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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 retoma barreiras nos
acessos e restrições no comércio

Prefeitura de Guarujá vai implantar medidas de restrições no comércio e também no uso das praias, de acordo com a Fase 
Vermelha do Plano São Paulo. As regras entram em vigor na primeira hora deste sábado (6) e devem permanecer até 19 de março.

Charge da semana

Página 6Página 2

Há um ano, Guarujá 
perdia 34 pessoas 
nos deslizamentos
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Mulheres 
lutam por 
igualdade 
e também
pela vida

Dia 8 inicia
vacinação 
de idosos 

de 75 e
76 anos

Fase vermelha de enfrentamento à Covid-19Fase vermelha de enfrentamento à Covid-19

Página 3



A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ - Diretora Executiva: Maria Baraçal - Jornalista patrono: José Henrique Schmitz (in memoriam) - Editora e Jornalista Responsável: Karina Mingarelli - MTb 
53.449 - Diagramação, Redação, Edição, Composição e Editoração Eletrônica: Rua Funchal, 714 – Jd. Dos Pássaros, CEP.: 11.430-000 - Tel.: 3355-7474 e 3387-5096 - E-mail 
da Redação: jornal.estancia@terra.com.br - E-mail do departamento comercial: comercial.estancia@terra.com.br - Circulação: Digital online e impresso nas praças Guarujá, 
Vicente de Carvalho, Bertioga e Cubatão - Tiragem: 10.000 exemplares. Impressão: Gráfica Diário do Litoral - Os artigos assinados são de responsabilidade dos seus autores.

5 a 11 de março de 2021 O P I N I ÃO A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br2

Da Redação

A madrugada do dia 3 
de março de 2020 entrou 
para a história de Guarujá 
como uma das mais tristes 
já vividas pela população 
da cidade. Neste dia, há 
um ano, 34 pessoas per-
deram a vida devido aos 
deslizamentos ocorridos 
nas encostas dos morros 
Barreira do João Guar-
da, Bela Vista (Macaco 
Molhado), Cachoerinha, 
Engenho e Vila Baiana, e 
mais de 1,2 mil famílias 
ficaram desalojadas ou 
desabrigadas.

A Cidade decretou 
estado de calamidade 
pública devido aos des-
lizamentos em diversos 
pontos do Município. As 
chuvas intensas iniciaram 
no fim da tarde do dia 2 
de março e adentraram a 
madrugada, acumulando 
405 mm em 72 horas, 
sendo 282 só nas pri-
meiras 12 horas, número 
superior ao previsto para 
todo o mês de março. No 
total, foram registradas 45 
mortes na baixada santista 
devido ao temporal.

Só no Morro do Maca-

co e no Morro da Barreira, 
onde ocorreram os prin-
cipais acidentes, desceu 
um total de 153 mil tone-
ladas de sedimentos, ma-
teriais oriundos de origem 
vegetal, pedras e terras.

Passado um ano da 
tragédia que mobilizou 
por cerca de duas se-
manas muitos voluntários, 
Corpo de Bombeiros e 
agentes das Forças Ar-
madas nas buscas das 
vítimas, a região ainda 
vive os mesmos proble-
mas de ocupação de 
solo irregular nos morros. 

No entanto, houve-
ram avanços na parte de 
infraestrutura dos locais 
afetados pelas chuvas. 
O primeiro a ser con-
cluído foram as obras 
de contenção no Morro 
da Bela Vista. Para recu-
peração da área foram 
repassados R$ 25 milhões 
pelo Governo do Estado, 
complementados com 
orçamento municipal.

AINDA FALTAM
RECURSOS

Uma semana após os 
deslizamentos, a Pre-
feitura de Guarujá soli-

citou R$ 77 milhões ao 
Governo Federal para 
obras de reestruturação 
dos pontos afetados e 
limpeza. Porém, até hoje, 
só foram repassados R$ 
20,5 milhões, para uso 
específico no chamado 
plano de resposta rápi-
da, que compreende  
serviços de limpeza e 
correção de estragos.

De acordo com a Se-
cretaria Municipal de Pla-
nejamento e Gestão (Se-
plan), R$ 17 milhões foram 
designados para limpeza 
e remoção de sedimentos 
provenientes do escorre-
gamento das encostas 
dos morros Barreira do 
João Guarda, Vila Baiana, 
Engenho e Cachoeira.

Já os R$ 3,5 milhões 
remanescentes, afirma a 
prefeitura, foram usados 
para limpeza de vias pú-
blicas, restauração de uni-
dades de saúde deterio-
radas pelos impactos das 
chuvas torrenciais e re-
moção do entulho de ca-
sas que desabaram com 
o deslizamento de terra.

A Prefeitura a inda 
aguarda verba para as 
obras estruturantes de 

Após um ano da tragédia, morros 
ainda preocupam moradores

Passado um ano da tragédia, região ainda vive os mesmos 
problemas de ocupação de solo irregular nos morros

contenção de encostas e 
prevenção de novos des-
lizamentos, a exemplo do 
Morro da Bela Vista. Para 
isso, o Município espera, 
no mínimo, R$ 42 milhões.

MEDO DE NOVOS
DESLIZAMENTOS
José Heleno da Cruz, 

de 34 anos, morador na 
região da Cachoeira, diz 
que nunca vai esquecer 
aquela madrugada (3 de 
março de 2020) e que 
toda vez que chove mais 
forte fica de sobreaviso. 
“Sei que moramos em 
uma área de risco de 
deslizamentos, mas não 

tenho para onde ir”, diz.
Assim como Hele-

no, a costureira Claudia 
Brás, agora moradora na 
Vila Baiana, não tem para 
onde ir e vive em medo 
constante por uma nova 
tragédia. “Estou desem-
pregada desde a pan-
demia, não tenho como 
pagar aluguel, e tenho 
muito medo, pois a Defe-
sa Civil já interditou casas 
próximas à minha. Não te-
nho dormido esses dias”, 
desabafou a moradora, 
que é uma sobreviven-
te da tragédia ocorrida 
no Morro da Barreira.

Claudia estava mo-

rando temporariamente 
com parentes. Ela conta 
que desceu do ônibus 
e quando foi chegan-
do perto do morro viu 
que tinha muita água 
bar renta descendo e 
decidiu voltar e dormir 
na casa da colega de 
trabalho, onde mora atu-
almente, na Vila Baiana. 

“Ainda tenho pesa-
delos com aquela noite. 
Quando me acordaram 
avisando que o morro ti-
nha vindo abaixo fiquei em 
choque e só conseguia 
chorar”, conta emociona-
da, pois perdeu a prima 
e um amigo na tragédia.

Destaque da semana

Da Redação - Os 
congestionamentos que 
se formam nas princi-
pais vias da cidade aos 
finais de semana devido 
ao grande fluxo de tu-
ristas tem se repetido 
nas últimas semanas em 
Guarujá. Mas o moti-
vo não é o turismo, e 
sim a falta de sinaliza-
ção correta e orientação 
de agentes no trânsito.

Na tarde de sexta-feira 
(26), a confusão no trân-
sito na região Central tinha 
reflexos na avenida San-
tos Dumont após a ponte, 
e na avenida Adhemar de 

Barros, o congestiona-
mento iniciava no cruza-
mento com o semáforo 
da Avenida Santa Maria.

Já nesta semana, os 
congestionamentos ti-
raram os motoristas do 
sério. Na manhã de se-
gunda-feira, o fluxo ele-
vado de pessoas senti-
do a Enseada não tinha 
explicação aparente e na 
quarta-feira (3), morado-
res da Enseada levavam 
cerca de 40 minutos para 
atravessar toda a Av D. 
Pedro até a Av Puglisi. 

A autoridade de Trân-
sito Municipal informou, 

por meio da Assessoria 
de Comunicação da Pre-
feitura, que o “aumento 
do fluxo de trânsito se 
deu devido as interven-
ções emergenciais em 
algumas vias do Cen-
tro, devido a riscos de 
queda de árvores e a 
um rompimento de tu-
bulação da Sabesp.”

No entanto, não ha-
viam agentes de trânsito 
nos locais para orientar 
os motoristas. De acordo 
com comerciantes da 
região, esses só apare-
ceram na hora de colocar 
e retirar os cavaletes.

Não haviam agentes de trânsito nos
locais para orientar os motoristas

Obras mal sinalizadas geram caos 
e congestionamentos no trânsito 
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A Câmara Municipal 
do Guarujá aprovou na 
sessão de terça-feira 
(02), por unanimida-
de de votos, o Proje-
to de Lei n° 020/2001 
de autoria do Poder 
Executivo, que pos-
sibilita a liberação de 
recursos destinados às 
emendas parlamentares 
em ações relativas ao 
enfrentamento da pan-
demia do coronavírus e 
dá outras providências.

Na prática, o Poder 
Executivo Municipal fica 
autorizado a utilizar os 
recursos destinados às 
emendas parlamenta-
res, cerca de R$ 13 
milhões, no enfreta-
mento da pandemia. 

“A ação é tomada 
com a finalidade de 
minimizar os impactos 
ocasionados na área da 
saúde em decorrência 
da pandemia. Cons-

ta no Projeto que as 
emendas parlamentares 
destinadas à saúde ou 
que possuam impedi-
mento técnico para a 
sua execução ainda que 
não relacionadas à área 
da saúde, poderão ser 
objeto de alteração.”

O presidente da 
Casa, vereador José Nil-
ton de Oliveira, o Doi-
dão, assegurou que os 
vereadores entenderam 
a urgência em ações de 
enfrentamento da pan-
demia, ainda mais com 
o aumento de casos 
das últimas semanas. 
“Aprovamos o projeto 
pois é uma questão 
urgente não apenas em 
Guarujá, mas em todo 
o mundo. O que pu-
dermos fazer para salvar 
vidas, iremos fazer, claro 
que dentro da legalida-
de e da transparência”, 
garantiu o presidente.

Após muitos 
movimentos, gre-
ves e manifesta-
ções na Alemanha, 
Rússia, Dinamarca, 
Estados Unidos 
e tantos outros 
países, decidiram 
então designar 
um dia para ho-
menagear as mu-
lheres no mundo todo.

Homenagem essa que 
ainda hoje são feitas com 
flores, perfumes, maquia-
gem, roupas ou sapatos em 
vez de equiparação aos ho-
mens em salário, cargos, fun-
ções, jornada de trabalho, 
incentivos, lugar na política 
entre tantas outras coisas.

Eu como única mulher 
eleita em nossa cidade, 
para representar o povo 
junto a Câmara Municipal, 
gostaria de homenagear a 
todas as mulheres que tra-
balham fora e as cuidadoras 
de seus lares ressaltando a 

habitual inteligên-
cia com que exer-
cem suas funções, 
além da persistên-
cia, dedicação, 
amor e resiliência.

A s  m u l h e -
res sentem raiva, 
tristeza, alegria e 
medo, porque sa-
bem que o medo 

não as torna fracas, nem 
a raiva as torna “masculi-
nas”. Essas duas emoções 
e as outras juntas, as tor-
nam humanas e inteligentes. 

Uma  mu lhe r  i n t e l i -
gente é livre porque lu-
tou por sua l iberdade.

Dizem que a primeira 
mulher foi feita da coste-
la de um homem... po-
rém depois disso todos 
os homens do mundo de 
qualquer classe social, raça 
ou gênero foram gerados 
no ventre de uma mulher.

Viva as mulheres. Salve 
08 de março!

Sirana Bosonkian – vereadora de Guarujá

Artigo

Dia internacional
da Mulher

Emendas para enfrentar
a pandemia de Covid-19

Guarujá - Seguindo 
as medidas anunciadas 
pelo Governo do Estado, 
na última quarta-feira (3), 
que reclassificaram toda 
a Baixada Santista para a 
fase vermelha do Plano 
São Paulo, a Prefeitura 
de Guarujá vai implantar 
medidas de restrições 
no comércio e tam-
bém no uso das praias.

As regras entram em vi-
gor na primeira hora deste 
sábado (6) e devem per-
manecer até 19 de mar-
ço. O objetivo é conter 
o avanço da Covid-19.

A permanência de 
pessoas no mar e na faixa 
arenosa das praias está 
condicionada apenas à 
prática dos esportes in-
dividuais, respeitando as 
regras de distanciamento. 
A fim de evitar aglome-
rações, está proibida a 
colocação de cadeiras e 
guarda-sóis, bem como 
o comércio ambulante. 
Além disso, restauran-
tes, bares, quiosques, 

Guarujá seguirá restrições impostas pelo 
Plano São Paulo do Governo do Estado

Medidas que visam conter o avanço
da Covid-19 entram em vigor sábado 
(6); haverá restrições no comércio

e também no uso das praias

Escolas - abertas
com ocupação
máxima de até 35%

Estabelecimentos 
religiosos – abertos 
com ocupação máxima 
de até 30%

Logística – empresas 
de locação de veículos, 
oficinais de veículos, 
transporte público, 
táxis, aplicativos de 
transporte, serviços
de entrega
e estacionamentos.

Serviços Gerais 
hotéis, lavanderias, 
serviços de limpeza, 
manutenção e 
zeladoria, call center, 
serviços bancários, 
lotéricas, bancas de 
jornais, assistência 
técnica de produtos 
eletrônicos.

Segurança – serviços 
de segurança pública
e privada

Abastecimento 
transportadoras, 

armazéns, postos de 
combustíveis e lojas de 
materiais de construção

Comunicação 
social – meios de 
comunicação social, 
inclusive eletrônica, 
executada por 
empresas jornalísticas e 
de radiodifusão sonora 
e de sons e imagens;

Alimentação 
supermercados, 
hipermercados, 
açougues, padarias, 

lojas de suplemento e 
feiras livres (consumo 
proibido no local), 
restaurantes (consumo 
proibido no local, 
liberados serviços
de retirada, delivery
e drive thru)

Construção civil
e Indústria
Serviços Públicos
Saúde – hospitais, 
clínicas, farmácias
e estabelecimentos
de saúde animal.

shoppings e congêneres 
estarão proibidos de fun-
cionar com consumo no 
local, podendo atender 
somente nos sistemas de 
entrega a domicílio, retira-
da no local ou drive thru.

BARREIRAS
SANITÁRIAS

Será implantada bar-

reira sanitárias na entrada 
do Município pela Rodo-
via Cônego Domenico 
Rangoni de sexta-feira 
a domingo, das 7 às 
19 horas, com aferição 
de temperatura de to-
dos os ocupantes dos 
veículos que tentarem 
entrar na Cidade. Se 
constatada temperatura 

Confira o que abre:

igual ou superior a 37,5 
graus celsius, a entra-
da não será autorizada.

CONDESB
Paralelamente a isso, o 

Conselho de Desenvolvi-
mento da Baixada Santista 
(Condesb) enviou um 
ofício, na última quarta-
feira (3), ao Governo 
do Estado, pedindo a 
implantação de barrei-
ras sanitárias no Sistema 
Anchieta-Imigrantes (SAI) 
e nas rodovias Mogi Ber-
tioga e BR-116, além da 
proibição da Operação 
Descida no SAI e o refor-
ço de policiais militares.

TOQUE DE RESTRIÇÃO
Outra alteração impos-

ta pelo Plano São Paulo foi 
a antecipação do ‘Toque 
de Restrição’, que reco-
menda que as pessoas 
não circulem nas ruas à 
noite. Antes, a vigência 
era das 23 às 5 horas. 
Agora, será a partir das 
20 horas até as 5 horas.



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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Grupo Vivência de Bertioga realiza noite de Halloween
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O empresário Alberto Garcia e sua esposa Cleide Garcia (esq), receberam amigos que comemoraram com muita alegria o aniversário do empresário.
Alberto e Cleide residem há décadas na Cidade e são proprietários do Restaurante Velho Pop, na Praia da Enseada, Guarujá. Parabéns! 

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

Os anfitriões, o presidente do Grupo Vivência 
de Bertioga, Walter Alves e sua esposa
Marta Miranda Alves proporcionaram

com muita alegria a noite de Halloween 

A vice-presidente do Grupo Vivência de 
Bertioga, Lucineide Rachid e seu marido, o 
secretário de Habitação e Obras e Serviços 
Urbanos de Bertioga, Luiz Carlos Rachid Heloisa Helena de Oliveira Gilka Castro

Jeny Dias Amigas Bruxas Ângela Daderio

A magia da bruxaria Beronice dos Santos Rocha 
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Base Aérea de São Paulo sob novo comando
O comandante da Base 
Aérea de Santos, tenen-
te-coronel-aviador Jailson 
Oliveira da Silva, o co-
mandante do IV Comando 
Aéreo Regional, major-
brigadeiro-do-ar Luis Ro-
berto do Carmo Lourenço 
e o novo comandante 
da Base Aérea de São 
Paulo, coronel-aviador 
Kennedy Fernandes Fer-
reira. Desejo ao novo co-

mandante muito sucesso 
assumindo a Ala 13. No 
início deste ano, muitas 
cidades estão mudando 
os nomes de suas Bases 
para Alas, essa mudança 
apenas tem foco ope-
racional, causando me-
lhores ajustes na Força 
Aérea Brasileira e tornan-
do-a bem mais prepara-
da e moderna em suas 
atividades operacionais 

O brigadeiro-do-ar Frederico José  Moretti
da Silveira assumiu o Centro de Logística
da Força Aérea Brasileira em São Paulo.
Na foto, com sua esposa Luciene Mendes 

O comandante da Base Aérea de Campo Grande, 
coronel-aviador Daniel Cavalcante de Mendonça

e o presidente da Abast, Aníbal Martinez

O coronel-aviador Jorge Tebicherane
e o coronel-intendente Carlos Augusto 

O coronel Kennedy Fernandes Ferreira com sua esposa Franciane e seus filhos Isabella e Matheus  

A secretária chefe
da Casa Militar,

coronel PM, Helena
dos Santos Reis

O chefe do Grupamento 
de Apoio de São Paulo, co-
ronel-intendente Walde-
mar Roberto Cabral Jorri

O tenente brigadeiro-
do-ar Juniti Saito foi

muito cumprimentado 
pelas autoridades 

O estudante de 
Administração de 
Empresas João
Pedro Ferreira

O brigadeiro-do-ar Jaime Ferreira
e sua esposa Alessandra Ferreira

O comandante do 
Comando Militar do 
Sudeste, general de 

Exército, Mauro César 
Lourenna Cid prestigiou 

a passagem de 
comando de Kennedy 

Fernandes Ferreira 

O coronel-aviador
Reginaldo Pontirolli 

fez um discurso emo-
cionante, falando de 

seu carinho pela Força 
Aérea Brasileira e agra-
deceu todo apoio que
recebeu de sua família 



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
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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

Rua Montenegro, 291 - Vila Maia, Guarujá 

Guarujá – A vacina-
ção de idosos na faixa-
etária de 75 e 76 anos 
inicia nesta segunda-fei-
ra, dia 8 de março, em 
Guarujá. Desde quarta-
feira (3), estão sendo 
imunizadas pessoas de 
77 e 79 anos. Na última 
semana, a cidade rece-
beu 7.240 doses, entre 
as vacinas CoviShield, da 
Fiocruz, e CoronaVac, 
do Butantan, para se-
guir vacinando profissio-
nais de saúde e idosos. 

A vacinação segue 
mantida nos dois postos 
centralizados, na Unidade 
de Saúde da Família (Usa-
fa) Jardim dos Pássaros 
(Rua Rouxinol, 25 – Jardim 
dos Pássaros), que funcio-
na das 8 às 17 horas, de 
segunda a sexta-feira, e na 

A Secretaria de Saú-
de de Guarujá (Sesau) 
segue realizando vistorias 
casa a casa para elimi-
nar possíveis focos do 
mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da dengue 
e de outras doenças. 

A ação, que começou 
na terça-feira (2), segue 
até o próximo dia 18, 
atendendo os bair ros 
Morrinhos 1 e 2, Jardim 
Brasil, Residencial Vitó-
ria Park e Santo Antônio. 

Durante a semana, 
equipes farão nesses bair-
ros Bloqueio de Controle 
de Criadouros (BCC). Até 
sexta-feira (5), a ação es-
tará em Morrinhos 1 e 2, 
Jardim Brasil e Residencial 
Vitória Park. Já do dia 8 a 
12 será no Santo Antônio. 

Desde segunda-fei-
ra (1º), equipes atuam 
com nebulização con-
tra o mosquito no Sítio 
Conceiçãozinha. Ação 
segue até sexta-feira (5). 

Em caso de suspeita 
de dengue, zika ou chi-
kungunya, o munícipe 
deve procurar atendimen-
to na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) mais 
próxima de sua residência 
ou também comparecer 
a uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS) ou Unidade 
de Saúde da Família (Usa-
fa) para realizar o exame 
de sorologia. Dessa forma, 
o Setor de Combate às 
Endemias será notificado. 

A Prefeitura também 
conta com um canal de 
denúncias. Para informar 
alguma situação ou tirar 
dúvidas, a população 
pode ligar para o nú-
mero (13) 3341-6569.

 
CRONOGRAMA  

Dias 9, 10 e 11
Jardim Brasil e

Residencial Vitória Park
16, 17 e 18

Santo Antônio

Março iniciou com a 
aula inaugural do primeiro 
Programa de Residência 
em Medicina da Família e 
Comunidade (PRMFC) da 
cidade de Guarujá, reali-

zado no campus da Uno-
este e em parceria com a 
Secretaria Municipal de 
Saúde. A residência mé-
dica é uma modalidade 
de ensino de pós-gradu-

ação destinada a médicos 
recém-formados, que são 
treinados em serviço e 
contam com a orientação 
de profissionais médicos 
altamente qualificados. A 

parceria entre a Unoeste 
e a Secretaria Municipal 
de Saúde, visa melhorar a 
assistência médica do mu-
nicípio e aperfeiçoar o pa-
drão funcional e científico.

Guarujá multa estabelecimento por festa clandestina
O primeiro final de 

semana de restrição de 
circulação à noite devido 
à pandemia da covid-
19 foi de fiscalização e 
orientação aos comer-
ciantes de Guarujá. A Di-
retoria de Força Tarefa au-
tuou um estabelecimento 
em aproximadamente 

R$20 mil por realizar uma 
festa clandestina com 
aglomeração de pesso-
as no último domingo 
(28), no bairro Pae Cará, 
em Vicente de Carvalho. 

As equipes tiveram 
apoio da Polícia Militar e, 
chegando ao local, cons-
tataram que um estabele-

cimento estava realizando 
um evento com música 
ao vivo, com cerca de 
400 pessoas obstruindo 
a via. A festa foi encerrada 
e o público dispersado.

O estabelecimento 
foi autuado por infringir 
quatro regras: não cum-
primento do horário de 

funcionamento; descum-
primento do decreto que 
proíbe aglomerações; 
jogar lixo no logradouro 
e embaraço do trânsito 
de veículos e pedestres. 
Também foram apreendi-
das 27 cadeiras e 8 mesas.
Saiba mais em www.
estanciadeguaruja.com.br

Idosos de 75 e 76 anos serão vacinados
a partir desta segunda-feira, dia 8

Coordenadoria da Guar-
da Civil Municipal (GCM) 
em Vicente de Carvalho 
(Rua Cunhambebe, 500 
– Jardim Cunhambebe), 
com atendimento das 8 
às 16 horas, também nos 
dias úteis, para os que 

preferirem chegar a pé. 
Os idosos que fo-

rem de carro continu-
arão contando com o 
serviço de drive-thru, 
montado em frente aos 
dois postos de vacina-
ção, exclusivamente para 

eles. O funcionamen-
to é das 9 às 15 horas. 

Para garantir a vacina-
ção, basta o munícipe 
comparecer a um dos 
postos munido de um 
documento com foto e 
comprovante de residên-
cia, se for primeira dose. 
Caso seja a segunda, tam-
bém é preciso apresentar 
o cartão de vacinação.

Também é recomen-
dado – mas não manda-
tório – o cadastro no site 
do VacinaJá, do Governo 
do Estado (https://www.
vacinaja.sp.gov.br/). A re-
alização do pré-cadastro 
não garante preferência 
no momento da imuniza-
ção, mas agiliza o envio 
das informações da Ci-
dade aos órgãos de saú-
de estaduais e federais.

A empresária 
Maria Baraçal 

recebendo
a vacina  

Agentes visitam cinco bairros até dia 18 

Residência em Medicina da Família em Guarujá
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Marcos Martins de Almeida, popular-
mente conhecido como Macarrão, ama 
o futebol e a sua posição de goleiro. Ele 
começou a jogar muito novo, como todo 
jovem brasileiro.

Sua grande paixão é o Itapema Futebol 
Clube, o popular Vovô da Ilha. Porém, 
antes de chegar ao seu time de coração, 
vestiu camisas de diversas equipes do fu-
tebol de várzea da Ilha de Santo Amaro.

Macarrão iniciou sua trajetória futebolís-
tica no juvenil do Cruzeirinho, com o téc-
nico Agostinho, onde ficou por dois anos. 
Na sequência, ainda no juvenil, transferiu-
se para o Guarani, equipe que disputou 
vários  torneios. No amador, nosso home-
nageado passou pelo Monteiro da Cruz, 
antes de chegar ao Itapema FC. Paralelo 
ao Vovô da Ilha, passou ainda pelo Pae 
Cará FC e Sociedade Esportiva Itapema.

Sua agilidade e defesa em bolas aére-
as, além do grande reflexo embaixo da 
trave, garantiram sua titularidade no “Vovô 
da Ilha” por mais de 30 anos. Atualmente 
defende o gol da categoria 60ão.

Nascido em Guarujá, Macarrão é pai de 
dois filhos, tem uma netinha e é funcioná-
rio público municipal há mais de 25 anos.

POR ONDE ANDA

BASTIDORES
DO ESPORTE

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

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

ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

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

Da Redação

O Dia Internacional da 
Mulher comemorado em 
8 de março tem como 
princípio dar visibilidade 
à mobilização política das 
mulheres que, por meio 
de manifestações, greves, 
comitês, travam desde o 
século 19 uma luta por 
igualdade e respeito.

Desde então a data 
é marcada pela história 
das muitas lutas e algumas 
conquistas alcançadas e 
em curso. No último ano, 
a questão da violência 
contra a mulher esteve 
em evidência.

No ano de 2020, de 
acordo com dados da 
Ouvidoria Nacional de Di-
reitos Humanos (ONDH), 
houve um aumento mé-
dio de 14,1% no número 
de denúncias feitas ao 
Ligue 180 (Central de 
Atendimento à Mulher) 
nos primeiros quatro me-
ses de 2020 em relação 
ao ano 2019. 

O total de registros 
de ligações foi de 32,9 

O histórico 
8 de Março - 
mês de luta re-
metido às Mu-
lheres, vem em 
2021 rechea-
do de pesos. 

O  p e s o 
das desvanta-
gens, de um 
sistema violen-
to, machista e 
com um racis-
mo que não 
pode ser tratado como 
e lemento secundár io .

As Mulheres têm mar-
chado com um peso nos 
pés: família, casa, falta de 
condições e desemprego, 
aliado, agora, ao Covid-19.

Algumas impor tantes 
conquistas foram atribuí-
das às Mulheres, peque-
nas vitórias que resultaram 
de uma luta por igualda-
de, e autonomias eco-
nômica, política e social. 

Mas há uma grande luta 
ainda hoje: o combate à 
cultura da desvalorização 
do trabalho feminino, ou 
a falta deste, em tempos 
pandêmicos, e a cons-
tante violência de gênero.

A carga do cuidar da 
saúde familiar, a solidão alia-

da à ansieda-
de e à depres-
são,  t razem 
cargas emo-
cionais sérias 
às Mulheres.

Uma cons-
tante luta pelo 
direito à não 
violência deve 
ser compar-
t i lhada com 
toda a socie-
dade em um 

grande pacto, que fará 
uma Marcha menos lenta.

Para além das mais ex-
pressivas políticas públicas 
como a Delegacia de De-
fesa da Mulher (equipa-
mento de enfrentamento 
à violência), ou a Patrulha 
“Guardiã Maria da Penha”, 
há de ser tratada uma re-
forma no sistema social.

Não uma reforma de 
jardim de flores, de onde 
se têm mais cortes de espi-
nhos do que perfumes, mas 
uma reforma de hábitos, 
de liber tação de pesos, 
de direito à não violência, 
pactuado com a participa-
ção de quem de fato tenha 
interesse em justiça social, 
em um grande dar-de-mãos 
para uma sociedade sadia.

Andréa Moreira - Assessora municipal
de Políticas Públicas para as Mulheres

Artigo

A Marcha das Cargas

ACOMPANHE-NOS
PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/ EstanciaDeGuaruja

Dia da Mulher é um convite à 
reflexão e ao reconhecimento

mil entre janeiro e abril 
de 2019 contra 37,5 mil 
no mesmo período de 
2020, com destaque 
para o mês de abril, o pri-
meiro mês da quarentena 
da pandemia, que apre-
sentou um aumento de 
37,6% no comparativo 
entre os dois anos.

O ano de 2020 ainda 
registrou 179 mortes de 
mulheres no contexto de 
violência doméstica ou 

um caso a cada dois dias. 
O número apresenta uma 
queda de 3% em relação 
a 2019, mas, no primeiro 
semestre, o indicativo era 
de alta: foram 88 casos 
em 2020 contra 85 no 
ano anterior. 

Os números ilustram 
o quanto a sociedade 
ainda tem a discutir, e 
agir, sobre o tema.  Mo-
vimentos populares e 
entidades da sociedade 

civil divulgaram, no início 
do mês um manifesto 
que reúne as principais 
bandeiras de luta do Dia 
Internacional da Mulher 
neste ano de 2021.

O texto (disponível 
em www.marchamun-
dialdasmulheres.org.br) 
inclui pautas econômicas, 
como a revogação da 
Emenda Constitucional 
95, do “teto de gastos”, 
a retomada do auxílio 
emergencial com valor 
de R$ 600 até o fim da 
pandemia e a derrubada 
dos vetos ao Projeto de 
Lei (PL) 735, para garantir 
apoio à produção de ali-
mentos saudáveis, fomen-
to e crédito emergencial 
para a agricultura familiar.

O manifesto ainda 
aborda o aumento das 
jornadas de trabalho, 
da violência doméstica 
e da dependência eco-
nômica das mulheres, 
além do tema da saúde 
pública, ressaltando que 
na pandemia, “a tragédia 
humanitária foi muito além 
do vírus e das mortes”.

Nome - Marcos
Martins de Almeida
Apelido - Macarrão

Esporte - Futebol
Posição - Goleiro

Nascimento - 15/08/1961
Naturalidade - Guarujá 

Conscientização: 2020 teve aumento
de denúncias de casos de violência



O toque de restrição 
estará em vigor a par-
tir das 20h em todas 
as regiões do estado, 
com recomendação para 
circulação restrita em 
vias públicas e fiscaliza-
ção ampliada até as 5h. 

ALERTA
O Governo do Esta-

do reforçou que toda 
a população precisa in-
tensificar as ações pes-
soais de distanciamento 
social, uso de máscaras 
em qualquer ambiente, 
opção pelo teletraba-
lho e higiene constante 
das mãos para mitigar o 
avanço do coronavírus. A 
fiscalização estadual con-
tra aglomerações, festas e 
eventos clandestinos re-
cebe denúncias pelo te-
lefone 0800 771 3541 ou 
e-mail secretarias@cvs.
s a u d e . s p . g o v . b r . 

DADOS
DA PANDEMIA 

A média estadual de 
ocupação de leitos de 
UTI COVID-19 chegou a 
75,3% na última terça, 
sendo 76,7% na Grande 
São Paulo. O total de 
pacientes internados em 
estado grave chegou a 
7.415, com média diá-
ria de cem novas 
i n te r nações 
em todas 
as regiões 
d e  S ã o 
Paulo nos 
ú l t i m o s 
dez dias. 

“ I s s o 
é algo que 
jamais vimos. 
Ainda ontem tive-
mos o maior número 
de mor tes da história 
da pandemia em nosso 
estado, foram 461 pa-
cientes que perderam 

suas vidas em apenas 
um dia”, declarou o Se-
cretário de Estado de 
Saúde, Jean Gorinchteyn. 

NOVOS LEITOS
Para reduzir a pressão 

nos hospitais, o Governo 
de São Paulo vai abrir 500 
leitos em março, com 
339 em UTIs e 161 em 
enfermarias. Até o dia 31, 

serão 8.839 vagas 
de UTI no SUS em 

todo o estado 
- antes da pan-
demia, eram 
3,5 mil leitos. 

“ I s s o  r e -
p resen t a  um 

a u m e n t o  d e 
152,5% no total de 

leitos disponíveis. Só as-
sim poderemos conti-
nuar a dar assistência e 
suporte à vida, mas pre-
cisamos muito do apoio 
de toda a população” 
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São Paulo - O Gover-
nador João Doria confir-
mou nesta quarta-feira (3) 
que todos os 645 municí-
pios do estado regridem 
para a fase vermelha do 
Plano São Paulo a partir 
deste sábado (6). A etapa 
mais rigorosa de restrição 
de mobilidade urbana e 
serviços não essenciais 
fica em vigor até o próxi-
mo dia 19 devido ao au-
mento alarmante de casos, 
internações e mortes cau-
sadas pelo coronavírus. 

“Estamos em São Pau-
lo e no Brasil à beira de 
um colapso na saúde. 
Isso exige medidas urgen-
tes e coletivas”, afirmou 
o Governador. “São 14 
dias de fase vermelha. 
Vamos enfrentar as duas 
piores semanas da pan-
demia no Brasil desde 
março do ano passa-
do”, acrescentou Doria. 

A decisão do Gover-
no do Estado referenda 
a recomendação de es-
pecialistas do Centro de 
Contingência do corona-
vírus e já havia sido alinha-
da em videoconferência 
entre Doria e 618 Prefei-
tos e Prefeitas no final da 
tarde da última terça (2). 
Autoridades estaduais 
e municipais decidiram 
reforçar ainda mais as 
ações conjuntas ante o 
agravamento sem pre-
cedentes da pandemia. 

O QUE PODE
De acordo com o 

Plano SP (https://www.
saopaulo.sp.gov.br/pla-
nosp/ ), a fase vermelha 
só permite funcionamen-

O Governo de SP con-
firmou nesta quarta-feira 
(3) a continuidade das 
atividades presenciais nas 
escolas da rede estadual, 
mesmo na fase vermelha, 
a mais restritiva do Plano 
SP. A medida, já previs-
ta no plano com obe-
diência aos protocolos 
de segurança sanitária, 
tem objetivo de atender 
aos estudantes em situa-

ção de vulnerabilidade. 
Foram definidos como 

critérios para formar o 
grupo de mais vulneráveis 
os alunos que têm neces-
sidade de se alimentar na 
escola; os que possuem 
dificuldades de acesso à 
tecnologia ou não têm os 
equipamentos necessários 
para estudar remotamente. 

A frequência presen-
cial não é obrigatória e o 

ensino remoto será manti-
do, com aulas transmitidas 
diariamente pelo Centro 
de Mídias da Secretaria 
de Educação do Estado. 
As redes municipais e 
par ticular têm autono-
mia para fazer o próprio 
planejamento, respeitan-
do os limites legais e os 
protocolos do Plano SP. 

Ainda terão prioridade 
os estudantes com a saúde 

mental em risco e aqueles 
com severa defasagem 
de aprendizagem ou que 
fazem parte da educa-
ção especial. Da mesma 
forma, será priorizada a 
presença dos alunos cujos 
responsáveis trabalhem 
em serviços essenciais, 
como a área da Saúde. 

As escolas estaduais 
ficarão abertas para forne-
cer refeições para todos 

os estudantes que neces-
sitam, até mesmo para os 
que entrarem no rodízio 
e não puderem participar 
das aulas presencialmen-
te, em um determina-
do dia, por conta do 
limite máximo permitido. 

REDUÇÃO DA
CIRCULAÇÃO 

Mesmo com as esco-
las abertas para os alunos 

mais vulneráveis, haverá 
uma redução expressiva 
de pessoas em circula-
ção. No mês de fevereiro, 
cerca de 2,5 milhões de 
alunos e 165 mil funcioná-
rios estiveram presencial-
mente nas escolas esta-
duais. A previsão para os 
próximos 14 dias é que 
500 mil alunos e 50 mil 
funcionários frequentem 
as unidades escolares. 

Escolas ficam abertas para os estudantes que mais precisam 

São Paulo volta para fase vermelha em 
todas as regiões com piora da pandemia 

to normal de serviços es-
senciais como indústrias, 
escolas, bancos, lotéricas, 
serviços de saúde e de 
segurança públicos e 
privados, construção ci-
vil, farmácias, mercados, 
padarias, lojas de con-
veniência, feiras livres, 
bancas de jornal, postos 
de combustíveis, lavan-
derias, hotelaria e trans-
por te público ou por 
aplicativo, entre outros. 

DRIVE-THRU
Já os comércios e 

serviços não essenciais 
só podem atender em 
esquema de retirada na 
porta, drive-thru e pedi-
dos por telefone ou inter-
net. Academias, salões de 
beleza, restaurantes, cine-
mas, teatros, shoppings, 
lojas de rua, concessioná-
rias, escritórios e parques 
deverão ficar totalmente 
fechados ao público. 

PROTOCOLOS
Os serviços essenciais 

Medida mais rigorosa entra em vigor em 645 cidades neste sábado (6)
e fica em vigor até o dia 19; somente serviços essenciais devem abrir 

“Tivemos o 
maior número 
de mortes da 

história da 
pandemia em 
nosso estado” 
Gorinchteyn

Comércios e serviços não essenciais só 
podem atender em esquema de retirada
na porta, drive-thru, telefone ou internet
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precisam cumprir proto-
colos sanitários rígidos, 
como fornecimento de 
álcool em gel, aferição de 
temperatura, ventilação 
de ambientes, controle 
de fluxo de público e 
horário diferenciado para 
abertura e fechamento. 

Fase Vermelha


