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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:
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Todo mundo deve estar focado em
salvar vidas. Cada um no seu papel. Se o

papel da pessoa é se prevenir para não ficar 
doente, tomar seus cuidados, manter o
afastamento social, este é o papel dela.

Eduardo Pazuello - Ministro da Saúde

FRASE DA SEMANA
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Guarujá - Após mais 
um incidente que obrigou 
a Prefeitura de Guarujá a 
fechar o Túnel Juscelino 
Kubitscheck para obras 
emergenciais da Sabesp, 
técnicos da empresa fo-
ram convocados para uma 
reunião de emergência na 
manhã de quinta-feira 
(14), no Paço Municipal 
Moacir dos Santos Filho. 

O Município notificou 
a empresa a prestar escla-
recimentos formais e estu-
da as sanções que serão 
aplicadas à companhia. O 
túnel permanecerá inter-
ditado para veículos até 
as 6 horas da manhã da 
próxima terça-feira (19).

O fechamento do tú-
nel se deu em razão do 
rompimento de tubulação 
de recalque de efluentes 
oriundos da Estação de 
Precondicionamento de 
Esgotos (EPC), na ma-
drugada desta quinta-
feira (14), durante forte 
chuva, o que causou 
rupturas e buracos na co-
bertura asfáltica do túnel.

O vazamento de es-
goto e as rachaduras no 
chão obrigaram a interdi-
ção para o tráfego de ve-
ículos no local. Logo nas 
primeiras horas do dia, 
técnicos municipais foram 
ao local verificar os estra-
gos e orientar o desvio 

Inúmeros municípios al-
teraram as regras para gra-
tuidade no transporte pú-
blico aos idosos e Guarujá 
foi um deles, retirando em 
08/01/2021 por meio do 
Decreto n° 14.090/21, a 
isenção da tarifa de ônibus 
para os que possuem entre 
60 (sessenta) e 65 (sessenta 
e cinco) anos de idade.  

A justificativa do Municí-
pio foi seguir ‘‘à risca’’ o que 
diz o Estatuto do Idoso (Lei 
n° 10.741/03). De fato, esse 
Estatuto coloca como regra 
a gratuidade do transporte 
público somente aos que 
possuem acima de 65 (ses-
senta e cinco) anos de idade, 
porém, qualquer outra regra 

sobre esse tema para os 
que possuem idade inferior 
a 65 (sessenta e cinco) até 
60 (sessenta) anos, deve ser 
feita, por ‘‘legislação local’’. 

Sob meu ponto de vista, 
essa alteração em nossa 
cidade deveria ser feita por 
meio de Lei, não por Decreto 
como foi feita. A diferença 
principal entre o Decreto 
e a Lei, prezado leitor, diz 
respeito ao procedimento e 
quantidade de pessoas que 
devem discutir a proposta. 
Um Decreto exige unica-
mente a iniciativa do Prefei-
to, como foi o caso no dia 
08/01/2021, sozinho ele fez 
essa mudança, pois detém 
essa competência para alguns 

casos, isso é um Decreto. 
A lei, por outro lado, exi-

giria uma votação na Câmara 
Municipal com os Vereadores 
da cidade, o que traria uma 
segurança maior, já que nossos 
representantes eleitos pode-
riam debater sobre a necessi-
dade ou não dessa medida. 

Por tanto, entendo que 
o Decreto não respeita as 
regras do Estatuto do Idoso, 
de modo que antes de re-
presentar uma ilegalidade ou 
arbitrariedade municipal feita 
nos remendos de uma Covid-
19, se trata de um grande re-
trocesso social e desrespeito 
a melhor idade. 

Fique atento(a) ao seu 
Direito! 

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

Covid-19, até quando essa desculpa 
legitimará um retrocesso social? 

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI

Em homenagem ao 
Dia de Santo Amaro, 
padroeiro da Cidade, 
será realizada nesta 
sexta-feira (15), uma 
apresentação musical 
em comemoração a 
data. A apresentação, 
que será online devido 
à pandemia, tem inicio 
previsto para as 8h da 
manhã, na página oficial 
da Secretaria de Cultura, 
pelo endereço: @fa-
cebook/culturaguaruja.

O repertório conta 

com a canção do Hino 
Nacional que será apre-
sentada em conjunto 
entre a Orquestra e o 
Coral Municipal, após 
será possível contemplar 
a composição Hellelujah 
pela voz do cantor con-
vidado Ariel Grushka.

“Além de agraciar o 
nosso Padroeiro, bus-
camos fortalecer a fé 
entre todos os Muníci-
pes com esse singelo 
espetáculo’’ comenta 
o Secretário de Cultura.

SANTO AMARO
Em Guarujá, a primei-

ra manifestação religiosa 
em louvor a Santo Ama-
ro aconteceu em 1545 
– dois anos após o batis-
mo da ilha. Durante 300 
anos a devoção a Santo 
Amaro deu-lhe a condi-
ção de padroeiro da Ci-
dade. E em 5 de janeiro 
de 1949, o Dia de San-
to Amaro foi instituído 
como feriado municipal 
em Guarujá, com base 
na Lei Federal nº 605.

Dia do Padroeiro

Orquestra e Coral de Guarujá 
realizam homenagem virtual

A programação que será realizada de forma virtual, 
conta com músicas tradicionais para a celebração, 

além da participação do cantor Ariel Grushka

Destaque da semana

Vazamento de esgoto
e rachaduras no solo

mantêm túnel fechado

do tráfego de veículos.
Além de notificar a 

companhia, o Grupo de 
Trabalho de Fiscalização 
e Acompanhamento dos 
Serviços Prestados pela 
Sabesp em Guarujá, co-
ordenado pelo secre-
tário municipal de Meio 
Ambiente, Sidnei Aranha, 
estuda eventuais medidas 
a serem adotadas con-
tra a companhia, consi-
derando os recorrentes 
episódios de manuten-
ções emergenciais de 
redes da empresa, que 
acabam interferindo na 
malha viária da Cidade.

OUTROS ÓRGÃOS
A Prefeitura também 

comunicou os inciden-
tes ao Ministério Público 
Estadual, Grupo de Atu-
ação Especial do Meio 
Ambiente (Gaema), Ce-
tesb e Arsesp, agência 
que regula o contrato da 
Sabesp com o Município. 

“Desde 2017 temos 
episódios recorrentes de 
problemas na prestação 
de serviço da Sabesp 
em Guarujá. Manutenções 
mal executadas, extravasa-
mentos de esgoto, inter-
ferência no sistema viário, 
entre vários outros eventos 
desagradáveis que deno-
tam falta de cuidado nas 
operações na Cidade”, 
destaca Sidnei Aranha.

Segundo Aranha, há 
registros de incidentes 
desde 2017, incluindo 
uma manutenção no pró-
prio Túnel Juscelino Kubits-
chek, na primeira semana 
de janeiro, o que causou 
longos engarrafamentos 
na Cidade. “Chegamos 
ao ponto de as obras de 
reparo serem paralisadas 
por falta de peças para a 
continuidade da manuten-
ção”, complementou Ara-
nha. O titular da Semam 
não descar ta a aplica-
ção de multas à empresa.

Município cobra Sabesp e estuda as sanções
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Da Redação - A nova 
tarifa do transporte públi-
co em Guarujá, em vigor 
desde segunda-feira (11), 
trouxe um reajuste de 
cerca de 28%, e pas-
sou de R$ 3,90 para R$ 
5,00. Um desconto de 
R$ 0,50 é oferecido ao 
usuário que se cadas-
trar e comprar créditos 
no cartão transporte da 
empresa City Transporte 
Urbano. Os car tões já 
carregados com créditos 
a R$ 3,90 terão valida-
de até 31 de janeiro.

D e  a c o r d o  c o m 
o diretor de Trânsito e 
Transporte de Guarujá, 
Alexandre Cabanas, a 
minoração do valor das 
passagens adquiridas por 
meio dos cartões trans-
porte visa “estimular o 
uso do cartão melhora 
o tempo de embarque”.

A Prefeitura de Guaru-
já, que regula o valor dos 
reajustes no transporte 
público, destaca que 
a tarifa estava defasada 
na cidade e que este é 
o primeiro reajuste em 
20 meses (a City iniciou 

operação em Guarujá no 
dia 1/02/2019), “sendo o 
contrato há mais tempo 
sem revisão de tarifa em 
toda a Baixada Santista”. 

E justifica: “Para a de-
finição do valor, leva-se 
em conta uma cesta de 
fatores que vai desde a 
atualização dos índices in-
flacionários até o dissídio 
dos funcionários e reajus-
tes de insumos, como o 
combustível, entre outros.

PODIA SER MAIOR
O reajuste pretendido 

pela City elevaria a tarifa 
para R$ 5,76, mas o go-
verno municipal destaca 
que conseguiu “manter 
a cobrança em R$ 4,50 
(pagamento no cartão ci-
dadão e vale transporte) 
e R$ 5,00 (no dinheiro), 
para desestimular o pa-
gamento em dinheiro”, e 
que a medida beneficia 
90% dos usuários, que já 
utilizam os cartões para 
aquisição de créditos.

QUALIDADE
Em nota sobre o au-

mento, o governo mu-

Guarujá - Na últi-
ma terça-feira (12), uma 
equipe da Infraero re-
alizou visita técnica no 
Aeroporto de Guarujá 
para levantamento em 
campo de características 
do aeródromo. Entre as 
atividades, foi feito uma 
avaliação da vegetação 
no local, além da medi-
ção, via scanner a laser, 
das condições atuais 
do pavimento da pista 
de pouso e decolagem. 

A análise será funda-

mental para definir se o 
local precisará de um 
recapeamento completo 
ou parcial, ou somen-
te de reparos, antes 
que o aeropor to en-
tre em operação civil.

No mesmo dia, a equi-
pe de meio ambiente da 
Infraero também realizou 
vistoria técnica do solo e 
da vegetação ao redor 
do aeródromo. As infor-
mações coletadas são es-
senciais para viabilização 
da Licença Ambiental de 

Operação do Aeroporto. 
Durante as atividades, 

um veículo equipado 
com sensores de última 
geração fez a varredura 
na pista a fim de verificar 
a Irregularidade Longitu-
dinal (IRI), termo técnico 
que avalia o quanto um 
veículo trepida durante 
o seu deslocamento.

“Os dados e informa-
ções levantados irão em-
basar os estudos técnicos 
necessários para a futura 
homologação da pista, 

assim como a obtenção 
da Licença Ambiental de 
Operação do aeropor-
to”, disse Cláudio Rezen-
de, operador técnico de 
Perfilômetro, da empresa 
Pavesys Engenharia de Pa-
vimento, responsável pela 
execução do estudo. 

A partir de agora, as 
medições obtidas serão 
encaminhadas para aná-
lise da Infraero, que me-
diante aos resultados de-
finira as próximas etapas 
para a execução da obra. 

Após oito anos, o 
atendimento pediátrico 
na Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) 
da Enseada (Avenida 
Dom Pedro I, s/n) foi 
reativado no último final 
de semana. O serviço, 
que estava desativado 
desde 2013, voltou a 
funcionar a partir 7 horas 
do último sábado (9).

Com a descentra-
lização realizada pela 
Secretaria de Saúde 

(Sesau), quatro UPAS 
da rede municipal de 
urgência e emergência 
dispõem do atendimen-
to às crianças. Além da 
Enseada, as UPAs Dou-
tor Matheus Santamaria 
(PAM Rodoviária) e de 
Vicente de Carvalho 
contam com o serviço 
24 horas. A UPA Pere-
quê também disponi-
biliza o atendimento, 
só que de segunda a 
sexta-feira, por 12 horas.

Infraero avalia condições da pista no AeroportoUPA da Enseada volta 
a ter atendimento 

pediátrico 24 horas

Após 20 meses, tarifa de ônibus é reajustada 

SIGA-NOS PELO FACEBOOK
www.facebook.com/EstanciaDeGuaruja

nicipal destacou que o 
transporte público é um 
dos serviços mais bem 
avaliados no Município. “A 
frota é nova e tem com ar 
condicionado, wi-fi, entre 
outros itens que ofere-
cem conforto e como-
didade. Os abrigos estão 
sendo renovados, alguns 
com iluminação por ener-
gia solar e entrada USB, 
e os usuários dispõem 
de aplicativo para mo-
nitorar a localização dos 
veículos em tempo real.”

Por contrato, a empre-
sa ainda precisa executar 

outras melhorias, como 
por exemplo, a implanta-
ção de terminais de inte-
gração de linhas, corre-
dores exclusivos de ôni-
bus com piso reforçado.

INSATISFAÇÃO
O aumento da pas-

sagem não foi bem re-
cebido por parte dos 
usuários, especialmente 
pelos que não possuem 
o cartão cidadão da City. 
A diarista Fernanda Fonse-
ca, de 35 anos, disse que 
o aumento vai prejudicar 
seu orçamento domésti-

co ainda mais, visto que o 
marido (que se recupera 
de sequelas da covid-19) 
e o filho, de 17 anos, es-
tão desempregados. 

“Moro em Vicente de 
Carvalho e sou obrigada 
a ir de segunda a sábado 
ao Guarujá, onde traba-
lho como diarista. Eu mal 
consigo comprar meus 
créditos para o mês a R$ 
3,90. Agora vou ter que 
cortar mais R$ 28 do or-
çamento das contas de 
casa para custear o au-
mento com o transporte 
e isso pra mim, que sou 
a única a trabalhar em 
casa, é muito”, desabafa.  

A manicure Elisa da 
Silveira trabalha com ido-
sos à domicílio e para ela, 
que paga em dinheiro,  
R$ 2,20 a mais por visita 
torna o serviço inviável. 
“Tenho o cartão da City 
mas não coloco crédito 
porque não uso o ônibus 
todo dia e o dinheiro que 
fica preso no cartão faz 
falta no dia a dia. Nessa 
crise que estamos viven-
do não dá para aumen-
tar o serviço ou perco 

os clientes. Agora vou 
ser obrigada a colocar 
crédito no cartão senão 
pago mais caro quando 
precisar usar o transporte. 
É justo isso?”, questiona.

Helio Grambold, de 
27 anos, também ques-
tionou o aumento em 
relação aos trajetos na ci-
dade. “Tanto tempo que-
rendo mudar a empresa 
de ônibus esperando 
mais eficiência e qualida-
de, mas o que temos é 
mais do mesmo. R$ 1,20 
a mais por dia pra ficar 
mais tempo no ponto do 
que no trajeto dentro do 
ônibus é um desrespeito 
ao trabalhador”, desaba-
fa o analista financeiro.

MANIFESTAÇÃO
Manifestações pacífi-

cas contra o aumento da 
tarifa em Guarujá foram or-
ganizadas pelas redes so-
ciais. Os encontros foram 
marcados para a tarde de 
quinta (14) na praça 14 
Bis em Vicente de Car-
valho, e nesta sexta-feira, 
dia 15, ás 15hs, em frente 
ao Terminal Ferry Boat.

Tarifa do transporte público tem novo 
preço diferenciado: R$ 4,50 no cartão 

transporte, e R$ 5,00 no dinheiro

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

Av. Ana Costa,
311, conj. 33,

Gonzaga, Santos

(13) 3224-3434

(13) 99734.8947

Dr. Marco Antonio
Barbosa dos Reis

CRM 67.780 - RQE 26195

Dra. Gelvana Flávio
Barreto Reis

CRM 75.050 - RQE 22013
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São Paulo – Na quar-
ta-feira (13), o governo 
do Estado informou que 
uma nova classificação do 
Plano SP será anunciada 
nesta sexta-feira (15), ten-
do como base estudos 
realizados pelo Centro de 
Contingência da Covid. 

Na 2ª semana epi-
demiológica do ano, o 
estado de SP segue em 
quarentena. Nas últimas 

24 horas, SP registrou 
15.227 novos casos de 
Covid, com 323 óbitos. 
A média móvel até quarta 
estava acima de dez mil 
casos diários, com taxa 
de óbitos acima de 200. 

A média de interna-
ções segue superior a 
1600 internações diárias. 
Números estes seme-
lhantes aos do pico da 
pandemia, em agosto. 

Já a ocupação de leitos 
de UTI no estado atingiu 
66,3%. O total de óbi-
tos no estado registrou 
o número de 48.985. 

Em relação à primeira 
semana epidemiológi-
ca, houve aumento de 
11,7% no número de 
novos casos, incremen-
to de 3,3% nas interna-
ções e queda de 19% 
no número de óbitos. 

Ta m b é m  n e s t a 
quarta-feira (13), os 
Secretários de Estado 
Rossieli Soares (Edu-
cação) e Marco Vinholi 
(Desenvolvimento Re-
gional) apresentaram 
aos 645 prefeitos do 
Estado os detalhes da 
volta às aulas presen-
ciais a partir de 1º de 
fevereiro na rede pú-
blica estadual. 

Para este ano, foi 
autorizada pelo Go-
verno do Estado a 
abertura das escolas 
em todas as fases do 
Plano São Paulo, obe-
decendo aos critérios 
de segurança estabe-
lecidos pelo Centro 
de Contingência do 
Coronavírus. 

Além do tema da 
volta às aulas, foram 
abordadas as parcerias 
entre Estado e Municí-
pios, como materiais 
didáticos, merenda e 
transporte escolar, e 
também foi anunciado 
investimento de R$ 80 
milhões para o novo 
programa para amplia-
ção de vagas em cre-
ches municipais. O di-
ferencial para este ano 
é que as prefeituras 
poderão ofertar seus 
próprios projetos de 
obras para construção. 

Guarujá - A avaliação 
da qualidade do ar em 
Guarujá cresceu signifi-
cativamente em quatro 
anos. O Município saiu de 
uma nota 0.9, registrada 
em 2017, para 8.45, con-
quistada em 2020.

 O aumento em mais 
de oito pontos, medido 
pelo Programa Município 
VerdeAzul (PMVA), do 
Governo do Estado, não 
se traduz apenas em 
melhoria na condição 
de vida dos moradores: 
também contribuiu para 
a certificação inédita da 
Cidade no PMVA, que re-

aliza a análise deste e ou-
tros dados desde 2007.

Monitoramento cons-
tante e ações efetivas para 
melhorar a qualidade do 
ar foram as principais ati-
tudes adotadas para que 
se chegasse ao resultado. 
A começar pelo Atlas da 
Poluição, que analisou o 
impacto ambiental das 
atividades portuárias na 
poluição atmosférica de 
Vicente de Carvalho com 
um sistema inovador, que 
inclui o uso de bromé-
lias. O estudo, realizado 
em parceria com duas 
universidades, rastreou a 

natureza dos poluentes 
emitidos na região.

A partir dele, uma das 
ações imediatas foi ampliar 
o arbóreo urbano da Ci-
dade. Isso porque, em um 
ano, uma só árvore é ca-
paz de filtrar cerca de 30 
quilos de poluentes do ar, 
além de ter um poder de 
resfriamento equivalente a 
10 aparelhos de ar-con-
dicionado funcionando 
continuamente. Em qua-
tro anos, a Secretaria de 
Meio Ambiente (Semam) 
plantou pouco mais de 
3.000 árvores, e só neste 
primeiro semestre, mais 

Qualidade do ar na cidade recebe reconhecimento
Meio Ambiente Volta 

às aulas 
na rede 
estadual 

1.000 serão semeadas.
“É preciso entender 

o cenário para planejar-
mos ações efetivas. Foi o 
que fizemos para garantir 
uma melhoria significativa 
na qualidade do ar na 
Cidade. A cer tificação 
do Programa Município 
VerdeAzul, com nota tão 
superior a de quatro anos 
nesse quesito, mostra o 
quanto evoluímos nesse 
e em outros aspectos”, 
comemora o titular da 
Semam, Sidnei Aranha.

 
ARBORIZAÇÃO

URBANA
O conceito de arbori-

zação urbana não é o de 
apenas expandir a quan-
tidade de árvores planta-
das pela Cidade. A nota 
zero, recebida em 2017, 
só foi transformada em 
8,56 graças à junção de 
estudo, planejamento e a 
execução dos plantios de 
forma condizente com as 
condições do Município.

O primeiro passo foi 
identificar as principais 
espécies plantadas nos 
bair ros, em especia l 
aquelas que ofereciam 
risco iminente de queda, 
principalmente as da es-
pécie ficus, que apesar 
de suas belezas, são ex-
tremamente nocivas, com 
raízes capazes de des-
truir galerias pluviais, de 
esgoto, fiações e até fun-
dações, podendo com-
prometer propriedades.

Após essa fase, foi 

iniciada a substituição 
dessa espécie por outras 
que oferecem benefício 
e não colocam em risco 
as civilizações. Mais de 
500 árvores do tipo ficus 
já foram trocadas.

SUSTENTABILIDADE
O Município também 

teve destaque em ou-
tro critério da avaliação, 
quando garantiu cres-
cimento significativo no 
índice que avalia as ações 
de sustentabilidade co-
locadas em prática por 
cada cidade. Guarujá 
saiu de uma nota 3,5, em 
2017, para 8,8, em 2020.

Ainda de acordo com 
o secretário de Meio 
Ambiente, o resultado 
é fruto de um conjunto 
de iniciativas capazes de 
impactar positivamen-
te as pautas ambientais, 
econômicas e sociais.

CONSELHO
AMBIENTAL

Também foi reconhe-
cida a atuação do Con-
selho Municipal de Meio 
Ambiente (Condema). A 
nota 2, de 2017, subiu 
para 10, em 2020. “Foi 
por meio do Condema 
que grande par te das 
pautas que colocamos em 
prática foram executadas, 
não só na área ambiental. 
O grupo de trabalho 
oferece ideias, ajuda no 
planejamento e discute 
formas de colocá-las em 
prática”, explica Aranha.

Notas de 2017 e 2020 do programa Município VerdeAzul 
apresentam uma diferença de mais de oito pontos

Nova classificação do 
Plano SP será anunciada 

nesta sexta-feira (15)
Na 2ª semana epidemiológica do ano, o estado de SP 
segue em quarentena. A média de internações segue 
superior a 1600 internações diárias. Números estes 

semelhantes aos do pico da pandemia, em agosto

Governador antecipa anúncio devido
a média alta de internações diárias
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Regional - O núme-
ro de mulheres eleitas 
este ano nas câmaras 
municipais da Baixada 
Santista aumentou 70% 
em relação ao pleito de 
2016 — saltando de sete 
para 12. Este crescimento 
refletiu na composição 
da diretoria da União dos 
Vereadores da Baixada 
Santista (Uvebs), onde as 
elas ocupam cinco dos 12 
cargos executivos da Dire-
toria. O dado representa 
um recorde histórico no 
colegiado, que comple-
tou dez anos de existên-
cia em 2020. Enquanto 
na Região, as mulheres re-
presentam menos de 9% 
dos 136 vereadores, na 
entidade, a força feminina 
está presente em 40% 
dos cargos mais altos.  

As vereadoras que 
compõem a nova dire-
toria da Uvebs são: 

- Audrey Kleys (vice-
presidente, Progressistas/
Santos); 

- Sirana (2ª vice-presi-
dente, PTB/Guarujá); 

- Renata Zabeu (2ª 

Guarujá - Até o pró-
ximo dia 26, a Prefeitura 
de Guarujá  segue en-
tregando as chaves de  
mais 36 apar tamentos 
do Conjunto Habitacio-
nal Parque da Montanha 
totalizando 44moradias 
entregues, das 72 fa-
mílias contempladas na 
Quadra 180, do maior 
empreendimento habi-
tacional em execução 

na Região Metropolitana 
da Baixada Santista. Já 
as 28 famílias restantes 
receberão suas chaves 
no decorrer de fevereiro.

Para evitar aglome-
rações, em função da 
pandemia da covid-19, 
a entrega dos 72 aparta-
mentos vem sendo grada-
tiva. Sendo assim, com a 
conclusão da entrega de 
mais 72 apartamentos no 

próximo mês de feverei-
ro, terão sido entregues, 
no total, 312 unidades. 
Nesta etapa, a Prefeitu-
ra está priorizando, por 
questão de segurança, as 
famílias das comunidades 
Marezinha e Prainha, que 
moram em área invadida 
ao lado da linha férrea, ex-
postas a perigo iminente 
de acidentes e vulnerabi-
lidade social há décadas.

Guarujá - A Unaerp 
oferece nova oportuni-
dade para iniciar os es-
tudos universitários neste 
primeiro semestre de 
2021. A Universidade 
irá realizar no dia 30 de 
janeiro o Processo Sele-
tivo Provas Agendadas, 
para cursos de graduação 
nos campi de Guaru-
já e Ribeirão Preto. As 
inscrições iniciam nesta 
segunda-feira (18/01).

Em Guarujá, as op-
ções de cursos são 
Administração, Direito, 
Educação Física (Bacha-
relado), Educação Física 
(Licenciatura), Enferma-
gem, Engenharia Civil, Fi-
sioterapia e Psicologia.

Com 96 anos de tra-
dição e há mais de 20 
anos atuando em Guarujá, 
a Unaerp é reconhecida 
como uma das melhores 
universidades do País, 
com conceito de excelên-
cia pelo MEC e bem ava-
liada nos principais rankin-
gs do Ensino Superior. 

Pelo terceiro ano 
consecutivo, entre 10 
e 31 de janeiro, será 
intensificada em Guarujá 
uma ação de conscien-
tização para evitar o 
descarte irregular de 
óleo de cozinha já uti-
l izado. Denominada 
‘Óleo Sustentável no 
Verão’, a iniciativa está na 
Cidade desde 2019 e já 
impactou cerca de 500 
mil munícipes e turistas.

Em razão da pande-
mia do novo coronaví-
rus, a edição deste ano 
será diferente. Em vez 
das tradicionais blitzes, 
realizadas nos anos 
anteriores, com abor-
dagens e orientações 
sobre a forma correta 
de descartar o óleo 
de cozinha usado, a 
estratégia em 2021 
será focada também 
na informação.

Para isso, serão usa-
dos meios de comuni-
cação visual como bike 
door e busdoor, além 
de carros de som que 
serão espalhados pela 
Cidade. Também as 
barracas e quiosques 
da Praia das Astúrias 
contarão com a insta-
lação de banners da 
campanha e outros 
materiais informativos.

COMO DESCARTAR
1° – Deixe esfriar por 
pelo menos 30 minutos
2° – Passe o óleo usado 
em uma peneira e funil, 
para tirar resíduos de 
alimentos, e armazene 
em garrafa plástica
3° – Feche a garrafa para 
evitar odores e insetos
4°– Limpe os itens usa-
dos com guardanapo
5° – Leve a garrafa ao 
ponto mais próximo

PONTOS
DE ENTREGA

www.guaruja.sp.gov.br/
guaruja-intensifica-cam-
panha-para-evitar-des-
carte-irregular-de-oleo-
de -coz i nha -u sado

Colegiado de vereadores tem
participação feminina recorde 

Campanha 
orienta sobre 
descartar óleo 

de cozinha

Mulheres ocupam cinco dos 12 cargos executivos da diretoria da UVEBS

Secretária e membro do 
Conselho Consultivo, es-
pecialista em direito da 
criança e do adolescente, 
DEM/Praia Grande), 

- Jaque Barbosa (di-
retora de Comunicação, 
PSD, Cubatão); 

- Renata Barreira (dire-
tora de Defesa dos Inte-
resses da Mulher, PSDB/
Bertioga). 

A vice-presidente 
Audrey Kleys está no 
segundo mandato como 

vereadora e participa da 
Uvebs desde 2018. Para 
ela, o maior benefício 
da inclusão feminina é a 
soma de habilidades e a 
união em prol da Baixada.

“A maior participação 
das mulheres transfor-
ma tudo e todos. So-
maremos ainda mais os 
saberes e experiências. 
Política se faz com escuta, 
persistência e paciência, 
características que reu-
nimos e trabalhamos no 

cotidiano. Temos espe-
cificidades do universo 
feminino que ainda preci-
sam ser exploradas na po-
lítica. Quando cuidamos 
de uma mulher, zelamos 
por toda uma socieda-
de. Mulheres e homens 
lado a lado em todos 
os espaços”, comentou.

A estreante Renata 
Zabeu está no primeiro 
mandato como verea-
dora e já faz parte da 
diretoria da Uvebs. “O lu-

Unaerp abre inscrições 
para Processo Seletivo

Prefeitura segue entregando 
moradias até o final do mês 

Nesta etapa, a Prefeitura está priorizando
famílias das comunidades Marezinha e Prainha

Em Guarujá, o campus 
universitário possui com-
pleta infraestrutura para 
desenvolvimento de ha-
bilidades e competências 
necessárias no processo 
de ensino-aprendiza-
gem, formando futuros 
profissionais preparados 
para as demandas do 
mercado de trabalho.

Outras informações 
sobre o Processo Seleti-
vo Provas Agendadas da 
Unaerp podem ser obti-
das pelo site www.una-
erp.br/vestibular ou pelo 
telefone 0800-773 7760.

gar da mulher é onde ela 
quiser. Esse aumento na 
participação representa 
a força da mulher, não só 
na política, mas em todas 
as áreas da sociedade. 
Como membro da Uvebs, 
quero auxiliar na causa da 
criança e do adolescente. 
Já atuei como conselhei-
ra tutelar e acredito em 
um trabalho metropolita-
no nesta área”, finalizou. 

CENÁRIO
DA MULHER

Santos e Praia Grande 
são as cidades que ele-
geram o maior número 
absoluto de mulheres 
para o Legislativo: três 
cada. Bertioga (2), Pe-
ruíbe (2), Cubatão (1) 
e Guarujá (1) também 
contam com cadeiras 
femininas. Apenas Ita-
nhaém, Mongaguá e São 
Vicente não elegeram 
mulheres. De acordo 
com dados do TSE, 
nas câmaras dos 5570 
municípios do Brasil, o 
percentual de mulheres 
vereadoras chega a 16%.

Mais informações no
site da universidade

Diretoria da Uvebs foi composta na última semana
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Rua Montenegro, 291 - Vila Maia, Guarujá 

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

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

ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

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

ATENDEMOS COM E S/HORA MARCADA

Tels.: 3012-1212
3355-7005

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

altura do nº 2049 da Av. Adhemar de Barros)

Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

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

Fones: (13) 3382-1274
99721-6684

REVISTARIA PERALTAREVISTARIA PERALTA

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ALVORADA SUL INVESTIMENTOS S/A, inscrita no CNPJ sob nº. 
29.182.016/0001-14, devidamente registrada Jucesp sob Nire: 
3530051086-1, torna público que no dia 17 de Agosto de 2020 
as 10hs horas, foi realizada na sede social da companhia, sito 
à Rua Cavalheiro Nami Jafet, nº 130, apto 162, Edificio Malibu, 
Pitangueiras, Guaruja/SP, cep 11410-280, a Assembléia Geral 
Extraordinária, com a seguinte deliberação: 1 - destituir do cargo 
de Diretora Presidente a Sra. TATIANA STOLF FILIPPETTI DIAS, 
sendo eleita em seu lugar, a Sra. CRISTIANE REGINA PINILHA, para 
um mandato de 3 (três) anos. 2 – Nomeação como Diretor sem 
designação especifica o Sr. LEONARDO PINILHA, para um período 
de 3 (três) anos. Os membros da Diretoria declaram seu devido de-
simpedimento legal quanto ao exercício das funções. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, a presente assembléia foi encerrada e 
lavrada esta ata que após lida e aprovada vai por todos assinada.

Guaruja, 17 de Agosto de 2020.

Guarujá - As medi-
das mais restritivas para 
contenção da dissemina-
ção da covid-19 tomadas 
pela Prefeitura de Guarujá 
surtiram resultado: o ce-
nário da pandemia do 
novo coronavírus mudou 
no último mês na Cidade, 
com a redução de quase 
três vezes da taxa de in-
ternação em leitos públi-
cos, além da média móvel 
de óbitos, que caiu 63%.

A Prefeitura apertou o 
cerco no começo de de-
zembro, quando a Baixa-
da Santista regrediu para a 
fase amarela do Plano São 
Paulo, do Governo do 
Estado. Gradualmente, 
o índice de ocupação 
de leitos foi o primei-
ro a sinalizar a melhora. 

Nos primeiros dias 
de dezembro, a taxa de 
ocupação média era de 
50% dos leitos. O nú-
mero caiu até atingir seu 
menor patamar nos últi-
mos meses, com apenas 
17% de ocupação, na 
última segunda-feira (11).

Isso se refletiu também 
no número de óbitos. 
A média móvel entre os 
dias 30 de novembro 

Durante ação de pa-
trulhamento no bairro 
Cachoeira, uma viatura 
da Guarda Civil Municipal 
(GCM) de Guarujá, foi 
alvejada por três tiros. 

Os disparos teriam 
partido de dois indi-
víduos em uma moto 
que passaram em frente 
ao imóvel no momen-
to em que os agentes 
retiravam 1.765 gramas 
maconha, três balanças 
de precisão e material 
para embalar a droga de 
dentro de uma casa de 
aparência abandonada.

A prefeitura infor-
mou que ninguém fi-
cou ferido na operação.

A equipe solicitou 
apoio de outras viaturas, 
e os agentes consegui-

ram capturar um dos sus-
peitos. Segundo relatos 
dos agentes, antes de 
ser detido, o suspeito se 
livrou de um saco com 
drogas, que continha 
82 pinos de cocaína, 
26 buchas de maconha, 
R$ 128 em dinheiro, um 
celular e um caderno 
de anotações de con-
tabilidade do tráfico.

O rapaz foi condu-
zido à Delegacia Sede 
de Guarujá, onde está 
preso e foi registrado 
um boletim de ocor-
rência de flagrante de 
tráfico. A GCM também 
registrou outros dois 
boletins, um por apre-
ensão de entorpecentes 
e outro por homicídio 
qualif icado tentado.

Viatura da GCM é atingida 
por tiros durante patrulha

Nenhum agente foi ferido no atentado 

Média móvel de óbitos cai 63%
10º mês da Pandemia em Guarujá

e 7 de dezembro era 
de 1,57, indo para 2,7 
na semana seguinte e 
atingindo 3,4 na semana 
do dia 14 de dezem-
bro. Nos últimos 14 dias, 
as médias foram 2,1 e 
0,57, respectivamente.

SEM RELAXAR
De acordo com o 

secretário de Saúde, Vitor 
Hugo Canasiro, os núme-
ros refletem as atitudes 
tomadas pela Prefeitura 
de Guarujá em dezembro 
do ano passado, quando 
havia uma tendência de 
alta nos números ab-
solutos da pandemia.

Ele aler ta, porém, 
para a população não 
relaxar nos cuidados, 
fato ocorrido quando a 
Baixada Santista esteve 
na fase verde do plano 
estadual, e depois culmi-
nando com o aumento 
de casos, internações e 
óbitos, sendo necessá-
ria uma nova regressão.

“Conseguimos atingir 
índices satisfatórios, se-
melhantes aos de quando 
estávamos na fase ver-
de do Plano São Paulo. 
Termos o controle da 
pandemia é fundamen-
tal para todos os seto-
res da sociedade civil. 

Por isso é fundamental 
que não relaxemos”, afir-
ma o titular da Secre-
taria de Saúde (Sesau).

DESACELERAÇÃO
Na esteira da dimi-

nuição dos números de 
internações e óbitos, tam-
bém estão os casos. A 
média móvel do último 
dia de novembro até os 
primeiros dias de de-
zembro do ano passado 
apontavam para uma alta 
de 38,71. Os números 
foram um pouco mais al-
tos na semana de 14 a 21 
de dezembro, registran-
do 41,71 confirmações.

A partir daí ocorreu a 
desaceleração, passando 
por 38,57 na semana do 
dia 21 a 28, caindo para 
21,42 entre 28 e 4 de ja-
neiro e chegando no me-
nor patamar nos últimos 
sete dias (entre 04 e 11 
de janeiro), com 17,57.

O mais recente bole-
tim epidemiológico da Ci-
dade, divulgado na última 
quarta-feira (13), mostra 
que o Município já teve 
11.701 casos da covid-
19, com 8.987 residentes 
curados e 533 óbitos.

Medidas restritivas tomadas no começo de dezembro apresentam 
resultados; taxa de internação saiu da faixa próxima de 50% para 

17%; média móvel de óbitos no último mês diminuiu de 1,57 para 0,57

“Termos o controle da pandemia
é fundamental para todos os

setores da sociedade civil. Por isso é 
fundamental que não relaxemos”
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CELEIRO DE CRAQUES

Nome - Lara Cavazine Santos de Souza
Nome - Leonardo Cavazine Santos de Souza 

Nascimento - 01/12/2007
Modalidade Esportiva - Xadrez

Os enxadristas e irmãos gêmeos fraternos Lara Ca-
vazine (Larinha) e Leonardo Cavazine (Léo), não são 
promessas, mas sim, verdadeiras realidades no que diz 
respeito à resultados obtidos nos jogos de Xadrez.

Nascidos prematuramente (seis meses e 15 dias) no 
dia 01 de dezembro de 2007, na Cidade de Santos, 
os gênios do tabuleiro são filhos de Luciene Cavazine e 
Fabiano Santos.

Residentes em Vicente de Carvalho, a paixão pelo 
Xadrez teve início aos quatro anos de idade, incentivados 
pelo irmão mais velho Alexandre Cavazine. Ele estudava 
na Escola infantil Dom Bosco e jogava xadrez com o 
professor Thiago Araújo. 

Léo e Lara, acompanhavam Alexandre nas aulas e 
competições, interessaram-se pela modalidade, e, mes-
mo estudando em escola pública tornaram-se alunos 
do Thiago, na Escola particular. Posteriormente o Dom 
Bosco cedeu 100% de bolsa e assumiu a educação 
dos gêmeos.

Desde o início, ambos já davam mostras de suas capa-
cidades. Aos seis anos de idade, os irmãos destacam-se 
campeões brasileiro estudantil. Feito repetido pelo Léo 
no ano seguinte.

Daí por diante, vieram títulos e mais títulos.
A exemplo de grande parte dos esportistas no País, 

os gêmeos campeões também sofrem com a falta de 
patrocinadores, exceção feita ao Colégio Dom Bosco 
que desde 2014 oferece bolsa de estudos integral, 
e, a prefeitura Municipal de Guarujá que, em algumas 
oportunidades viabiliza o transporte para torneios em 
São Paulo e Baixada.

Atualmente, os supercampeões estão com 13 anos 
de idade, cursam o 8° ano do ensino fundamental, dis-
putam os eventos organizados pelo Estado de São Paulo, 
representando a prefeitura de Guarujá e pretendem re-
tornar aos torneios brasileiro, paulista e sul-americano.

LARA
Campeã Brasileira Escolar; Tricampeã Paulista 

Escolar; Tetracampeã Metropolitana da Baixada 
Santista (2014/15/16/17); Campeã SP Open;
Campeã Open de Itú; 9° Lugar no Mundial

aos 06 anos de idade, entre outros...

LEONARDO
Bicampeão Brasileiro; Campeão Paulista Escolar; 
Pentacampeão Metropolitano (2013/14/15/16/17); 
Campeão SP Open; Campeão MN, entre outros...

Curta “Carne”
vai representar o 

Brasil no Oscar 2021

Confira o trailer em:
https://youtu.be/4ZeaX37EGnM

Quinze anos depois, a 
decisão do maior torneio de 
clubes da América do Sul será 
100% brasileira. Disputada 
pela primeira vez em 1960, 
a Libertadores só teve três 
finais entre times do mesmo 
país até hoje. A quarta será no 
próximo dia 30, entre Santos 
e Palmeiras, às 17h (horário 
de Brasília), no Maracanã, no 
Rio de Janeiro. O Peixe se 

classificou nesta quarta-feira 
(13), ao atropelar o Boca 
Juniors (Argentina). O Verdão 
avançou na terça-feira (12) ao 
superar o River Plate (Argen-
tina) no placar agregado. A 
final entre Santos e Palmeiras 
será a primeira entre dois 
times de um mesmo estado 
do Brasil e também a primeira 
vez que a dupla se enfrenta 
em uma decisão no Maracanã.

Foi sancionada no diário 
oficial do último sábado (9), 
e já está em vigor, a Lei Muni-
cipal 4.877, que prevê a utili-
zação de espaços públicos 
que poderão receber ativi-
dades voltadas à interação 
de munícipes e seus animais, 
em determinados períodos 
do dia. Para tanto, os mora-
dores interessados deverão 
apresentar um requerimento 
à Administração Municipal. 

Pa r a  te r  acesso  ao 
conteúdo completo da 
nova lei, clique: https://
bit.ly/3oAlxzv (página 4)

Espaço para os pets

Guarujá celebra nesta sex-
ta-feira (15), o Dia de Santo 
Amaro, padroeiro da Cidade. 
Para comemorar a data, as 
igrejas católicas realizam uma 
programação especial em 
louvor ao santo. A festividade 
irá contar com tríduos, carre-
ata e missas solenes.

O Dia de Santo Amaro foi 
instituído como feriado mu-
nicipal em Guarujá com base 
na Lei Federal 605, de 5 de 
janeiro de 1949. Conhecido 
também como Mauro, Amaro 
nasceu em Roma, na Itália, no 
século VI. Ele entrou muito 
cedo para a vida religiosa, 

tornou-se beneditino aos 12 
anos de idade. Foi aponta-
do como um exemplo de 
virtude, obediência e aber-
tura à ação do Espírito Santo.

PROGRAMAÇÃO
A Paróquia Nossa Senhora 

de Fátima e Santo Amaro 
(Avenida Puglisi, s/nº- Centro), 
realizou de terça-feira (12) até 
quinta-feira(14), o tríduo em 
homenagem ao padroeiro. 
No Dia do Padroeiro, sex-
ta-feira(15), a programação 
começa às 8 horas com missa 
solene. Logo em seguida, 
9h30 acontece uma carreata 

com a imagem do Padroeiro, 
pela orla das praias das Astú-
rias, Pitangueiras e Enseada. Já 
às 19 horas, acontece o en-
cerramento das festividades 
com a missa solene.

A Capela Santo Amaro, 
localizada na Rua Valdemar 
Tangari, 300 – Jardim Concei-
çãozinha, também realizou o 
tríduo em louvor ao santo, e 
nesta sexta-feira(15) celebra 
missas em dois horários: às 
17 e às 19 horas. Serão se-
guidos todos os protocolos 
de segurança para a covid-19, 
como uso de máscaras, álco-
ol em gel e distanciamento.

Padroeiro

Celebrações do
Dia de Santo Amaro

Igrejas terão 
programação 

nesta sexta

Libertadores

Filme de estreia da diretora 
Camila Kater, o documentá-
rio animado de 12 minutos 
“CARNE”, está qualificado 
para concorrer ao Oscar® 
de 2021 na categoria de 
curta-metragem documental 
e também está na shortlist 
dos Prêmios Goya na cate-
goria de curta de animação. 
O filme é uma co-produção 
Brasil/Espanha, produzido por 
Lívia Perez (Doctela) e Chelo 
Loureiro (Abano Producións).

Crua, Mal Passada, Ao Pon-
to, Passada e Bem Passada. 
Em Carne, cinco mulheres 
compartilham relatos íntimos 
e pessoais, em relação ao 
corpo desde a infância até a 
terceira idade. Ao apresentar 
cinco segmentos para as 
diferentes fases da vida das 
mulheres narradas através 
de vozes femininas, Carne 
recorre à representação de 
suas experiências em técni-
cas diversas de animação.



15 a 21 de janeiro de 2021 BRASIL  /  MUNDO A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br8

Guarujá - A Prefeitura 
de Guarujá está com a sua 
rede municipal de saúde 
estruturada para dar início 
à campanha de vacinação 
contra a Covid-19. O Municí-
pio pretende disponibilizar à 
população 22 postos, sendo 
20 deles fixos, e prevê o início 
da campanha a partir do dia 
25 de janeiro. A estimativa da 
Secretaria Municipal de Saúde 
(Sesau) é de que, inicialmen-

te, cerca de 40 mil pessoas 
sejam vacinadas na Cidade.

Deste modo, numa primei-
ra etapa, serão 27.115 idosos 
e outros 10.701 profissionais 
de saúde a serem imuniza-
dos dentro do público-alvo 
prioritário estabelecido pelo 
Governo do Estado. O Mu-
nicípio aguarda diretrizes 
para definir se prosseguirá 
com o Plano de Vacinação 
Estadual ou Nacional. O de-

talhamento da campanha 
será divulgado em momento 
opor tuno pela Prefeitura.

Os 20 postos fixos de-
verão ser distribuídos entre 
unidades básicas (UBS) e 
de saúde da família (Usafas), 
e outros dois postos serão 
volantes, inicialmente nas se-
des da Guarda Civil Municipal 
(GCM), no Jardim Helena Ma-
ria e em Vicente de Carvalho.

De maneira preventiva, a 

Secretaria já havia adquirido 
cinco câmaras de refrigera-
ção para o armazenamen-
to de até 800 doses cada.

Logística - O Estado 
comunicou que as doses 
serão encaminhadas ao Mu-
nicípio semanalmente, pelo 
Grupo de Vigilância Epide-
miológica IV /Santos. Ainda 
não é possível especificar 
qual será esse quantitativo 
e quando a primeira remes-

sa deverá chegar a Guarujá. 
Por outro lado, a Prefeitura 

dispõe de insumos suficien-
tes, entre agulhas e seringas, 
para iniciar a campanha. O 
Estado já sinalizou que en-
viará novos itens que ga-
rantirão o término da ação.

O secretário de Saúde de 
Guarujá, Vitor Hugo Straub 
Canasiro, explica que a Ci-
dade está organizada para a 
campanha. “A Vigilância em 

Saúde seguirá a estratégia das 
demais campanhas realizadas. 
Inclusive, criamos um Plano 
Operativo Municipal, que en-
volve a questão da segurança 
pública, para garantir que 
as pessoas do público-alvo 
tomem a dose”, destacou. 

Segundo ele, a questão 
de segurança inclui ainda os 
profissionais e equipamen-
tos de segurança munici-
pais e também do Estado.

Vacinação começará ao mesmo 
tempo em todos os estados

NÚMEROS DA PANDEMIA
Em 11 meses de pandemia no Brasil, os mortos em 

consequência do novo coronavírus somam 205.964 e 
o total de infectados soma 5,25 milhões de pessoas.

Brasília - O Ministério da 
Saúde informou na quarta-
feira (13), durante coletiva 
de imprensa, que a vacinação 
contra a covid-19 deverá 
começar simultaneamente 
em todos os estados do 
país. Segundo o secretário-
executivo da pasta, Élcio 
Franco, os imunizantes de-
vem ser distribuídos assim 
que a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
validar o uso emergencial.

A reunião da Anvisa que 
vai bater o martelo sobre 
os pedidos do Instituto Bu-
tantan, em parceria com a 
farmacêutica chinesa Sinovac, 
e da Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz), em parceira 
com o consórcio Astraze-
neca/Oxford, será realizada 
no próximo domingo (17).  

“É uma diretriz e nós ire-
mos iniciar a vacinação simul-
taneamente nos 26 estados 
e no Distrito Federal. Então, 
não vai começar por um 
estado, ela começará em 
todos os estados ao mesmo 
tempo. Isso dentro de uma 
gestão tripar tite, uma vez 
que quem executa a imuni-
zação é o município. É feita 
distribuição logística para os 
estados, secretarias estaduais 
de saúde, e destas para as 
secretarias municipais e para 
os postos de vacinação, 

até termos a capilaridade 
em nossos 38 mil postos 
de vacinação”, informou. 

De acordo com Franco, 
todos os 5.570 municípios 
receberão doses de vacinas, 
começando pelas capitais. 
“Estamos aguardando ansio-
samente autorização para 
uso emergencial e temporário 
das duas vacinas que foram 
solicitadas, a do Instituto 
Butantan, vacina produzida 
pelo laboratório Sinovac; e a 
da Fiocruz, vacina produzida 
pelo laboratório Astrazeneca 
em consórcio com Unive-
sidade de Oxford”, desta-
cou o secretário-executivo. 

As primeiras doses a se-

rem distribuídas são de vaci-
nas importadas: seis milhões 
da CoronaVac (Sinovac/Insti-
tuto Butantan) e dois milhões 
de doses da vacina da As-
trazeneca/Oxford/Fiocruz. 
Nos próximos meses, por 
acordo de transferência de 
tecnologia, tanto a Fiocruz 
quanto o Instituto Butantan 
vão produzir doses da vacina 
em território nacional para 
dar continuidade ao pla-
no nacional de imunização. 

Questionado se o go-
verno tem uma data para 
iniciar a vacinação, o secre-
tário-executivo disse que 
isso ainda não foi definido.  
(Estância com Agência Basil)

Guarujá planeja iniciar vacinação dia 25 de janeiro 

“Estamos aguardando ansiosamente autorização 
para uso emergencial” - Elcio Franco


