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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. 
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Tempo” avisa:
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Charge da semana

Volta às aulas prioriza medidas de 
prevenção e entrega de kits escolares

A volta às aulas, presencial e remota, na rede municipal de ensino está prevista para o dia 22 de fevereiro. A entrega dos kits completos 
de material escolar e uniformes, que já se encontram nas escolas, estão sendo entregues aos alunos, pais ou responsáveis conforme 

cronograma estabelecido; Medidas de proteção individual e prevenção ao novo coronavírus foram implantadas em todas as unidades 

Retorno seguro
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Sem público, representantes
levam homenagens à Iemanjá 
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A volta às aulas em 
plena pandemia e com 
a ameaça de uma nova 
onda da doença causa-
da por uma nova cepa 
do vírus vem trazendo 
muitas dúvidas aos pais 
e responsáveis. No en-
tanto, em Guarujá, essa 
preocupação vem sen-
do dirimida pelo esforço 
da comunidade escolar, 
e das autoridades muni-
cipais, ao implantar me-
didas de prevenção e 
convidar pais e respon-
sáveis para conhecer o 
que tem sido preparado 
para o retorno às aulas.

Passados 11 meses 
desde a última aula pre-
sencial no ambiente es-
colar, o reencontro com 
amigos e professores de-
verá ser motivo de festa 
para a garotada e uma 
benvinda retomada da 
normalidade, dentro do 
que se popularizou cha-
mar de “novo normal”.

No entanto, os bene-
fícios da volta às aulas 
neste momento serão 
sentidos no futuro, no 
avanço das relações 
pessoais, na capacidade 
de interação e no de-
senvolvimento psicos-

social de nossas crianças 
que apenas o ambiente 
escolar proporciona. 

No presente, vale a 
pena conhecer o que 
tem sido executado e 
planejado para esse re-
torno e contribuir para 
que o tempo perdido de 
aprendizado seja bem 
aproveitado. Como? 
Tendo em mente que 
o aprendizado começa 
no seio familiar e é lapi-
dado na escola. Só assim 
poderemos ter a exata 
medida do que todo 
esse esforço agregará 
de bom ao nosso futuro.

A educação começa em casa

Não será fácil, a um só tempo, resguardar a vida dos 
cidadãos brasileiros, dinamizar a nossa economia, 
criar novos empregos e preservar o imperativo da 

responsabilidade fiscal. Estou convencido, no entanto, 
de que o Legislativo nacional, atuando em parceria 

com os poderes Executivo e Judiciário, será capaz de 
levar a cabo com sucesso essa importante missão.

Deputado Arthur Lira - Presidente da Câmara 

FRASE DA SEMANA

Destaque da semana

Guarujá iniciará na 
segunda-feira, dia 8 de 
fevereiro, a vacinação 
contra a covid-19 em 
idosos com mais de 90 
anos. Já a partir do dia 
15, a expectativa é co-
meçar a imunizar os que 
têm entre 85 e 89 anos. 
Para isso serão utilizadas 
as 4.070 doses da vacina 
CoronaVac, do Instituto 
Butantan, que chegaram 
à Cidade na terça-feira 
(2). O público estimado 
entre essas duas faixas 
etárias é de cerca de 
1.300 pessoas.

O quantitativo que 
chegou também será 
usado para seguir va-
cinando profissionais e 
trabalhadores de saúde. 
A imunização continuará 
centralizada na Unida-
de de Saúde da Família 
(Usafa) Jardim dos Pás-
saros (Rua Rouxinol, 25 
– Jardim dos Pássaros), 
como vem sendo feita 
aos profissionais de saú-
de. A novidade é que 

será implantando no lo-
cal um sistema de drive-
thru para vacinar os ido-
sos, com funcionamento 
de segunda a sexta-
feira, das 9 às 15 horas.

“Optamos por con-
t inuar ut i l izando um 
posto centralizado de 
vacinação para seguir 
garantindo segurança e 
agilidade na aplicação 
das doses. Criamos um 
fluxo de atendimento 
bastante organizado 
para a imunização dos 
profissionais de saúde e 
manteremos a estrutura 
para vacinar os idosos, 
com o incremento do 
sistema drive-thru”, des-
taca o secretário de Saú-
de, Vitor Hugo Canasiro.

DEMAIS FAIXAS 
ETÁRIAS E GRUPOS 

PRIORITÁRIOS
As demais faixas etá-

rias de idosos serão 
atendidas conforme 
mais doses forem en-
viadas ao Município. 

O antigo cronograma 
do Governo do Estado 
contemplava um públi-
co-alvo de idosos mais 
amplo para ser iniciado 
já na próxima segun-
da-feira (8). Contudo, 
com o baixo número 
de vacinas à disposição, 
a própria gestão esta-
dual optou por rever 
esse planejamento e 
estreitar a faixa de ida-
de a ser atendida nes-
te primeiro momento.

Já foram imunizados 
3.652 indivíduos até 
esta terça-feira (2). Pro-
fissionais e trabalhadores 
de saúde que ainda 
não foram imunizados 
podem se dirigir à Usafa 
Jardim dos Pássaros, 
das 8 às 17 horas. Para 
garantir a dose é preciso 
comprovar residência 
ou atividade laboral em 
Guarujá. Idosos preci-
sam levar documento 
com foto que com-
prove o enquadramen-
to no público alvo.

Guarujá inicia vacinação 
contra a covid-19 em idosos

O ano já começou com 
dores de cabeça aqui na ci-
dade, para quem foi vítima do 
evento que ocorreu no dia 
21/01/2021 no Bairro Jardim 
Santa Isabel. As encomendas 
que estavam em um veículo 
dos Correios foram levadas 
por quatro suspeitos e as 
fotos da fuga, mostrando um 
dos suspeitos, foram alvos de 
inúmeros compartilhamentos 
nas redes sociais, mas a per-
gunta que fica é: o que fazer 
nessa situação? 

Quando compramos algu-
ma coisa na Internet, temos 
por vezes a falsa impressão 

que a compra finalizada no 
site já é a certeza de que 
tudo correu bem, mas a sua 
compra, com a confirmação 
do site, está apenas come-
çando. O produto precisa es-
tar sem defeitos e quaisquer 
problemas, além do principal: 
chegar até você. 

Seja o entregador na bi-
cicleta, ou mesmo o veículo 
próprio dos Correios, todos 
eles podem ser alvos da ação 
de criminosos no trajeto de 
entrega da sua mercadoria, 
portanto, se sua encomenda 
foi roubada, assim que seja 
notificado desse ocorrido, a 

primeira orientação é fazer um 
Boletim de Ocorrência (B.O). 

Além disso, é recomen-
dado registrar uma reclama-
ção na Ouvidoria dos Cor-
reios (0800 725 0100), bem 
como, entrar em contato ime-
diato com o lojista que você 
efetuou a compra. A intenção 
é conseguir resolver sua situa-
ção através desses contatos, 
mas caso você permaneça 
sem qualquer retorno, po-
derá buscar o Procon ou 
Juizado Especial Federal para 
tentar solucionar seu prejuízo. 

Fique atento(a) ao seu 
Direito!

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

O que fazer quando a encomenda 
é roubada nos Correios?

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI

Micros
Câmara
A volta das sessões legis-
lativas em Guarujá ocor-
reu na terça-feira (02), 
com boas surpresas nos 
trabalhos apresentados. 
Como já é de praxe na 
primeira sessão do ano, 
boa parte foi gasta com a 
leitura do expediente, o 
que deixou pouco tem-
po para a apresentação 
dos trabalhos.

Estreias
Estrearam na tribuna os 
vereadores Vargas, agora 
titular do cargo, Profes-
sor Anderson, Apare-
cido e Sirana. Também 
apresentaram trabalhos 
Toninho Salgado, Mario 

Lucio e Peitola. Os de-
mais vereadores enca-
minharam os trabalhos à 
mesa, como Nego Valter, 
Edilson Dias e Santiago.

Destaques
A primeira sessão trouxe 
dois assuntos interes-
santes que vale a pena 
acompanhar. O primeiro 
pede a utilização de uma 
área ociosa na escola 
Filomena Cardoso, em 
Vicente de Carvalho, 
para construção de uma 
Usafa no bair ro, pro-
posto por Mario Lucio.

Destaques II
O segundo indica a 
criação de um projeto 

de incentivo à cultu-
ra na cidade, nos mol-
des do Promifae, um 
programa munic ipa l 
que prevê a captação 
de recursos privados 
para o financiamento 
de iniciativas esportivas.

Manifestação
Ainda na Câmara, uma 
manifestação pacífica co-
brava dos vereadores um 
posicionamento sobre o 
aumento no valor da tari-
fa do transporte público 
em Guarujá. O vereador 
Edilson Dias preparou um 
trabalho sobre o tema, 
mas devido a falta de 
tempo irá apresentar na 
próxima sessão, dia 9.
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Guarujá – A volta 
às aulas em Guarujá está 
prevista para o dia 22 de 
fevereiro e contará com a 
entrega dos kits comple-
tos de material escolar e 
uniformes. Em função da 
pandemia, a cerimônia 
de entrega simbólica dos 
uniformes e material es-
colar aos cerca de 34 mil 
alunos da rede municipal 
de ensino ocorreu na 
última quinta-feira (04). 

A secretaria de Educa-

ção assegura que as uni-
dades da rede municipal 
de ensino já receberam 
todos os itens, que es-
tão sendo entregues aos 
alunos, pais ou respon-
sáveis e profissionais das 
escolas, conforme cro-
nograma estabelecido. 

Com a preocupação 
dos profissionais da edu-
cação e dos pais com 
a pandemia, a prefeitu-
ra informa que já foram 
distribuídos às unidades 

Redação - O secre-
tário de Educação de 
Guarujá, Marcelo Nicolau, 
que também é educa-
dor, destacou o com-
promisso da Pasta com 
as medidas de segurança 
e prevenção ao contá-
gio do novo coronavírus 
nas unidades escolares.

Durante cerimônia de 
entrega simbólica dos 
kits, o secretário pon-
tuou alguns cuidados 
desenvolvidos para esse 
retorno. “Para o retorno 
seguro dos docentes às 
salas de aula, estão sen-
do realizados encontros 
onde eles estão sendo 
preparados para esse 
momento de acolhimen-
to. O professor precisa fa-
zer um planejamento e se 
preparar para saber lidar 
com esse aluno que vem 
traumatizado por conta 
da pandemia. O próprio 
docente, muitas vezes, 
também está fragilizado 
seja porque perdeu um 
familiar ou amigo”, explica.

Entre as medidas, o 
secretário destacou que 
também foram criados 
protocolos de segurança 
para o distanciamento so-

A Avenida dos Cai-
çaras, nas proximidades 
do Estádio Municipal 
Antônio Fernandes, no 
Jardim Helena Maria, 
está mais limpa, e segu-
ra. Na última semana, a 
limpeza de um trecho 
de 300 metros possi-
bilitou a passagem de 
pedestres pela calça-
da, quase toda tomada 
pelo mato. O próximo 
passo, garante a prefei-
tura, será a construção 
de uma calçada, garan-
tindo mais segurança 
aos pedestres que, por 
conta desse problema, 
são obrigados a cami-
nhar no meio da via.

No entanto, a Prefei-
tura adverte que quan-
do o assunto é limpeza, 

a responsabilidade é 
de todos, e pede a 
colaboração da po-
pulação a participar e 
ajudar o poder público 
a manter a cidade lim-
pa, não jogando lixo, 
entulhos e outros resí-
duos nas calçadas, ter-
renos e áreas públicas.

Cata Coisa - O Mu-
nicípio mantém ativo o 
serviço de ‘Cata Coisa’, 
que funciona semanal-
mente, de segunda-feira 
a sábado. Porém, os 
agendamentos devem 
ser feitos de segun-
da à sexta-feira, das 8 
às 11h30 e das 14 às 
16h30. Pelo WhatsApp o 
contato é o (13) 99620 
0855 e pelo telefone 
fixo (13) 3344-3312).

Em tempos de mudan-
ças constantes, fazer um 
curso de pós-graduação 
permite novas oportuni-
dades e dá um upgrade 
no currículo. Visando 
oferecer competências 
específicas e aperfeiço-
amento a profissionais 
graduados, a Unaerp está 
com matrículas abertas 
para cursos de especia-
lização, com início em 
março e abril. 

A novidade é a espe-
cialização em Atenção 
Primária à Saúde: Ênfase 
na Estratégia Saúde da Fa-
mília (ESF), oferecida em 
EAD com aulas online ao 
vivo. Outras opções de 

especializações são nas 
áreas de Saúde, Adminis-
tração e Engenharia.

São elas: Saúde da 
Família; Fisioterapia Hos-
pitalar; Biomecânica Clí-
nica; Gestão de Pessoas; 
Engenharia de Segurança 
do Trabalho.

Para matrículas e mais 
detalhes sobre os conte-
údos dos cursos, acesse 
o Portal Unaerp no ende-
reço unaerp.br/cursos/
especializacoes, ou entre 
em contato com o Setor 
de Pós-graduação da 
Universidade. Outras in-
formações pelo telefone 
(13) 3398-1053 ou pelo 
email posgja@unaerp.br.

Kits completos

Volta às aulas terá entrega de
uniformes e material escolar 

Entrevista

Secretário destaca que medidas 
garantem retorno seguro 

cial em todas as unidades, 
e são ofertadas máscaras 
faciais transparentes, para 
todos os profissionais da 
educação, além de aven-
tais, luvas, álcool em gel. 
“Todos os professores 
que forem atribuídas aulas 
farão testes de covid gra-
tuitamente, e só retornam 
a aula sabendo dos resul-
tados”, garante Nicolau.

SALA DE APOIO
Além das novas me-

didas, as unidades esco-
lares também contarão 
com uma sala de apoio. 
“O local servirá para o 
professor encaminhar o 
aluno que, porventura, 
estiver passando mal e 
que será imediatamente 
levado à unidade de saú-
de para o pronto atendi-
mento”, assegura Nicolau.

Os diretores convida-
ram os pais às unidades 
escolares para que eles 
vejam como está sendo 
preparado esse acolhi-
mento aos alunos. “A 
colaboração da comuni-
dade é importante nesse 
momento”, continua o 
secretário. “E, para isso, 
foram criadas e encami-
nhadas aos pais e respon-
sáveis, cartilhas com QR 
Code para fácil acesso e 
compreensão, onde se 
alerta, entre outras me-
didas, para não enviar a 
criança à escola se estiver 
com febre, por exemplo”.

COMO SERÁ A
VOLTA ÀS AULAS
De acordo com o se-

cretário, os alunos que 

forem autorizados pelos 
pais a retornar ao ensino 
presencial serão dividi-
dos em classes com dias 
da semana específicos 
de aulas, atendendo a 
capacidade de 35% 
dos alunos a cada dia.

“Teremos o ensino 
presencial por escalo-
namento. O aluno que 
não retornar receberá o 
mesmo conteúdo por 
meio do ensino híbri-
do, de forma remota. 
No entanto, estaremos 
atentos à evasão. A Se-
cretaria de Educação es-
tará agindo em parceria 
com o Conselho Tutelar 
para identificar o aluno 
que não comparece e 
não participa no ensino 
remoto. É importante re-
afirmar que o aluno tem 
sim a obrigatoriedade 
de participar do ano 
letivo, seja presencial 
ou remoto”, esclarece 
o secretário que ainda 
pontua que a alimen-
tação escolar com en-
trega das marmitas de 
merenda e do hortifruti 
será mantida neste ano 
letivo para os alunos do 
presencial e da remota. 

Tótens de álcool 
em gel estarão 
espalhados nas 
unidades para
uso dos alunos
e profissionais
da educação

milhares de itens de pro-
teção individual (EPIs) de 
combate ao novo coro-

navírus, como por exem-
plo, álcool gel, máscaras, 
termômetros e aventais.

Cerimônia ocorreu na EM Antunes 
Correa, no Jardim Boa Esperança

Av. dos Caiçaras tem 
novo trecho em obras

Novidades em cursos de 
Pós-Graduação da Unaerp

Cursos terão início
em março e abril



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
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Alome Moda feminina promove desfile beneficente
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Fotos: Bruno Vaz

Gilze Francisco, Jussara Cintra e Fá-
tima, das lojas Alome Moda feminina, 
organizaram um desfile beneficen-
te, no Clube de Pesca de Santos, 
na Ilha das Palmas, com renda em 
prol do Centro Espírita EvoluçãoAna Silveira Maria Elizabeth DeVicenze

Adriana Meireles Machado Goreth Veloza Sonia Dinelli Buchino Cecilia Junqueira

Vivyan Hori Kanashiro Cidinha Villalva Sabrina Rosário Rosimeire Barros de Moraes Sant’Anna

Fotos:Bruno Vaz
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Rotary Club de Bertioga Forte inicia suas atividades
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A economista e 
empresária Olga 
Tamashiro assu-
miu a presidên-
cia do Rotary 
Club de Bertioga 
Forte, em ceri-
mônia festiva, 
no dia 30 de ja-
neiro de 2018. O 
novo clube reú-
ne empresários 
e profissionais 
liberais da cida-
de de Bertioga, 
com o objetivo 
de somar com 
os demais clu-
bes de Rotary 
do Distrito 4420. 
Prestigiaram a 
cer imônia os 
clubes de: San-
tos, São Paulo, 
Cubatão, Gua-
rujá, Ribeirão 
Pires, Santo André, São Bernardo, Itariri e Pedro 
de Toledo. Reconhecida em Bertioga pelo seu tra-
balho e engajamento em questões sociais, a pre-
sidente Olga ficou emocionada ao citar sua família 
e os amigos que aceitaram formar o novo clube 
com a missão de servir a comunidade. Parabéns!

y g

Fernando Sobrinho e a presidente da
Comissão de Eventos, Regiane Marques 

As estudantes de medicina Danielle
Tamashiro e Flavia Tamashiro 

Cláudio Takata e o governador assistente
da área Guarujá e Bertioga, Antonio Duarte 

Governador Distrital 2017/2018, Cláudio
Hiroshi Takata e a presidente fundadora do

Rotary Club de Bertioga Forte, Olga Tamashiro

Hiroshi Shimuta e a protocolo Helen Souza

Cláudio Takata e o presidente da
Comissão de Desenvolvimento do

Quadro Associativo, Valter Silva Souza

Cláudio Takata e a tesoureira Maria Joanilde Amancio

Antonio Duarte presta homenagem ao
governador Distrital Cláudio Takata 

O médico Fernando Dias Sobrinho e a presidente da 
Comissão de Projetos Humanitários, Sueli Castanho

Fernando Sobrinho e o presidente da Comissão do 
Projeto Preservação do Planeta, Arnaldo Ferreira

Presidente da Comissão de Imagem
Pública, Thiago Lins e Cláudio Takata

Hiroshi Shimuta e o presidente da Comissão
da Fundação Rotária, Carlos Pinheiro

Hiroshi Shimuta e Davi Mano
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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

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS AUTISTAS DE GUARUJÁ

EDITAL DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA

Usando das atribuições que me são conferidas, con-
voco à Assembleia Geral Ordinária que será realizada na 
APAAG-Unidade 2, situada à Rua Santo Amaro nº534, Vila 
Maia, Guarujá/SP, no dia 23 de fevereiro de 2021 às 14h 
em primeira chamada e em segunda chamada às 14h30min.

Ordem do dia: Leitura, discussão e votação do Balanço 
Patrimonial e Relatório de Diretoria referente ao exercício de 
2020 com respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Guarujá, 02 de fevereiro de 2021.
Silene Cavalcante Silva Duó

Presidente

Neste sábado (6) e 
domingo (7), Prefeitu-
ras de regiões na etapa 
laranja, como os municí-
pios da Baixada Santista, 
poderão liberar aten-
dimento presencial em 
comércios e serviços 
não essenciais, das 6h às 
20h, durante todo o final 
de semana e também 
aos dias úteis. A libera-
ção foi anunciada pelo 
governador João Doria 
na quarta-feira (3), após 
a melhora de indicadores 
de controle da pande-
mia em todo o estado. 

“Tivemos, felizmente, 
queda no número de 
internações tanto em 
leitos primários como 
os de UTI, o que nos 
permite suspender a de-
cisão de fechamento de 
atividades econômicas 

O Governador João 
Doria anunciou nesta quar-
ta-feira (3) a arrecadação 
de R$ 162 milhões em 
doações privadas para a 
construção da nova fá-
brica do Instituto Butantan 
para produção da vacina 
contra o coronavírus. Com 
capacidade de produ-
ção de 100 milhões de 
doses por ano, a planta 

será construída com do-
ações de 30 empresas 
da iniciativa privada, sem 
contrapar tida. O novo 
espaço, que fica pronto 
em setembro deste ano, 
terá cerca de 11 mil m² e 
além de produzir as doses 
da vacina contra a COVID-
19, poderá produzir ou-
tros imunizantes fabrica-
dos no Instituto Butantan.

NOTA DE INDIGNAÇÃO
O coletivo Fórum de Cidadania de Guarujá se 

manifesta com indignação pela revogação do Decreto 
nº 8840, de 13/01/2010 que institui a passagem livre 
nos veículos de transporte coletivo urbano no muni-
cípio de Guarujá, para pessoas idosas a partir de 60 
anos de idade e dá outras providências.

Há 15 dias o prefeito de Guarujá revogou a 
concessão de transporte gratuito aos idosos entre 
60 e 64 anos, considerando a gratuidade apenas a 
partir dos 65 anos, seguindo os passos do governo 
do estado. 

Alegando decisão estadual, o prefeito não consi-
derou que embora o Estatuto do Idoso (Lei 10,741, 
de 2003) assegure, no artigo 39, acesso gratuito ao 
transporte coletivo público urbano e semi-urbano, 
“No caso das pessoas a partir dos 60, ‘ficará a critério 
da legislação local dispor sobre as condições para 
exercício da gratuidade”. 

O decreto municipal vigorava desde 2010, tendo 
sido Guarujá o município pioneiro da Baixada San-
tista em adotar a medida, que permitia os idosos 
a partir de 60 anos andarem de ônibus sem pagar 
passagem.

A medida homologada pela prefeita Antonieta, à 
época, havia sido matéria em discussão no período 
em que ainda ocupava uma cadeira no legislativo, 
sendo pauta construída com o também vereador 
Paulo Piasenti (falecido em janeiro de 2011).

A gratuidade da passagem foi a consolidação de 
uma política pública que ofertou ao idoso mobilidade 
urbana, consequente possibilidade de exercer sua 
cidadania. 

Sob os olhos empresariais há alegação de que 
a revogação do decreto é legitima, uma vez que a 
expectativa média do brasileiro hoje é maior do que 
há 10 anos atrás, mas Guarujá é uma cidade bem 
aquém destas estatísticas. E os idosos carentes da 
Cidade vão pagar caro. No mínimo 10,00 ao dia para 
sair e voltar para sua residência. 

Guarujá 30 de Janeiro/2021

Vaquinha pro Butantan

Empreenda Rápido

Curso gratuito para 
empreendedores

Estão abertas as ins-
crições para o curso 
gratuito “Empreenda 
Rápido – Organize Seu 
Negócio”, voltado aos 
microempreendedores 
que precisam aprimorar 
a gestão da sua em-
presa com foco em 
melhores resultados.

As inscrições podem 
ser feitas pelo whatsapp 
da Sedep (13) 3040-
7432, de segunda à 
sexta-feira, das 10 às 16 
horas. Com o objetivo 
de preparar e adaptar 
o pequeno empresário 
às mudanças mercado-
lógicas que foram ace-
leradas pela pandemia, 
o curso apresenta os 
seguintes temas: empre-
endedorismo, formação 
de preço, fluxo de caixa, 
marketing digital e aces-
so a crédito, que são 
conhecimentos indis-

pensáveis na construção 
de negócios mais orga-
nizados e competitivos.

As aulas acontecem 
entre os próximos dias 
22 e 25, das 09 às 12 
horas, no Centro de 
Capacitação de Guaru-
já (Rua Ceará s/nº, Vila 
Alice). A ação ocorre 
em parceria com Se-
brae – SP, Associação 
Comercial de Guarujá 
(ACEG) e Câmara dos 
Dirigentes Lojistas (CDL).

Fase laranja

Comércio da região volta a atender 
presencialmente aos fins de semana

Neste final de semana, 11 regiões na fase laranja poderão liberar 
comércios e serviços não essenciais sem medidas de etapa vermelha

já neste final de semana”, 
esclarece o governo. 

A redução de hospi-
talizações por COVID-19 
foi de 11%. “Isto, porém, 
não deve compreen-
der falta de cuidado e 
de atenção para que as 
pessoas estejam prote-
gidas, assim como fun-

cionários dos estabeleci-
mentos”, reforçou Doria.

O que abre - Na eta-
pa laranja, academias, 
salões de beleza, restau-
rantes, cinemas, teatros, 
shoppings, concessio-
nárias, escritórios podem 
funcionar por até oito 
horas diárias, com atendi-

mento presencial limitado 
a 40% da capacidade, 
com início às 6h e en-
cerramento às 20h. Os 
parques também estão 
liberados nesta fase. O 
consumo local em bares 
está totalmente proibido.

A venda de bebidas 
alcoólicas em lojas de 
conveniência só pode 
ocorrer entre 6h e 20h. 
Somente a partir da fase 
verde, a mais branda, 
é que essa comerciali-
zação poderá voltar a 
ser feita sem restrições.

A reclassificação do 
Plano SP está prevista para 
esta sexta (5), com vigên-
cia a partir da próxima 
segunda (8). De acordo 
com a classificação atual, 
82% da população do 
estado está na fase laranja, 
e 18% na etapa vermelha.

Governo faz novo anúncio 
nesta sexta, dia 05
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Nome – Ivampa Baldan Filho
Apelido – Ivampinha

Naturalidade – Vicente de Carvalho
Data de Nascimento – 23/05/1957

Esporte – Futebol
Posição – Meia Esquerda

Natural da “Bocaina”, em Vicente de Carvalho, o 
meia esquerda Ivampinha faz parte do renomado 
esquadrão de craques nascidos pelas mãos da 
saudosa “Ana parteira”.

O habilidoso meio-campista despontou no futebol 
aos 11 anos de idade no Infantil Brasil, dirigido pelo 
técnico Moacir Mazagão. Na sequência, a convite do 
técnico Wallace Rocha, o querido e popular Salário, 
transferiu-se para o juvenil do Itapema F.C.

Ainda como juvenil defendeu as cores da A.A. 
Portuários, no campeonato santista da categoria. 
Aos 16 anos, a pinta de craque somada a facili-
dade em driblar e lançar, o levaram ao 1º quadro 
da Sociedade Esportiva Itapema (SOCIA), sob o 
comando de Laurenil Silveira, o Noca, onde jogou 
cerca de 14 anos.

Complementando sua trajetória, Ivampinha pas-
sou pelos times do Santos F.C. (juvenil), Portuguesa 
Santista (teste profissional), Entreposto de Pesca, 
Pae Cará e Brasil. No time do Portão, nosso craque 
do passado, só jogava amistosamente e em festivais 
esportivos. No Veteranos, jogou pelo Vila Souza, 
Canto da Coruja e Itapema.

Bancário aposentado, Ivampinha reside com a 
sua família no Jardim dos Pássaros, em Guarujá!

Guarujá - Com cân-
ticos e flores, nove re-
presentantes de entida-
des religiosas de Guarujá 
se reuniram na terça-feira 
(2), na Praia da Enseada, 
para a tradicional entrega 
de oferendas em home-
nagem ao Dia de Ieman-
já, a Rainha das Águas.

O evento foi reali-

zado de forma adap-
tada em frente à Praça 
Horácio Lafer, sem a 
presença do público, 
em função da pandemia 
da covid-19. No início, 
os participantes fizeram 
um cântico aos orixás, e 
após, caminharam até o 
mar para saudá-la e fazer 
a entrega dos presentes.

Mesmo com a pan-
demia, a Equede do 
Bar ração do Ilê Asé 
Omo Ty Oyá, Viviane 
Fernandes Freitas de 
Almeida, achou a ce-
rimônia muito bonita. 
“Saí das águas do mar 
com a sensação de 
dever cumprido. Sabe-
mos que aglomerações 

não são permitidas, mas 
acreditamos que dentro 
dos protocolos pode-
mos sim louvar ao nosso 
sagrado, podemos sim 
saudar a Mãe Iemanjá 
em seu dia!”, afirmou.

Já para o pai de 
Santo da Tenda Espírita 
Mãos Estendidas, We-
verton Ventura, a emo-

ção foi grande. “Com 
rosas nas mãos, olhos 
cheios de lágrimas de 
gratidão, e o coração 
cheio de fé e esperan-
ça, viemos pedir por 
nós e por todos aqueles 
que têm fé nessa grande 
mãe. Que Mãe Ieman-
já nos abençoe hoje 
e sempre!”, pontuou.

Para aqueles que 
precisam de óculos 
e não têm condições 
para comprar, o Fundo 
Social de Solidarieda-
de (FSS) de Guarujá 
retomou essa semana 
o projeto Banco de 
Óculos. A iniciativa, 
que tem parceria com 
o Lions Club Guarujá 
– Sul, proporciona a 
doação de óculos de 
grau gratuitos para pes-
soas de baixa renda.

Para receber os 
óculos é preciso ter 
encaminhamento do 
oftalmologista do Sis-
tema Único de Saúde 
(SUS). Os interessados 
devem agendar atendi-
mento pelo telefone: 
(13) 3386-8820. As 
vagas são limitadas.

A Prefeitura de Gua-
rujá decidiu cancelar 
o ponto facultativo do 
Carnaval, seguindo as 
recomendações do Go-
verno do Estado. A Ad-
ministração considerou 
que a adoção do ponto 
facultativo nos dias 15, 16 
e 17 de fevereiro, cor-
respondentes aos dias 

de Carnaval e da quarta-
feira de Cinzas teriam o 
potencial de incentivar a 
aglomeração de pessoas 
em espaços públicos 
e privados, no sentido 
inverso do preconiza-
do pelas orientações e 
nos protocolos sanitários 
recomendados pelas 
autoridades de saúde.

Guarujá

Carnaval tem 
expediente normal

Banco de 
Óculos

Prefeitura de Guarujá decidiu seguir as
recomendações do Governo do Estado

Homenagem à Iemanjá 

Representantes de Ilês mantém tradição
Participantes fizeram um cântico aos orixás, e depois caminharam até
o mar para saudar e realizar a entrega dos presentes à Rainha do Mar

Evento foi realizado de forma adaptada, sem a presença do público

Helder Lima

Equipe de Futebol do Banespa.

Ivampinha é o terceiro agachado.

Veteranos do Canto da Coruja.
Ivampinha é o segundo agachado

da esquerda para a direita.
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ASSESSORIA
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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
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O Estado de São 
Paulo registrou na quar-
ta-feira (3), 53.704 óbi-
tos e 1.807.009 casos 
confirmados durante 
toda a pandemia. Entre 
o total de casos diag-
nosticados de Covid-
19, 1.565.915 pesso-
as estão recuperadas, 
sendo que 181.708 
foram internadas e ti-
veram alta hospitalar.

No Brasil, o número 
de pessoas que não 
resistiram à covid-19 
subiu para 227.563. 
Entre terça e quarta-
feira foram registra-

das 1.254 mil mortes.
Já o total de pes-

soas infectadas pelo 
coronavírus desde o 
início da pandemia 
chegou a 9.339.420. 
Entre os dias 2 e 3, fo-
ram confirmados pelas 
autoridades de saúde 
56.002 diagnósticos 
positivos de covid-19. 

Ainda há 874.993 
pessoas com casos 
ativos em acompa-
nhamento por pro-
f i s s iona i s  de  saú -
de. Mais 8.236.864 
pessoas se recupe-
ra ram da doença .

O Congresso Nacio-
nal iniciou oficialmente 
os trabalhos em 2021 
com a tradicional sessão 
solene de abertura do 
ano legislativo e o auxílio 
emergencial esteve pre-
sente nos discursos dos 
presidentes do Senado, 
Rodrigo Pacheco, e da 
Câmara, Arthur Lira. A saí-
da da crise, auxiliando os 
mais pobres e, ao mes-
mo tempo reerguendo 
a economia, deu o tom 
das falas dos comandan-
tes do Poder Legislativo.

Pacheco lembrou da 
importância do auxílio 
emergencial de R$ 600 
dado aos economica-

mente mais vulneráveis 
em 2020, ainda que isso 
tenha provocado um 
buraco bilionário nas 
contas do governo em 
mais de R$ 300 bilhões 
e acrescentou que já 
discute com o gover-
no algum tipo de auxí-
lio também em 2021.

“Estamos estabele-
cendo junto ao nosso 
Colégio de Líderes e 
a equipe econômica 
do governo federal um 
caminho para compa-
tibilizar um auxílio go-
vernamental aos mais 
carentes, que ainda é 
absolutamente necessá-
rio neste momento, com 

os princípios e funda-
mentos que norteiam a 
responsabilidade fiscal”.

Lira seguiu na mesma 
linha e defendeu o auxílio 
pago no ano passado 
como uma das medidas 
de enfrentamento à crise 
gerada pela pandemia 
de covid-19. “O auxílio 
emergencial garantiu a 
sobrevivência de milha-
res de famílias e deu fô-
lego à nossa economia”.

Ainda que não tenha 
sido tão explícito quanto 
o colega, Lira falou em 
trabalhar para garantir 
“amparo aos mais vul-
neráveis”. “Podemos, 
sim, unir esforços com o 

Senado Federal, com o 
Executivo, com o Judi-
ciário e, de nossa parte, 
fazer o que estiver ao 
nosso alcance para faci-
litar a oferta de vacinas e 
o amparo aos mais vul-
neráveis nesse momento 
mais dramático”, disse o 
presidente da Câmara.

NÃO ENDOSSOU
Presente na sessão, o 

presidente Jair Bolsonaro 
também citou o auxílio, 
referindo-se às parcelas 
já pagas. Ele destacou o 
pagamento do auxílio a 
68 milhões de brasileiros, 
mas não falou em uma 
nova edição do auxílio.

Anvisa retira obrigação de testes no 
Brasil para autorização de vacina

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) anunciou na quarta-
feira (3) o fim da exigência 
de estudos da fase 3 em 
andamento no Brasil para 
autorização emergencial 
de vacinas no país. Esta 
é a principal mudança 
trazida na atualização do 
guia para uso emergencial 
de imunizantes contra a 
covid-19. São os estudos 
da fase 3 que mostram 
o percentual de eficácia 
da vacina, quantas doses 
devem ser aplicadas, além 
da avaliação de even-
tuais reações adversas. 

“Essa atualização faz 
parte da estratégia regula-
tória do Brasil de favorecer 
acesso. Ela está apartada 
de qualquer discussão 
que seja fora do âmbito 
técnico, para que o Brasil 
garanta que tenha acesso 
a vacinas com qualidade, 
eficácia e segurança”, 
disse a diretora da Anvisa, 
Meiruze Freitas, durante 

Esta é a principal mudança trazida na atualização do guia para uso emergencial de imunizantes 
contra a covid-19. São os estudos da fase 3 que mostram o percentual de eficácia da vacina, 

quantas doses devem ser aplicadas, além da avaliação de eventuais reações adversas.

coletiva de imprensa para 
comunicar as alterações. 

Com a mudança, a 
norma da Anvisa segue 
exigindo estudo de de-
senvolvimento clínico da 
vacina na fase 3, mas 
agora ele não precisa 
estar sendo conduzido 
no Brasil. O guia passa 
a contar com a seguin-
te redação: “A vacina 
deve preferencialmente 
possuir um Dossiê de 

Desenvolvimento Clínico 
de Medicamento (DDCM) 
anuído pela Anvisa e o 
ensaio clínico fase 3, pelo 
menos, em andamento e 
em condução no Brasil”. 

No caso de fase 3 rea-
lizada no exterior, caberá 
ao laboratório requeren-
te apresentar os dados 
brutos do estudo, fazer 
o acompanhamento dos 
participantes dos testes 
para avaliação de eficácia 

por, pelo menos, um ano e 
apresentar demonstração 
de que os estudos pré-
clínicos e clínicos foram 
conduzidos conforme as 
diretrizes aceitas nacional 
e internacionalmente. O 
prazo de análise para 
vacinas sem estudo de 
fase 3 desenvolvido no 
Brasil será de até 30 dias.  

“A vacina com estudo 
de fase 3 aqui no Brasil 
ou no exterior vai ter que 

seguir o mesmo critério 
de segurança, qualidade 
e eficácia. A única dife-
rença vai ser a necessida-
de de apresentar dados 
que permitam que nós 
tenhamos confiança no 
estudo no exterior e que 
esse estudo mostre que 
a vacina serve para a po-
pulação brasileira. E nós 
como agência reguladora 
vamos assegurar isso”, 
afirmou Gustavo Mendes, 
gerente-geral de medica-
mentos da Anvisa.

OUTRAS VACINAS
Até agora, no Brasil, 

existem duas vacinas com 
autorização de uso emer-
gencial: a Coronavac, de-
senvolvida pelo Instituto 
Butantan em parceria com 
a Sinovac; e o imunizante 
desenvolvido pela farma-
cêutica AstraZeneca, em 
parceria com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

A flexibilização nas 
regras do pedido de 

uso emergencial pode 
beneficiar, por exemplo, 
o laboratório União Quí-
mica, que está à frente 
da produção da vacina 
russa Sputnik V no Brasil. 
O imunizante ainda aguar-
da autorização de estudo 
fase 3 no país, mas ago-
ra não dependerá mais 
desse pré-requisito para 
encaminhar o pedido. 

AMPLIAR OFERTA
De acordo com Mei-

ruze Freitas, a expectativa 
é que a nova redação do 
guia para uso emergen-
cial amplie a oferta de 
vacinas no país. “A gente 
ainda não recebeu isso 
diretamente de  nenhuma 
empresa, mas eu espero 
for temente que tenha 
impacto. Isso certamen-
te possibilitaria para a 
Moderna, Novavax e um 
monte de outras vacinas, 
dentro inclusive do por-
tfólio da Covax Facility”. 
(Fonte: Agência Brasil)

Balanço Covid-19
Estado de SP registra 
1,8 milhão de casos 

Presidentes da Câmara e do Senado 
defendem novo auxílio emergencial

Medida vai facilitar registro de novos imunizantes no país


