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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:

Guarujá inicia imunização com 4.600 
doses, 5% das vacinas necessárias
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A primeira vacina contra 
a covid-19 foi aplicada 
em Guarujá na manhã 
de quinta-feira (21). A 
primeira imunizada, na 
Usafa Jardim Dos Pás-
saros, foi a auxiliar de 
enfermagem Sebastiana 
Mar tins Flávio, de 62 
anos, servidora de car-
reira há 35 anos, que 
atua na linha de frente 
da UPA da Enseada.
Seriam necessárias 80 
mil vacinas para imunizar 
as 40 mil pessoas que 
fazem parte do grupo 
prioritário em duas do-
ses. Contudo, o Muni-
cípio recebeu apenas 
5% daquilo que houvera 
pedido para cumprir 
o calendário vacinal. 
Funcionários da linha 
de frente no combate à 
pandemia do novo co-
ronavírus serão os primei-
ros a serem vacinados. 

Vacinação contra a Covid-19

Helder Lima
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Novo governo americano Novo governo americano 
assume com meta de uniãoassume com meta de união

‘Há de Brilhar’ ‘Há de Brilhar’ 
é um soproé um sopro
de esperançade esperança
Lançamento do novo single do 
artista Jangadeiro, é nesta sexta-feira,
dia 22 de janeiro, em todas
as plataformas musicais
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A vacina tem que ser tratada como um pacto 
de toda a sociedade para que o vírus pare de 

circular. Quando você se vacina, você protege 
não só você, mas quem está em volta de você, 

inclusive quem não pode tomar a vacina.
Flávia Ferrari, do Observatório Covid-19 BR

FRASE DA SEMANA
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Micros
Vacinado!

O médico infectologista 
Marcos Barbosa dos Reis, 
que participou das eta-
pas de testes da vacina 
Coronavac em São Paulo, 
já recebeu a primeira dose 
da vacina, na última quar-
ta-feira (20), em São Pau-
lo, nas dependências do 
Hospital Emílio Ribas, onde 
o estudo foi realizado.

Destaque da semana

Há 15 dias, o governo 
do Estado de SP anun-
ciou um corte de 12% 
no repasse de verbas 
SUS do programa Sus-
tentáveis, destinado aos 
hospitais filantrópicos.

O Hospital Santo Ama-
ro, mantido pela Asso-
ciação Santamarense de 
Beneficência do Guarujá 
está contemplado com 
dois convênios do Esta-
do, o Sustentáveis e o Pró 
Santas Casas. Essa redu-
ção do primeiro recurso 
vai somar algo em torno 
de 116 mil reais, por mês. 
Trata-se de valor destina-
do ao custeio da equipe 
médica de neurologia e 
or topedia, que deixa-
rá de existir. Os valores 
acertados do convênio 
Pró Santa Casa seguem 
para compra de mate-
rial médico e, também, 
sofrerá com a redução. 

A partir de março já 
passa a valer a decisão do 
governo.  Serão 36 meses 
com este valor reduzido 
mensalmente, o que vai 
totalizar ao final do convê-

José Diógenes da Silva – Diretor Administrativo do HSA

Artigo

Redução de verba SUS 
impacta serviços do HSA

nio, (que é de 4 anos, 
tendo sido iniciado no 
ano passado) uma per-
da de R$ 4.214.551,44 
de receita SUS ao HSA. 

Esse recurso que 
o Estado envia para 
as fi lantrópicas ser-
ve  pa r a  amen i za r 
o  déf ic i t  do SUS.

A medida vai im-
pactar diretamente o 
atendimento especia-
lizado em neurologia e 
ortopedia, o que pre-
ocupa sobremaneira os 
gestores do HSA, uma 
vez que o hospital é 
referência em traumato-
logia na região. Pacien-

tes de acidentes de 
moto, carro, acidentes 
domésticos e de tra-
balho, poderão deixar 
de serem atendidos. 

O governo estadual 
já havia anunciado, no 
final do ano passado, a 
retirada da isenção de 
ICMS para os materiais 
médico-hospitalares o 
que já deflagrou uma 
alta nos preços dos 
suprimentos, que já vi-
nha sendo notada no 
período pandêmico.

Desde que fo i 
anunciada a medida, 
os gestores buscam 
amparo em outras 
instâncias, de forma 
que haja manuten-
ção do atendimen-
to e da compra de 
ma te r i a l  méd ico . 

Uma coisa é cer-
ta, a pior hora de 
anunciar esta medida 
foi agora neste pe-
r íodo pandêmico.

Guarujá - Com mais 
de 300 pessoas benefi-
ciadas desde 2017, o 
Programa Praia Acessível 
retoma suas atividades 
em Guarujá, a partir des-
te sábado (23). A iniciati-
va ocorrerá aos sábados 
e domingos, sempre das 
10 às 15 horas, próximo 
à Praça das Bandeiras, 
na Praia de Pitangueiras. 
A ação é da Prefeitura 
de Guarujá e tem como 
intuito promover a in-
clusão de pessoas com 
deficiência por meio 
de cadeiras adaptadas.  

Gratuito, o Programa 
Praia Acessível é desti-
nado às pessoas com 
deficiência ou mobili-
dade reduzida. Dispõe 
de seis cadeiras anfíbias, 
sendo duas reservas, 

A nova moda da se-
mana é a vacinação. Em 
todos os veículos, em 
todas as plataformas 
de interação social, em 
todas as rodinhas de 
‘Matilde’, não tem outro 
assunto. Pudera! Estamos 
muito perto de nos vaci-
nar e poderemos, enfim, 
retomar a vida como 
antes dessa pandemia.

No entanto, há quem 
ainda gaste muita sa-
liva e paciência, para 
explicar que a ciência 
praticada pelos cien-
tistas que estão desen-
volvendo as muitas va-
cinas para a Covid-19, 
é baseada em ética, 
método e muito estudo.

Basta olhar para fora 
do país para perceber 
que as vacinas são seguras 
e que elas salvam vidas! A 
eficácia na população em 
massa pode ser discutida, 
mas a segurança já se 

Vacina é vida

provou. Há um total de  0 
“mutações de jacarés” em 
vacinados até o momento. 

O processo é real-
mente algo tão complexo 
que quem não entende 
diz que é bobagem, e 
transforma todo o traba-
lho e esforço dos cien-
tistas em uma bobagem 

política sem o menor 
argumento lógico. E toda 
a discussão gerada joga 
na cara dos governos que 
a Educação no Brasil tem 
um longo caminho a per-
correr nesse quesito de 
ciência, não é mesmo?
Vacina é vida. Quando che-
gar a sua vez, imunize-se!

Placebo
Ele foi notificado ao final 
dos testes que fazia par-
te do grupo de estudos 
que tomou as doses 
‘placebo’ da vacina e foi 
prontamente convocado 
para receber a primeira 
dose da vacina nesse 
ciclo inicial do programa 
de vacinação nacional.

Concurso
A Secretaria de Educa-
ção de Guarujá planeja 
para 2022 a realização 
de um concurso interno 
voltado aos profissionais 
das escolas da rede 
municipal de ensino. 
Atualmente, a iniciativa 
já existe, mas contempla 

somente os diretores 
das unidades escolares, 
exceto creches (Nei-
ms) e Centros de Ati-
vidades Educacionais 
e Comunitárias (Caecs). 

Concurso II 
Agora, o objetivo da 
Seduc é ampliar esse 
procedimento para 
vice-diretores, orien-
tadores de ensino 
(pedagógico e edu-
cacional), além dos su-
pervisores, através de 
um concurso de pro-
jetos de gestão. Hoje, 
para essas funções, a 
escolha se dá a partir 
da análise de currículo 
e plano de trabalho. 

Guarujá retoma Programa Praia 
Acessível a partir deste sábado (23)

além de dois monitores 
treinados para a con-
dução da cadeira, que 
auxiliam as pessoas ao 
entrarem no mar, como 
também na faixa de areia.

De acordo com o 
secretário de Esporte e 
Lazer de Guarujá, José 
Roberto Galvão, o Praia 
Acessível será retomado 
com todos os protocolos 
de combate ao novo co-

ronavírus. “O nosso prin-
cipal objetivo é preservar 
a saúde e o bem-estar 
dos usuários. Faremos a 
higienização constante 
das cadeiras anfíbias, 
sem descuidar das re-
comendações como 
evitar aglomerações, in-
centivar a higienização 
das mãos, através do 
uso do álcool gel, além 
do uso de máscaras”. 

Iniciativa funcionará aos sábados
e domingos, das 10 às 15 horas

Hélder Lima
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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

Da Redação -  A 
Secretaria de Desenvol-
vimento Regional (SDR) 
tem acompanhado dia-
riamente a evolução da 
pandemia no estado e, 
em parceria com o Centro 
de Contingenciamento do 
Coronavírus, identificou 
58 municípios paulistas 
que apresentaram, na 
média móvel dos últi-
mos sete dias, capaci-
dade hospitalar acima 
de 80% de ocupação 
para pacientes graves. 
Nove destes municípios 
já alcançaram 100% de 
ocupação. O levanta-
mento foi elaborado com 
informações e dados da 
última quarta-feira (20). 

Dos nove municípios 
que compõem a região 
da Baixada Santista, dois 
são alvo de preocupa-
ção: Itanhaém, que re-

Guarujá - Dois im-
portantes pontos da Ci-
dade, o portal do Distrito 
de Vicente de Carvalho 
e a rotatória de entrada 
ao bairro Morrinhos vêm 
sendo revitalizados e 
darão uma nova cara à 
entrada da cidade. As 
obras de infraestrutura 
turística visam melhorar 
ainda mais o aspecto 
de beleza e a seguran-
ça dos acessos para a 
população e também 
para visitantes e turistas.

Os investimentos em 
ambos os locais é de 
R$ 550 mil, provenien-
tes de convênio entre 

As equipes de fisca-
lização fizeram 33.630 
abordagens no período 
entre o dia 14 de dezem-
bro e o último domingo, 
dia 17, nas praias de Gua-
rujá, durante a Operação 
Verão de Fiscalização 
2020/2021. No mesmo 
período do ano passado 
foram feitos 14.388 aten-
dimentos, um aumento 

de 57,21%. A operação 
segue até o Carnaval e 
além do ordenamento 
diário das praias, inclusive 
nos finais de semana e fe-
riados, os fiscais também 
realizam vistorias relativas 
às normas de combate à 
covid-19, com orienta-
ções a respeito do uso de 
máscaras, distanciamento 
e uso de álcool em gel. 

Guarujá - A Prefei-
tura de Guarujá iniciou 
a retomada das obras 
de interligação da ciclo-
faixa entre as praias de 
Pitangueiras e Enseada, 
com a demolição de 
parte do calçadão da 
praia da Enseada e a 
instalação do canteiro 
de obras. O novo per-
curso terá 325 metros 
de extensão, o equiva-
lente a três quarteirões. 

A interligação come-
ça no final da Avenida 
Marechal Deodoro da 
Fonseca e seguirá até a 
Rua Silvio Daige, encon-
trando com a ciclofaixa 
já existente no leito car-
roçável. Para isso, maqui-
nários demoliram parte 
do calçadão, que será 
ocupado por um trecho 
do novo leito cicloviá-
rio. O investimento total 
é de R$ 1.963.475,30.

O reinício da obra 
é a resolução de um 
imbróglio que paralisou 
por anos as obras de 
extensão da ciclofaixa 

no local, em razão da 
falência da empresa res-
ponsável. “Abrimos um 
novo processo licitatório 
e estamos retomando 
a obra do ponto onde 
parou quando houve 
a comunicação da fa-
lência da antiga presta-
dora do serviço”, ex-
plicou o secretário de 
Infraestrutura e Obras 
de Guarujá (Seinfra).

De acordo com téc-
nicos da Seinfra, a ciclo-
faixa será revestida de 
concreto estrutural sobre 
a base do antigo calça-
dão. Com isso, a passa-
gem de pedestres será 
readaptada para uma es-
trutura balanceada con-
feccionada em madeira 
ecológica, que ficará sus-
pensa na faixa arenosa.

Os serviços estão a 
cargo da empresa Teto 
Construtora S/A e serão 
executadas com recur-
sos do Departamento 
de Apoio ao Desen-
volvimento dos Municí-
pios Turísticos (Dadetur). 

Balanço Operação Verão

Retomada interligação 
das ciclofaixas entre 

Pitangueiras e Enseada

Percurso terá 325 metros de extensão

Entrada da Cidade está de cara nova

a Prefeitura de Guarujá 
e o Depar tamento de 
Apoio ao Desenvolvi-

mento dos Municípios 
Turísticos (Dade/2019). 

As intervenções no 

Contingenciamento do Coronavírus

Governo do Estado pede restrições
a municípios para evitar colapsos 

tradicional monumento 
localizado na entrada de 
Vicente de Carvalho, na 
Vila Áurea, estão com 90% 
dos serviços executados, 
e o equipamento ganha-
rá novo revestimento, 
paisagismo e iluminação.

Já na rotatória que 
dá acesso ao Morrinhos, 
a Prefeitura trabalha na 
confecção dos jardins cir-
culares e prepara a base 
para receber um totem 
giratório, em estrutura 
metálica com os dizeres 
‘Bem Vindo a Guarujá e 
‘Volte Sempre’. Cerca 
de 30% dos serviços no 
local já foram concluídos.

Intervenções ocorrem na entrada do 
Distrito de Vicente de Carvalho e na 
rotatória de entrada do Morrinhos

gistra 88,27% dos leitos 
ocupados, e Mongaguá, 
que atingiu a perigosa 
marca de 96,5%. Até 
esta quinta-feira (21), 
Guarujá registra ocu-
pação de 24% de sua 
capacidade hospitalar. 

Apesar dos altos ín-
dices divulgados pelo 
levantamento, o esgota-
mento de uma unidade 
hospitalar não significa 
necessariamente esgota-
mento de todo o sistema 
de saúde do município.

Os dados são disponi-
bilizados pelo Censo Co-
vid, que é abastecido dia-
riamente pelos próprios 
hospitais, e variam dia a 
dia. No entanto, o Secre-
tário Marco Vinholi faz o 
alerta às cidades com índi-
ces acima dos 80%, para 
endurecer as medidas 
para contenção do vírus.  

“Desde a última reclas-
sificação do Plano São 
Paulo, estamos alertando 
os municípios sobre a alta 
na taxa de ocupação hos-
pitalar. Recomendamos 
que as Prefeituras deter-
minem a restrição total de 
atividades não essenciais 
para aliviar a pressão so-
bre hospitais públicos 
e particulares”, aler tou 

o Secretár io Vinhol i .  
O Governo de São 

Paulo está trabalhando 
com os gestores munici-
pais para o fortalecimento 
da capacidade hospitalar 
dos municípios com so-
brecarga. “Nenhum ci-
dadão paulista ficou sem 
atendimento durante a 
pandemia e nem fica-
rá”, afirma o secretário.

“Nenhum cidadão 
paulista ficou sem 
atendimento
durante a pandemia 
e nem ficará”
Marco Vinholi,
Secretário de 
Desenvolvimento 
Regional
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A vacinação contra 
o novo coronavírus em 
São Paulo teve início no 
domingo (17) com a 
aplicação de doses em 
profissionais da saúde e 
indígenas. Como as do-
ses são insuficientes para 
toda essa população, o 
governo paulista está em 
uma corrida para conse-

guir os insumos necessá-
rios para a produção da 
CoronaVac pelo Instituto 
Butantan, em parceria 
com a farmacêutica chi-
nesa Sinovac. Para isso, 
o governo paulista, por 
meio de seu escritório 
em Xangai, tem tentado 
negociar com o go-
verno chinês a impor-

tação desses insumos. 
“Nossa previsão é 

que um total de 5,4 
mil litros devam chegar 
até o final deste mês a 
São Paulo, e mais 5,6 
mil litros cheguem até 
o dia 10 de feverei-
ro [cada mil litros pro-
duz aproximadamente 
1 milhão de doses]. 

Taxa de ocupação de UTI 
em SP ultrapassa 70%

Governo anuncia que haverá mudanças no Plano São Paulo

São Paulo - Nesta 
quarta-feira (20), a ocu-
pação de leitos de uni-
dades de terapia intensiva 
(UTI) em todo o estado 
de São Paulo chegou a 
70%, maior taxa registrada 
desde o início do ano. No 
dia 5 de janeiro, estava em 
62,5%, o que indica que 
as internações vêm cres-
cendo em um ritmo muito 
forte e rápido em São 
Paulo nas últimas semanas.

Os leitos de UTI de 
todo o estado estão 
sendo ocupados, nes-
te momento, por 6.053 

pessoas. Por causa desse 
aumento na taxa de ocu-
pação, o governo paulista 
anunciou que fará uma 
nova reclassificação do 
Plano São Paulo nesta sex-
ta-feira (22). A expectati-
va é que mais regiões do 
estado regridam de fases.

Será a terceira vez, 
somente neste mês, que 
o governo paulista pro-
move a reclassificação 
no Plano São Paulo. A 
primeira ocorreu no dia 
8 de janeiro e a expec-
tativa do governo era 
de que a próxima fosse 

feita somente no dia 5 
de fevereiro. Mas com o 
crescimento rápido da 
contaminação, o gover-
no acabou fazendo uma 
nova reclassificação no 
plano na sexta-feira (15).

Boletim - Na terça 
(19), São Paulo ultrapassou 
a marca de 50 mil mortes 
provocadas pelo novo 
coronavírus (covid-19), 
somando hoje 1.658.636 
casos. A média móvel 
dos últimos sete dias está 
em 11.645 casos por 
dia, aumento de 7% em 
relação à semana anterior.

Coronavac do Brasil
Estado luta por matéria prima

para fabricar mais vacinas
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Alcoólicos 
Anônimos

Existe uma saída
para o alcoolismo

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

(13) 99133-2543

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

Rua Montenegro, 291 - Vila Maia, Guarujá 
Telefones: (13) 3352-5222  /  3355-4411
Rua Comendador Vicente Gagliano, 31 - 4º andar - sala 44

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

ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

ATENDEMOS COM E S/HORA MARCADA

Tels.: 3012-1212
3355-7005

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

altura do nº 2049 da Av. Adhemar de Barros)

Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

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

Fones: (13) 3382-1274
99721-6684

REVISTARIA PERALTAREVISTARIA PERALTA

Guarujá - A Prefei-
tura de Guarujá decidiu 
prorrogar o retorno das 
aulas presenciais na rede 
municipal de ensino para 
o dia 22 de fevereiro. 
Por isso, na data devem 
retornar os estudantes 
da Educação Infantil (a 
partir dos 4 anos), Pré-
Escola, Fundamental I e II, 
além do Ensino Técnico. 

Antes disso, entre 8 
e 19 de fevereiro, os 

estudantes já poderão 
iniciar suas atividades 
através do Projeto de 
Ensino Remoto, com a 
utilização dos roteiros 
de estudos on-line. Ain-
da neste período, es-
sas unidades já estarão 
abertas aos professo-
res, que participarão de 
atividades envolvendo 
orientações, planejamen-
to, discussão do plano 
pedagógico e plane-

jamento do ano letivo. 
De acordo com o se-

cretário de Educação de 
Guarujá, Marcelo Nicolau, 
a alteração se deve a 
uma reorganização do 
calendário escolar. “É 
uma necessidade dos 
profissionais da Educa-
ção e dos alunos, para 
uma readaptação a uma 
nova realidade no ensino 
em meio a pandemia 
do novo coronavírus”. 

Volta às aulas presenciais
em Guarujá são prorrogadas

Se o retorno das aulas 
foi prorrogado devido a 
adaptações de ambos 
os lados, o retorno das 
creches não teve a mes-
ma avaliação por parte 
da secretaria. A queixa é 
dos cerca de 400 profis-
sionais que desde o dia 
11 de janeiro voltaram ao 
trabalho presencial com 
crianças nas creches 
municipais e convenia-
das da rede municipal.

Apesar de todas 
as unidades escola-
res contarem com os 
protocolos sanitários 
de biossegurança de 
combate a covid-19, 
conforme anunciou a 
Seduc, os profissionais 

que trabalham nas cre-
ches não estão seguros.

“Realmente uma bela 
atitude. No entanto os 
profissionais que atuam 
em Neim mais uma vez 
foram desrespeitados. 
Nos faltou acolhimen-
to, nos falta apoio e 
nos falta orientação. 
Os protocolos estão 
aí? Sim! Mas a gente 
que se esforce pra se 
apropriar e dar conta”, 
desabafa uma servido-
ra lotada em creche.

Ela completa: “Muitos 
julgam que professores 
não querem voltar a  
trabalhar, mas as pessoas 
precisam entender que 
para nós, o trabalho não 

parou. Dependendo 
do ponto de vista, pio-
rou, cresceu. Saímos da 
nossa zona de conforto 
com objetivo de chegar 
às nossas crianças mes-
mo estando distantes fisi-
camente. Executamos tal 
desafio com excelência. 
Mas neste retorno, vol-
tamos sem o mínimo de 
respeito e valorização.”

A opinião da servido-
ra representa o sentimen-
to dos mais de 400 pro-
fissionais que trabalham 
nas 15 creches munici-
pais de Guarujá e reivin-
dicam tratamento iguali-
tário aos demais colegas 
das 26 escolas adminis-
tradas pela prefeitura.

A reivindicação che-
gou ao presidente do 
Sindicato dos Servido-
res Públicos de Gua-
rujá (Sindserv), Zoel 
Garcia Siqueira, que, 
nesta quarta-feira (20), 
enviou ofício ao secre-
tário de educação, Mar-
celo Feliciano Nicolau.

O documento pede 
“uma atenção mais cau-
telosa” da Seduc com 
os profissionais de edu-
cação para o retorno às 
aulas e cita o “tratamen-
to diferenciado” entre 
os trabalhadores das 
creches e das escolas.

“Nas creches, os 
profissionais retorna-
ram ao trabalho em 4 
de janeiro e as crianças, 
no dia 11. Nas escolas 

Creches municipais e conveniadas já retornaram
às atividades presenciais no último dia 11

Creches já retornaram, mas 
profissionais temem contágio

Hélder Lima 

Sindicato dos Servidores apoia

vê tratamento diferencia-
do, as aulas presenciais, 
previstas para come-
çar em 8 de fevereiro, 
foram transferidas para 
22 de fevereiro”, cita.

Zoel propõe a Nico-
lau “uma composição 
harmoniosa para diluir 
os conflitos coletivos 
dos profissionais da 
educação”. O presi-
dente do sindicato 
pondera que o ensi-
no infantil, a educação 
fundamental, o ensino 
médio e o profissiona-
lizante dependem não 
apenas de professores, 
mas de outros profissio-
nais ligados à secretaria.

“O olhar do poder 
público”, declara Zoel, 
“deve ser o mesmo 
para todos os profis-
sionais das unidades 
de ensino. E por isso 
esperamos a mesma 
ação para os que tra-
balham nas creches”.

Presidente enviou 
ofício à Seduc
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Cubatão - “Vou ficar 
mais feliz quando tiver 
para todo mundo. Vai ser 
um alívio total”. Foi assim 
que reagiu a auxiliar de 
apoio à Saúde Maria das 
Graças Narciso de Almei-
da, de 70 anos, após re-
ceber a primeira dose da 
vacina contra a covid-19 
aplicada em Cubatão. O 
Plano de Imunização teve 
início na quarta-feira (20), 
nas instalações do Centro 

de Imunização da cidade.
Escolhida por ser con-

siderada um “patrimônio” 
da Secretaria de Saúde, 
Maria das Graças, conhe-
cida como Kaká, atua no 
Pronto-Socorro na linha de 
frente do atendimento a 
pacientes com a doença. 

Após ter recebido a 
primeira dose do imu-
nizante distribuído pelo 
Instituto Butantan, ela 
ainda fez uma home-

nagem a trabalhadores 
da Saúde mortos pela 
pandemia. “Perdemos 
colegas, foi muito triste”.

A dose de Maria das 
Graças foi aplicada pela 
enfermeira Milena Schli-
chting, da equipe de 
imunização, integran-
te da Central de Rede 
de Frio do Serviço de 
Vigilância Epidemioló-
gica com pós-gradua-
ção em Saúde Pública.

Imunização - O mu-
nicípio recebeu 1.600 
doses da CoronaVac. 
Nesse pr imei ro mo-
mento, serão vacinados 
médicos e equipes de 
enfermagem que atuam 
na linha de frente do 
atendimento a pacientes 
com covid-19. A vacina-
ção continua ao longo 
dos próximos dez dias.

A Secretaria de Saúde 
de Cubatão afirma que 

todos os trabalhadores 
da saúde serão contem-
plados com a vacinação, 
entretanto a ampliação 
desse público será grada-
tiva, conforme o repasse 
de novas doses pelo 
Programa Nacional de 
Imunização. As demais 
categorias e profissionais 
que não estão na assistên-
cia direta ao novo coro-
navírus serão imunizados 
de forma escalonada.

A Cidade de Santos já 
tem armazenadas 9.560 
doses da Coronavac, 
que chegaram na noite 
desta terça-feira (19), 
enviadas pelo Grupo de 
Vigilância Epidemiológica 
do Estado de São Paulo. 
A enfermeira Almira Dias 
Marques, de 56 anos, foi 
a primeira moradora da 
cidade vacinada con-
tra o novo coronavírus. 

Profissional do Pron-
to-Socorro da Zona da 
Orla, ela recebeu uma 
dose da vacina Coro-
navac na manhã des-
ta quarta-feira (20), no 
Complexo Hospitalar 
dos Estivadores. O início 
da vacinação em Santos 
contou com a presença 
do governador João 
Doria Júnior, do pre-
feito Rogério Santos e 
da diretora de projetos 
estratégicos do Instituto 
Butantan, Cintia Lucci.

O número de doses enviado foi inferior 
ao solicitado pela Cidade para atender 
a demanda do público-alvo inicialmente 

definido pelo Governo do Estado

Servidora de 70 anos é a 1ª vacinada em Cubatão

Guarujá iniciou nesta 
quinta-feira (21) o Plano 
Operativo de Vacinação 
dos profissionais de saú-
de. A cidade recebeu 
4,6 mil doses da vacina 
para imunizar apenas os 
profissionais que atuam 
nas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) e 
hospitais, que são linha 
de frente no combate 
à pandemia. Os demais 
grupos prioritários serão 
atendidos gradualmen-
te, conforme o envio 
das vacinas à Cidade.

O número enviado 
foi inferior ao solicitado 
pela Cidade para atender 
a demanda do público-

alvo inicialmente definido 
pelo Governo do Estado.

“Como temos pou-
cas doses no momento, 
não há condições de 
realizar uma distribuição 
em massa para todos os 
postos de vacinação. A 
ideia é que tenhamos 
alguns locais fixos para 
que nossos profissio-
nais sejam imunizados 
de forma escalonada 
e ordeira”, destaca o 
secretário de Saúde.

O secretário explica 
ainda que na medida 
em que os novos lotes 
forem chegando ao Mu-
nicípio, serão verificados 
os quantitativos e haverá 

a ampliação do público-
alvo, respeitando o gru-
po prioritário, que inclui 
os profissionais de saúde, 
indígenas e quilombolas.

Para garantir a segu-
rança nos postos cen-
tralizados para vacina-
ção dos profissionais de 
saúde, a Prefeitura conta 
com agentes da Guarda 
Civil Municipal (GCM) e 
apoio da Polícia Militar.

DOSES A MENOS 
Guarujá solicitou ao 

Governo do Estado 
um quantitativo de 80 
mil vacinas, que seriam 
suficientes para imuni-
zar as 40 mil pessoas 

que fazem par te do 
grupo prioritário (tra-
balhadores da saúde 
e idosos a partir de 60 
anos) em duas doses. 
Contudo, o Município 
recebeu apenas 5% 
daquilo que houvera 
pedido para cumprir 
o calendário vacinal.

Como o governo 
estadual abriu mão de 
seu plano de vacinação 
e aderiu ao Plano Nacio-
nal de Imunização (PNI), 
do Ministério da Saúde, 
o Município passará a 
depender a partir de 
agora da destinação de 
mais doses por parte 
do Governo Federal.

4.600 doses

Vacinação em Guarujá será apenas
para profissionais das UPAs e hospitais

“Vou ficar mais 
feliz quando tiver 

para todo mundo.”

Santos inicia vacinação com a
presença do governador de SP

“Neste exato momen-
to, ultrapassamos 13 mil 
pessoas vacinadas em 
São Paulo. É o estado do 
país com maior número 
de vacinados e sempre, 
obviamente, profissionais 
de saúde. A vacinação 
continua em bom ritmo 
e ao longo dos próxi-
mos dias iremos atender 
a totalidade dos muni-
cípios e unidades de 
saúde”, destacou Doria 
logo após a aplicação 
das pr imeiras doses.

Almira, que contraiu 
a doença em março de 

2020, conta que teve 
apenas sintomas leves e 
se disse honrada em re-
presentar os colegas no 
início da campanha. “Em 
nenhum momento, recu-
amos. Não tivemos dúvi-
das, nem medo. Sempre 
arregaçamos as man-
gas para fazer o melhor. 
As pessoas precisam 
crer que essa é a nossa 
grande estratégia de 
salvação, acreditando na 
ciência, que conseguiu 
isso com eficácia e agi-
lidade muito grandes”.

Nascida em Santos 
e formada em Enferma-
gem há 33 anos, durante 
a pandemia, participou 
ativamente da criação 
do Protocolo Assisten-
cial ao Paciente e do 
treinamento prático para 
coleta de Swab (secre-
ção nasal para exames 
PCR) pela equipe de 
Urgência e Emergência. 

Almira teve a 
doença em março

Ber tioga iniciou sua 
1ª fase da vacinação aos 
profissionais de saúde 
na quarta-feira (20). As 
primeiras 840 doses en-
viadas pelo Governo do 
Estado chegaram na noi-
te de terça-feira (19). 

A quantidade de va-
cinas recebida também 
foi reduzida, 47% menor 
do que a solicitada ao 
Governo do Estado para 
atender aos 1.591 elegí-
veis do público-alvo na 
cidade. Em razão disso, 
a imunização dos demais 
profissionais de saúde do 
município será a partir 
de segunda-feira (25) e 
ocorrerá gradativamente 
conforme o recebimento 
de novos lotes da vacina.

Todo o quantitativo 
recebido será disponibi-
lizado para a aplicação 
da primeira dose ao gru-
po prioritário. Segundo 
o GVE, a previsão é de 
que o Município rece-

Bertioga inicia imunização 
contra a Covid com 840 doses

ba novos lotes de va-
cina nos próximos dias.

A técnica em enfer-
magem Maria Madalena 
de Sousa Lucas, de 58 
anos, é a primeira bertio-
guense vacinada contra 
a Covid-19. A munícipe 
trabalha há mais de 20 
anos no Hospital Muni-
cipal, estando na linha 
de frente durante todo 
o período da pandemia.

A técnica em enferma-
gem mora há 39 anos em 
Bertioga e desde 1998 

trabalha no Hospital e 
no Pronto Atendimento 
Municipal, onde atua na 
retaguarda da Covid-19 
desde o primeiro dia do 
anúncio da Pandemia. 

Segundo Madalena, 
a chegada da vacina ao 
município é motivo de 
alegria. “A vacina traz es-
perança a todos e fico 
emocionada por repre-
sentar a Cidade, sendo a 
primeira a receber a dose, 
estou muito feliz”, diz 
com um sorriso no rosto.

“A vacina traz esperança a todos e fico 
emocionada por representar a Cidade”
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Em pé, da direita para a esquerda,
o seu Jordano é o penúltimoNome: Jordanino Falasca

Apelido: Seu Jordano
Esporte: Futebol

Posição: Centroavante
Nascido em São Sebastião, Jordanino Falasca, 

também conhecido como ‘Seu Jordano’, veio para 
a Cidade de Santos com poucos meses de vida. Sua 
ligação com Guarujá começou aos oito anos de idade, 
quando ele acompanhava o seu irmão que jogava Fute-
bol no Onze Bandeirantes, da Enseada. Todo domingo 
o nosso craque estava na Pérola do Atlântico.

Aos 14 anos de idade, já batendo uma bolinha 
razoável (rs,rs), se dividia entre duas equipes. Pela 
manhã, atuava pelo Paquetá, de Santos e durante a 
tarde pelo Onze Bandeirantes, de Guarujá.

Na fase adulta, Seu Jordano atuou até os 28 anos no 
amador do Paquetá, onde acumulou diversas conquis-
tas. Com 29 anos, casou-se com Luiza de Carvalho 
Falasca, esposa que lhe deu duas filhas.

Após o amador, Seu Jordano jogou no veterano do 
Onze Canarinhos. Nessa época, ele também iniciou 
como treinador de futsal feminino do Vila Souza, onde 
ficou três anos sem perder uma partida.

Profissionalmente, nosso homenageado foi comer-
ciante, auxiliar de técnico de piano e de contabilidade, 
vendedor de livros e Cabo do Exército Brasileiro.

Também se notabilizou pela ajuda na organização 
dos Torneios “Pérola do Atlântico de Futebol Veteranos 
de Guarujá”, realizados no Campo do EC Santa Rosa.

Até o final do ano de 2016, trabalhou na Liga de 
Futebol Amador de Guarujá, auxiliando na organização 
dos diversos campeonatos de várzea da nossa Cidade.

Aposentado, atualmente, seu Jordano e esposa se 
dividem entre a casa que possuem no Guarujá e a da 
filha, no interior de São Paulo.

Guarujá – O músi-
co e compositor autoral 
Jangadeiro lança nesta 
sexta-feira, dia 22 de 
janeiro, seu mais novo 
single ‘Há de Brilhar ’. A 
música é uma mensagem 
de esperança em forma 
de um reggae envolven-
te e bem marcado pelo 
tempero caiçara na voz 
de Jangadeiro, inspirada 
nos dias de quarentena 

vividos no último ano. 
“A música Há de Brilhar 

traz, na verdade, vários 
signos: união, esperan-
ça, crença no futuro, de 
energia positiva, de não 
se deixar abater nem se 
tornar fruto do caos”, 
descreve Jangadeiro, que 
passeia pelo universo re-
ggae com naturalidade, e 
muita consciência social.

A repercussão positi-

va de seu álbum ‘Nesse 
Barco a Navegar”, lança-
do em abril de 2020 nas 
plataformas digitais e to-
cado por todo o país, foi 
também uma inspiração 
para Jangadeiro, que re-
tornou aos estúdios para 
produzir novas canções.

O resultado foi a com-
posição de seis novas 
canções com participa-
ções de músicos con-

sagrados, onde destaca 
com sensibilidade temas 
da atualidade. O novo EP 
tem previsão de lança-
mento em abril deste ano. 

“Até lá, nosso esquen-
ta fica por conta da ‘Há 
de brilhar’, que tem lança-
mento em todas as plata-
formas digitais de músicas 
nesta sexta, dia 22. E em 
fevereiro vem mais novi-
dade”, conta Jangadeiro.

A rede municipal de 
ensino de Guarujá ga-
nhará 52 exemplares 
do livro ‘Não Somos 
Bandidos’, de autoria do 
professor de São Vicen-
te, Odair José Pereira. 
Na última segunda-feira 
(18), o secretário de 
Educação de Guarujá, 
recebeu o escritor vi-
centino, que realizou 
a doação de mais de 
50 obras de sua autoria 
às escolas municipais.

O livro conta a histó-
ria da Escola de Samba 
X-9, uma das pionei-
ras no carnaval santista, 
nos seus dez primei-
ros anos de fundação. 
‘Não Somos Bandidos’ 
destaca ainda a repre-
sentatividade da cul-
tura negra, e como a 
agremiação se engajou 
em questões sociais 
utilizando temas impor-
tantes em seu enredo.

De acordo com o 
autor, o livro traz um 
apoio aos professores 
de disciplinas como His-
tória, Língua Portuguesa 
e Artes, agregando aos 

Reggae music

‘Há de Brilhar’ é um
sopro de esperança

FICHA TÉCNICA

Single Há de Brilhar

Gravado no Estúdio El Rocha Out/Nov 2020
Produção: Fernando Sanches - Assistente:

Eric Yoshino - Voz Principal, violões, guitarras: 
Cristiano Jangadeiro - Bateria, percussão: Juliano 
Hodapp - Baixo: Douglinhas Silva - Backing vocal:

Fernanda Broggi - Teclados: Théo Cancello
Canal Youtube: Jangadeiro

Embalado pelo ritmo
do reggae e do pop reggae, Jangadeiro inicia
2021 com as boas energias do seu single ‘Há de Brilhar”

Escritor vicentino
doa mais de 50 livros 

Odair José 
Pereira é autor 
da obra ‘Não 

Somos Bandidos’, 
que retrata 
a história da 

Escola de Samba 
X-9 e aborda o 

empoderamento 
da cultura negra

estudos um conheci-
mento regional. “Meu 
objetivo é contribuir 
para o enriquecimento 
do acervo literário das 
bibliotecas da Baixada 
Santista, disponibilizan-
do aos profissionais da 
Educação uma ferra-
menta a mais no proces-
so de aprendizagem”.
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NO VERÃO DA
CONSCIÊNCIA,

USE A ÁGUA COM
INTELIGÊNCIA.

#UseMáscara

Água. Sabendo usar, não vai faltar.
sabesp.com.br

• Tome banhos curtos

•  Feche a torneira ao lavar as mãos, ao lavar 
a louça ou escovar os dentes

•  Use balde para lavar o carro, o quintal 
ou a calçada

No Verão da Consciência, não pode faltar
máscara nem inteligência para usar a água.
A Sabesp trabalha para garantir água e saúde
para todos. Faça sua parte.

Água. Sabendo usar, não vai faltar.
sabesp.com.br

Joe Biden toma posse como
o 46º presidente dos EUA Brasília - O governo 

do Amazonas recebeu 
nesta quarta-feira (20) 
mais cinco usinas gerado-
ras de oxigênio medicinal 
para enfrentar o desabas-
tecimento do produto 
em hospitais públicos 
do estado. Doadas pelo 
Hospital Sírio-Libanês, de 
São Paulo, os equipa-
mentos serão distribuí-
dos às cidades de Ca-
rauari, Eirunepé, Lábrea, 
Manacapuru e Tabatinga.

Desde a semana pas-
sada, unidades de saú-
de públicas e privadas 
enfrentam dificuldades 
para receber o oxigênio 
hospitalar contratado 
das fornecedoras lo-
cais. Segundo a principal 
empresa produtora do 
estado, a multinacional 
White Martins, sua fábri-
ca em Manaus já opera 
no limite de sua capa-
cidade, que, atualmen-

te, é de 28 mil metros 
cúbicos (m³) por dia. 
Quantidade insuficiente 
para atender à demanda 
que, após o aumento 
do número de interna-
ções pela covid-19, che-
gou a 76 mil m³ por dia.

Os equipamentos de 
São Paulo vão se somar 
a outras sete usinas ge-
radoras que o governo 
federal enviou ao esta-
do no último domingo 
(17), e cuja capacida-
de produtiva varia entre 
13 e 22 m³/hora, de 
acordo com a SES-AM.

Venezuela - Outra 
doação veio do esta-
do de Bolívar, na Ve-
nezuela. Cinco carretas 
vindas do país vizinho 
chegaram a Manaus na 
noite desta terça-feira 
(19), trazendo cerca de 
136 mil m³ de oxigênio 
para ajudar a abastecer 
a rede pública de saúde. 

O democrata Joe Bi-
den assumiu nesta quar-
ta-feira (20) como o 46º 
presidente dos Estados 
Unidos em uma cerimônia 
com limitações provoca-
das pela pandemia de 
covid-19 e com for te 
esquema de segurança, 
após o ataque ao Capi-
tólio no início do mês. A 
chapa composta por ele 
e a vice-presidente Kama-
la Harris obteve os votos 
de 306 delegados contra 
232 de Donald Trump.

Com a mão em uma 
Bíblia de 12,7 centímetros 
de espessura que está em 
sua família há 128 anos, Bi-
den recitou as 35 palavras 
do juramento de “preser-
var, proteger e defender a 
Constituição” em uma ce-
rimônia conduzida pelo 
juiz-chefe da Suprema 
Corte, John G. Roberts Jr.

Desafios - Biden che-
ga à Presidência com 
a missão de unificar os 
Estados Unidos. Em tom 
conciliador, repetiu em 
vários momentos de seu 
discurso de posse que 
será o presidente de 
“todos os americanos”, 

“tanto para os que vota-
ram em mim quanto para 
os que não votaram”.

“Hoje é o dia da de-
mocracia”, disse Biden ao 
iniciar seu discurso. “A po-
lítica não precisa ser fogo 
que queima e destrói 
tudo em seu caminho”, 

Com a missão de unificar o país,
Biden destacou em seu discurso de 

posse que será o presidente de todos

afirmou. “Nós precisamos 
ser diferentes disso. Nós 
precisamos ser melhores 
que isso”, completou.

Em seu discurso, Biden 
ressaltou ainda que é 
momento de união para 
enfrentar inimigos como 
raiva, ódio, extremismo, 
violência, doença, desem-
prego e desesperança.

“Superar esses de-
safios, restaurar a alma 
e garantir o futuro da 
América exige muito mais 
do que palavras e re-
quer o mais elusivo de 
todas as coisas em uma 
democracia: a unida-
de”, argumentou Biden.

“Cada desacordo não 
tem que ser uma causa 
para uma guerra total. E 
devemos rejeitar a cul-
tura em que os próprios 
fatos são manipulados 
e até fabricados”, disse.

Amazonas recebe doações 
de oxigênio hospitalar


