municipal conta com 193 
animais, entre cães e gatos. 
Desses, 64 estão em tratamen-
to, aguardando alta médica e 
129 estão disponíveis para 
adoção responsável.

Todos os adotados lá 
são vermifugados, castrados 
(ou saem com agendamento 
para o procedimento) e va-
cinados com a primeira dose 
da vacina V10, para cães e 
V4, para gatos. Além disso, 
os pets saem microchipa-
dos, técnica que consiste 
na implantação de um chip 

que contém informações 
sobre saúde, raça e o dono.

Os interessados devem 
comparecer ao local (Aveni-
da Maria Lídia Rêgo Lima, 301 
- Jardim Conceiçãozinha), 
onde passarão por entrevista, 
de segunda à sexta-feira, das 
08 às 12 horas ou das 13 às 
17 horas. É preciso ser maior 
de 18 anos e ter em mãos do-
cumento oficial com foto (RG 
ou carteira de habilitação) e o 
comprovante de residência.

 
DENUNCIE!

Para denunciar alguma situ-
ação de maus tratos e aban-
dono, o munícipe tem duas 
opções em Guarujá: dirigir-se 
ao Canil Municipal (Avenida 
Maria Lídia Rêgo Lima, 301 
- Jardim Conceiçãozinha), 
de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 12 horas ou das 13 
às 17 horas; ou, ligar para a 
Polícia Militar Ambiental pelo 
telefone (13) 3348-4750.

A Oficina de Bonecas e 
Fantoches vem promoven-
do qualidade de vida aos 
idosos de Guarujá que par-
ticipam do projeto. Devido 
à necessidade do distan-
ciamento social em relação 
à pandemia, os idosos, 
que são pessoas do grupo 
de risco, estão participan-
do da atividade por meio 
de plataforma on-line na 
internet. As aulas tiveram 
início na primeira semana 
de dezembro e encerrou 
nesta quinta-feira (17).

Para Regina Vale, a ofi-
cina já está lhe renden-
do bons frutos ‘’Eu estou 

adorando participar da 
oficina de bonecas, aju-
da a ocupar a mente, é 
uma distração, já que não 
podemos sair por causa 
da pandemia. Eu fiz a bo-
neca,  já estou montando 
o Papai Noel de feltro e 
ainda consegui encomen-
das da boneca!”, relata.

O serviço ofertado é 
uma forma complementar 
ao trabalho social com as 
famílias, com atendimentos 
realizados em grupo. São 
atividades artísticas, cultu-
rais, de lazer e esportivas 
dentre outras, de acordo 
com a idade dos usuários.

Campanha conscientiza sobre 
adoção responsável de pets

Quem maltratar cães ou gatos pode ser punido com reclusão de até cinco
anos, multa e proibição da guarda de animais, conforme a Lei Sansão

Idosos do Município 
confeccionam bonecas
e fantoches em Oficina 

Projeto, que é realizado em plataforma 
virtual, visa combater a solidão do

isolamento e gerar renda extra

Pesquisa quer saber 
opinião de moradores 
sobre o turismo local

Levantamento inédito está sendo feito
nas 210 cidades turísticas do Estado;

enquete vai até 8 de janeiro

Iniciativa comunitária promove lazer
e integração em praça de Guarujá

Projeto Arte na Praça, que acontece desde 2017, na Barra Funda, conta com feiras e celebrações

nha e Deus me enviou alguns 
anjos da vizinhança que vie-
ram me ajudar. Eu fico muito 
feliz de ver que as pessoas 
podem sentar e contemplar 
a natureza, isso é muito im-
portante. Conquistei muitos 
amigos, companheiros de 
trabalho”, relembra Clarice.

ARTESANATO
Após repaginada, o espa-

ço passou a servir como um 

local de descanso, passeio 
e apreciação da natureza e, 
aos fins de semana, os mora-
dores começaram a realizar 
uma Feira de Artesanato. A 
iniciativa começou apenas 
com três expositores em 
novembro de 2017 e, atu-
almente, já conta com vários 
artesãos de diversos ramos.

“A Feira de Ar tesanato 
foi uma grande oportunida-
de de gerar emprego para 

as pessoas, principalmente 
para as mulheres, que fazem 
esse trabalho, mas ficam em 
casa. Foi um momento de 
conhecer o comércio de 
Guarujá e ter uma peque-
na renda, pois temos arte-
sãos de primeira qualidade 
aqui na Cidade”, explica 
Clarice, que também é artesã.

Com um ar descontra-
ído, a feira dá lugar a vá-
rias intervenções culturais 

e oferece ao público, de 
maneira gratuita, oficinas de 
crochê, flores de papel, 
origami, cartonagem, deco-
ração de garrafas, dança, pa-
lestras, lançamento de livros 
e apresentações musicais.

PONTO DE CELEBRAÇÃO
Em datas comemorativas 

como o Carnaval, Páscoa, 
Festa Junina e Natal, famílias 
e amigos do bairro se reú-

nem para celebrações com 
atividades manuais, lúdicas e 
de contato com a natureza. 
Para as festas deste fim de 
ano, a praça conta com uma 
iluminação natalina organizada 
pelos próprios moradores.

Na parte de exposição, 
são mais de trinta par tici-
pantes nas áreas de crochê, 
papelaria, madeira, feltro, 
cartonagem, E.V.A, costura 
criativa, saboaria, PVC, bone-
cas e decoração. Já na parte 
de alimentação, são vendidos 
pães, bolos, doces e tortas, 
tudo feito de maneira artesa-
nal. Durante a pandemia de 
Covid-19, os organizadores 
estão seguindo os proto-
colos estabelecidos para o 
funcionamento da Feira, com 
uso de máscaras e álcool 
em gel em todas as bancas.

“É um ambiente com muito 
profissionalismo, onde os ar-
tesãos têm autorização para 
expor e estão comprometi-
dos com qualidade, simpatia 
e gentileza aos visitantes. 
Reina a paz e a amizade”, 
comenta Regina Celis Paz, 
uma das ar tesãs da feira.
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Da Redação

A Secretaria de Estado da 
Saúde de SP confirmou na 
noite desta quarta-feira (16) o 
primeiro caso de reinfecção 
pelo novo coronavírus do 
Estado de São Paulo.

A confirmação foi feita 
pelo Laboratório Estratégico 
do Instituto Adolfo Lutz, 
referência nacional e vincula-
do à pasta estadual, após o 
sequenciamento genético de 
duas amostras clínicas de um 
caso suspeito, identificadas 
pelo Centro de Vigilância 
Epidemiológica (CVE).

A paciente é uma mulher 
de 41 anos, que está viva e 
é residente de Fernandópo-
lis (região de São José do 
Rio Preto). Ela desenvolveu 
a doença em junho, com 
resultado positivo em exa-
me laboratorial. Se curou, 
e teve nova detecção em 
novembro, 145 dias após 
o primeiro diagnóstico. O 

De Agência Brasil

Em mensagem pelo Dia 
Mundial da Paz, o papa Fran-
cisco lembrou as vítimas da 
pandemia e os que se de-
dicaram ao cuidado dos 
doentes, e pediu que as 
vacinas cheguem também 
aos países mais pobres.

Na mensagem pelo 54º 
Dia Mundial da Paz 2021 (1º 
de janeiro) com o título “A 
cultura do cuidado como 
percurso para a paz”, divul-
gada na quinta-feira (17), ele 
diz que a pandemia agra-
vou outras crises, como a 
climática, a alimentar, a eco-
nômica e a da migração.

“O ano de 2020 ficou 
marcado pela grande crise 
sanitária da covid-19, que 
se transformou num fenô-
meno plurissetorial e global, 
agravando for temente ou-
tras crises interrelacionadas 
como a climática, alimentar, 
econômica e migratória, e 
provocando grandes sofri-
mentos e incómodos”, es-
creve o papa na mensagem.
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REVISTARIA PERALTAREVISTARIA PERALTA

Papa lembra vítimas da pandemia em mensagem pelo Dia Mundial da Paz

Ele pede que as 
vacinas cheguem 

também aos países 
mais pobres

Ele lembra ainda os que 
perderam familiares ou pes-
soas queridas, os que ficaram 
sem trabalho e todos os que 
trabalham na linha da frente.

“Penso, em primeiro lu-
gar, naqueles que perderam 
um familiar ou uma pessoa 

querida, mas também em 
quem ficou sem trabalho. 
Lembro de modo especial 
os médicos, enfermeiras e 
enfermeiros, farmacêuticos, 
investigadores, voluntários, 
capelães e funcionários dos 
hospitais e centros de saúde, 
que se prodigalizaram - e 
continuam a fazê-lo -, com 
grande fadiga e sacrifício, ao 
ponto de alguns deles mor-
rerem quando procuravam 
estar perto dos doentes, a 
fim de aliviar os seus sofri-
mentos ou salvar-lhes a vida”.

APELO AOS POLÍTICOS
O papa também reitera 

seu apelo “aos políticos e ao 
setor privado para que ado-
tem as medidas apropriadas, 
a fim de garantir o acesso 
às vacinas contra a covid-
19 e às tecnologias essen-
ciais necessárias para prestar 
assistência aos doentes e 
aos mais pobres e frágeis “.

Algumas organizações 
não governamentais assi-
naram recentemente um 
documento alertando que 

“nove em cada dez pessoas 
em países pobres não terão 
acesso à vacina contra a 
covid-19 no próximo ano.”

O texto adverte também 
para o ressurgimento de vá-
rias formas de “nacionalismo, 
racismo, xenofobia e também 
guerras e conflitos”, que “se-
meiam morte e destruição”.

“É doloroso constatar que, 
infelizmente, junto com nu-
merosos testemunhos de 
caridade e solidariedade, 
várias formas de nacionalismo, 
racismo, xenofobia e mesmo 
guerras e conflitos que se-
meiam morte e destruição 
estão a ganhar novo impulso”.

Franc isco propõe na 
mensagem “a cultura do 
cuidado como forma de 
paz” e “a erradicação da 
cultura da indiferença, da 
rejeição e do confronto, que 
hoje costuma prevalecer ”.

“Encorajo todos a se tor-
narem profetas e testemu-
nhas da cultura do cuidado, 
para preencher tantas desi-
gualdades sociais”, afirma.

Ele destaca que “isso só 

será possível com o papel 
generalizado da mulher, na fa-
mília e em todas as esferas so-
ciais, políticas e institucionais”.

DESPERDÍCIO
COM ARMAS

O papa lamenta que “em 
muitas regiões e comunidades 
já não se lembrem de uma 
época em que viviam em 
paz e segurança” e denuncia 
o “desperdício de recursos 
com armas, em par ticular 
com armas nucleares” con-
siderando que os recursos 
deveriam ser utilizados para 
prioridades a fim de garantir 
a segurança das pessoas, 
como a promoção da paz 
e do desenvolvimento hu-
mano integral, a luta contra 
a pobreza e a satisfação 
das necessidades de saúde.

“Que decisão corajosa se-
ria criar um fundo global com 
o dinheiro usado em armas 
e outras despesas militares 
para poder derrotar defini-
tivamente a fome e ajudar o 
desenvolvimento dos paí-
ses mais pobres!”, defende.

TRANSMISSÃO
DE VALORES

Francisco observa que 
a educação solidária deve 
partir da família, “onde se 
aprende a conviver na rela-
ção e no respeito mútuo”, 
mas lembra que é também 
missão da escola e da uni-
versidade e, da mesma for-
ma, em alguns aspectos, da 
comunicação social”.

Por outro lado, considera 
que “as religiões em geral, 
e os líderes religiosos em 
particular, podem desem-
penhar papel insubstituível 
na transmissão aos fiéis e à 
sociedade dos valores da 
solidariedade, do respeito 
pelas diferenças” e do cui-
dado com os mais frágeis.

Francisco pede a todos 
que “alcancem o objetivo de 
uma educação mais aberta 
e inclusiva, capaz de escuta 
paciente, diálogo construti-
vo e compreensão mútua”.

O Dia Mundial da Paz foi 
instituído em 1968 pelo papa 
Paulo VI (1897-1978) e é cele-
brado no primeiro dia do ano.

Região da Baixada Santista chega a 77 mil casos confirmados
O boletim geral da pan-

demia na Baixada Santista, 
divulgado na quar ta-feira 
(16), destaca que a região 
já ultrapassou a marca de 
77 mil casos confirmados 
de Covid-19. O levantamen-
to é baseado nos boletins 
epidemiológicos divulgados 
pelos nove municípios que 
compõem a região e regis-
trou na quarta-feira (16), 362 
novos casos e 19 óbitos pela 
doença nas últimas 24 horas.

A região contabi l iza 
77.337 conf i rmações e 
2.624 mortes pela doença. 
O levantamento alerta que 
apesar do aumento de con-
firmações e óbitos, houve 
queda no número de inter-
nações nas nove cidades 
pelo terceiro dia seguido, 

passando de 363 para 353 
- dez pacientes a menos.

Santos é a cidade que 
apresenta o maior número de 
internações. Porém, houve 
queda no número de pesso-
as com sintomas da doença 
internadas na rede hospitalar 
da cidade, passando de 
296 para 283 pacientes. A 
taxa de ocupação dos 704 
leitos de Covid-19 está em 
40%. Entre os 288 leitos de 
UTI, a ocupação é de 50%. 
No SUS, essa taxa é de 41%, 
e na rede privada, de 61%.

Os municípios da Baixada 
Santista ainda registraram 
322 novas pessoas que se 
recuperaram, ultrapassando 
a marca de 64,4 mil altas 
em toda a região. (Editado 
com informações do G1) Fonte: Prefeituras da Baixada Santista - * O número de internados em Cubatão é referente a pacientes de UTI, conforme é repassado pela prefeitura.

São Paulo confirma o primeiro caso de 
reinfecção por COVID-19 no estado

Mulher de 41 anos e residente no interior teve dois diagnósticos positivos no intervalo de 145 dias

caso apresentou todos os 
critérios estabelecidos em 
nota técnica do Ministério da 
Saúde para confirmação de 
reinfecção.

Os dois exames foram 
analisados pelo laboratório 
regional do Lutz de São José 
do Rio Preto. O Laboratório 
Estratégico do Instituto Cen-
tral, localizado na capital, fez 
o sequenciamento do geno-
ma completo e identificou 
que se tratam de duas linha-
gens distintas do vírus, o que 
pode justificar a reinfecção.

Uma delas foi constatada 
exclusivamente no Brasil, e 
a outra já identificada tanto 
no Brasil quanto nos Estados 
Unidos, Reino Unido, Austrália 
e Chile, conforme sequências 
comparadas com o banco 
de dados online e mundial 
GISAID (na Global Initiative on 
Sharing All Influenza Data) – 
Iniciativa Global de Comparti-
lhamento de Todos os Dados 
sobre Influenza, na tradução.


