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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:

Com agravamento da pandemia, Governo
impõe toque de recolher e praias fechadas
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Com média de 300 mortes por dia e cerca de 82% dos leitos de UTI ocupados no estado, governador João Doria anunciou 
a implantação da Fase Emergencial do Plano SP, com medidas ainda mais restritivas que a fase vermelha de enfrentamento à 
pandemia da Covid-19. As medidas passam a valer na próxima segunda-feira, dia 15 de março e devem permanecer até o dia 30

1 ano de pandemia 
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edição virtual



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.

12 a 18 de março de 2021 O P I N I ÃO A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br2

No momento mais 
crítico da pandemia da 
covid-19 até aqui, Gua-
rujá enfrenta mais um 
desafio na área da Saú-
de: reassume a gestão 
de Unidades de Saúde 
da Família e da Unidade 
de Pronto Atendimento 
da Rodoviária.

A intervenção ocor-
re após recomenda-
ção da 4ª Promotoria 
de Justiça de Guarujá 
que pede também a 
aber tura de proces-
so de desqualificação 
dos contratos, além de 
apontamentos do Tri-
bunal de Contas do Es-
tado de São Paulo (TCE/
SP) no mesmo sentido.

As irregularidades na 
gestão da OS Pró Vida 
vêm sendo apontadas 
há mais de um ano por 
funcionários e parte da 
imprensa, mas pouco 
foi feito nesse período 
para sanar os proble-
mas constantes de atra-
sos nos pagamentos, 
por exemplo.

A medida de inter-
venção é um golpe 
duro na gestão do pre-
feito, e médico, Válter 
Suman, uma vez que 
seu governo desde o 
início se empenhou 
em melhorar e garantir a 
qualidade dos serviços 
médicos no município, 
inclusive com a con-

tratação da atual Pró 
Vida tendo como meta 
sanar antigos proble-
mas como os que se 
repetiram e levaram à 
intervenção de agora.

A situação levantou 
o debate sobre a con-
tratação de empresas 
terceirizadas para re-
alização de serviços 
públicos e por que a 
fiscalização responsá-
vel desses serviços é, 
via de regra, deficitária, 
para dizer o mínimo.

No final, tudo é uma 
questão de gestão, e 
essa é sempre reflexo 
da capacidade do ges-
tor de administrar crises 
e promover soluções.

Intervenção sempre 
foi questão de gestão

Fazer ‘lockdown’ seria uma situação de guerra, ou estado 
de sítio, isso não é o que nós queremos. Nós queremos 
que as pessoas tenham essa consciência de que não 

devam sair [no período da noite], por isso toque de 
recolher, que se recolham, respeitando esses horários.

Secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn

FRASE DA SEMANA

Micros
Serviço essencial
Estabelecimentos pú-
blicos e privados que 
exercem atividades re-
lacionadas à Educação 
Física, como academias 
e CAECs podem ser en-
quadrados como servi-
ço essencial em Guaru-
já. O projeto de lei de 
autoria do vereador 
Toninho Salgado (PSD), 
foi aprovado na sessão 
de terça-feira (9), e visa 
prevenir doenças físicas 
e mentais que podem 
surgir ou se agravar em 
decorrência da falta 
de atividades físicas.

Assistência
As famílias da Comuni-
dade da Prainha, vítimas 
do incêndio ocorrido 
no mês passado, fo-
ram convocadas pelo 
Centro de Referência 
de Assistência Social 
(Cras) de Vicente de 
Carvalho para atendi-
mento técnico, bem 
como para a entre-
ga de donativos. Ao 
todo, foram distribu-
ídas 122 cestas bási-
cas, 131 kits higiene, 
116 litros de leite e 
126 garrafas de cinco 
litros de água mineral.

Cursos adiados 
Em razão das restrições 
impostas pela Fase Ver-
melha do Plano São 
Paulo, as oficinas ‘Or-
ganize seu Negócio’ 
e ‘Empreenda Rápido 
– Primeiros Passos’, que 
seriam realizadas a par-
tir do próximo dia 22, 
foram adiadas. Ainda 
não há previsão para 
novas datas. Outras 
informações podem 
ser obtidas através do 
Whatsapp da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico e Portuário 
(Sedep), 3040-7432. 

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

Um mar revolto em que
se precisa falar o óbvio

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI

O tal do “home office”, 
expressão que caiu na lin-
guagem popular, ainda não 
é uma realidade que atinge a 
totalidade da população de 
forma indistinta, é um dos 
motivos pelo qual a vacina-
ção se torna chave mestra 
para viabilizar avanços im-
portantes no processo de 
retomada dos eixos do País. 
Muitas relações de trabalho 
estão sendo prejudicadas, 
seja por ausência de con-
dições do próprio comer-
ciante em dar a estrutura 
de home office ao empre-
gado, ou por vezes, até a 
natureza da atividade não 
comportar o formato online. 
De qualquer modo, o con-
vívio social em “aglomera-
dos” deve ser evitado sob 
pena de uma propagação 

ainda maior da Covid-19. 
O retorno só será viabili-
zado com maior seguran-
ça mediante vacinação, 
já aprendemos isso nos 
últimos meses em que 
obtivemos uma alta no 
número de mortes, logo 
após uma queda de ca-
sos em Dezembro/2020. 
Um pouco de descuido e 
foi fatal, regressamos à 
fase vermelha. No entanto, 
a vacina não “sai de graça” 
e, por isso, assim como a 
compra de produtos por 
nós possui uma parte sig-
nificativa do valor composta 
do peso tributário (impos-
tos, contribuições...), com 
a vacina não é diferente. 
Cada tributo tem um ente 
público competente para 
“falar como a banda toca”, 

portanto, o papel de cada um 
deles (União, Estados, Dis-
trito Federal e Municípios) é 
fundamental, especialmente 
para colocar em prática me-
didas que de fato auxiliem 
na passagem da nação 
por esse mar turbulento. 
Existe “caixa” para fa-
zer frente à essas des-
pesas com as vacinas? 
Os Estados e Municípios já 
foram pedir essa semana 
(02/03/21) autorização para 
créditos extraordinários na 
“justiça”, ou seja, ainda 
existe esse detalhe de or-
çamento a ser analisado. 
Como enfrentar esse mar 
revolto? Um mar de mor-
tes em que ainda precisa-
mos falar o óbvio: as vidas 
das pessoas importam. 
Fique atento(a) ao Direito!

Destaque da semana

Com o objetivo de 
interromper a trans-
missão do mosquito 
Aedes aegypti, trans-
missor da dengue, zika 
e chikungunya, a Se-
cretaria de Saúde de 
Guarujá elaborou um 
cronograma de ações 
que contemplam oito 
bair ros da Cidade 
até o início de abril.

Os agentes de-
vem passar pelo 
Vitória Park, Jar-
dim Brasil, Santo 
Antônio, Santa 
Rosa,  Jardim 
Progresso, Maré 
Mansa e Prai-
nha até a pró-
x ima semana . 

O  t r a b a l h o 
consiste na retirada 
de criadouros duran-
te as vistorias casa a 
casa, e, em locais com 
casos confirmados, 
bloqueio de nebu-
lização com uso de 
inseticida. Para isso, 
são utilizadas máqui-
nas costais e veicula-

res, sendo as últimas 
conhecidas popular-
mente como ‘fumacê’.

APOIO DA
POPULAÇÃO

O apoio dos mu-
nícipes é essencial no 
combate à dengue. 
“A população deve 

fazer a sua parte e se 
atentar principalmen-
te aos quintais, ralos 
externos, pratos de 
plantas, garrafas pet 
e pneus. Também é 
muito importante re-

ceber os profissionais 
em casa para obter 
mais orientações”, re-
força a coordenadora 
de Combate às Ende-
mias de Guarujá, Ana 
Lúcia Gama da Cruz.

Quem estiver com 
suspeita de dengue, 
zika ou chikunguya deve 
procurar atendimento 
na Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) 
ma is  próx ima e 

deve comparecer 
também a uma 
Unidade Básica 
de Saúde (UBS) 
ou Unidade de 
Saúde da Famí-
lia (Usafa) para 

realizar o exame 
de sorologia. Des-

sa forma, o Setor 
de Combate às Ende-
mias será notificado.

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

Guarujá intensifica ações 
de combate à dengue 
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Guarujá - No decreto 
14.189, publicado na 
edição desta quinta-feira 
(11) do Diário Oficial do 
Município, a Prefeitura 
de Guarujá oficializou a 
intervenção na Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) Dr. Matheus Santa-
maria, a UPA Rodoviária, 
e nas 15 Unidades de 
Saúde da Família (Usafas). 
Dessa forma, a Organiza-
ção Social (OS) Pró-Vida, 
que há pouco mais de 
dois anos era contratada 
para gerir as unidades, 
se afasta da obrigação 
já a partir desta quinta.

A gestão passa a ser do 

Conselho Interventor cria-
do pelo Município, que 
conta com seis servidores 
municipais. A decisão leva 
em conta uma série de ir-
regularidades constatadas 
pela Comissão de Avalia-
ção e Monitoramento de 
Contratos de Gestão da 
Prefeitura, que em uma sé-
rie de vistorias periódicas 
in loco nas dependências 
das unidades, presenciou 
inúmeras falhas relacio-
nadas ao atendimento.

Entre as inconformi-
dades atestadas estão: 
atraso no pagamento de 
salários e de fornecedo-
res; falha na prestação de 

Redação - O Gover-
nador João Doria anun-
ciou nesta quinta-feira 
(11) a implantação da 
Fase Emergencial do Pla-
no SP, com medidas ainda 
mais restritivas que a fase 
vermelha de enfrenta-
mento à pandemia da 
Covid-19. As medidas 
passam a valer na pró-
xima segunda-feira, dia 
15 de março e devem 
permanecer até o dia 30.

“A situação da pande-
mia nunca esteve tão gra-
ve quanto agora e o ritmo 
da abertura de leitos no 
sistema de saúde do 
estado não é mais capaz 
de acompanhar a neces-
sidade de internações”, 
afirmou durante coletiva.

Desde o último sába-
do (6), todo o estado 
está na fase vermelha, 
considerada até então a 
mais restritiva pelo Plano 
SP. Entre as novas medi-
das anunciadas, foram 
suspensas a realização 
de cultos, missas e ou-

tras atividades religiosas 
coletivas, além de todos 
os eventos esportivos, 
como jogos de futebol. 
Praias e parques também 
estão ‘fechados”, e agora 
passa a valer o toque de 
recolher das 20h às 5h.

Comérc ios e res-
taurantes não poderão 
operar com serviço de 
retirada presencial, ape-
nas delivery (24h) ou 
drive-thru (das 5h às 20h) 
e agora, os depósitos de 
materiais de construção 
também ficarão fechados.

O governo também 
destacou que fará na rede 
estadual a antecipação do 
recesso escolar, mantendo 
as escolas abertas apenas 
para entrega de alimentos 
e com hora marcada. No 
entanto, destaca que os 
municípios têm autonomia 
para decidir se mantêm 
ou não unidades estadu-
ais, municipais e privadas 
abertas em suas cidades

Em relação a medidas 
de auxílio para pequenas 

Aumento das restrições em 14 
atividades coloca mais 4 milhões

de pessoas em restrições adicionais

Governo afirma que não é mais capaz de
acompanhar a necessidade de internações

1 Ano de Pandemia

Prefeitura decreta intervenção na gestão do ‘PAM’ e Usafas 
contas; recursos humanos 
insuficientes; não com-
provação de depósito 
de valores para o provi-
sionamento de rescisão 
de ex-funcionários; não 
atendimento de notifica-
ções emitidas constan-
temente pela Secretaria 
Municipal de Saúde, de-
sassistência, entre outros.

O Grupo Técnico tam-
bém apurou haver carên-

cia de pessoal nas alas 
destinadas à assistência 
de pacientes mais graves, 
não dando o supor te 
ideal para o tratamen-
to satisfatório dos aco-
metidos pela covid-19.

Formado por quatro 
titulares e dois suplentes, 
o Conselho Interventor 
ficará responsável pela 
gestão plena da UPA Ro-
doviária e Usafas pelos 

próximos 180 dias, as-
sumindo compromissos 
de gerenciamento, ope-
racionalização e execu-
ção das ações e serviços 
de saúde nos locais até 
então geridos pela OS.

A Prefeitura garantirá 
a prestação de serviços 
adequada aos munícipes 
e deverá se utilizar dos 
recursos humanos que 
já atuavam nas unidades, 

contratados pela empresa.
A decisão do Mu-

nicípio está embasada 
também em recomenda-
ção da 4ª Promotoria de 
Justiça de Guarujá pela 
intervenção e abertura 
de processo de desqua-
lificação dos contratos, 
além de apontamentos 
do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE/
SP) no mesmo sentido.

e médias empresas, o 
governador João Doria 
pediu que o Banco Na-
cional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social 
(BNDES) ajude os empre-
endedores, não só de 
São Paulo, mas de todo 
o país, neste momento.

MORTES NO ESTADO
As medidas, apesar 

de impopulares, são ne-
cessárias, pois São Paulo 
é responsável por grande 
parte dos casos de infec-
ção e morte por covid-19 
no Brasil. Na quarta-feira 
(10), o estado registrou 

a maior média móvel de 
mortes de toda a pan-
demia, superando 300 
mortes, um recorde que 
representa um aumento 
de 34% em relação ao ve-
rificado há 14 dias, o que, 
segundo os especialistas, 
indica tendência de alta. 

SEM LEITOS
Um levantamento re-

cente aponta que ao 
menos 38 pacientes com 
Covid-19 morreram na fila 
de espera por leitos de 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) no estado de 
São Paulo nestes primei-
ros nove dias de março.

Municípios estão co-
meçando a enviar pacien-
tes para outras cidades, 
inclusive para hospitais 
na Baixada Santista, o que 
é uma má notícia para 
moradores da região, 
que contam com vagas 
insuficientes normalmente 
e podem não ter vaga em 
caso de necessidade.

Nesta quinta- fe i ra 

(11), São Paulo registra 
517 novas mortes por 
Covid-19 nas últimas 24h, 
16.058 novos casos con-
firmados da doença, e 
taxa de ocupação de 
UTIs em seu maior índi-
ce histórico, com 82% 
dos leitos ocupados. 
Na Grande São Paulo, a 
taxa média é de 83,6%.

BAIXADA SANTISTA
Nas nove cidades que 

compões a Baixada San-
tista, levantamento desta 
quar ta destaca que a 
ocupação de leitos em 
UTI estava em 62% e, no 
total, 211 novos casos e 
20 mortes foram confir-
madas. A região acumula 
106.196 casos da covid-
19, cerca de 3.372 mortes 
e 90.657 recuperados.

Até quinta-feira (11), 
Guarujá registra 14.720 
casos e 615 munícipes 
mortos. Neste momen-
to, os leitos covid-19 
estão com ocupação 
de 57% (42% em UTI).



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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A debutante Ana Lívia brinda o novo momento de sua vida
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Rosângela BozziRosângela Bozzi

A delicada Ana Lívia comemorou seu
aniversário com muita alegria, esbanjando

energia e descontração ao lado de amigos 

A dentista Lauana Reis, Maria Oilma
Reis Borges e Bruna Reis Borges   

Os médicos Elizabeth Senra, Osmar
Catharin e sua filha Sophia Senra 

Nelma Vital e Marcos Vitor Os amigos ficaram muito felizes em compartilhar da nova etapa da vida de Ana Lívia 

Ana Lívia e o orgulhoso pai Guaraci Reis, que 
demonstrava felicidade na hora da valsa 

Ana Lívia e sua mãe Letícia Reis, em um momento 
especial de carinho e agradecimento à Deus 

Sebastião Reis e sua esposa Antônia Aparecida da Silva

Enzo Taniolo Lopes  A atenciosa Lilian Toledo O médico Sérgio Vianna e sua esposa Tatiana Vianna  



12 a 18 de março de 2021SOCIALA ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br 5

JoséJosé  FlFlávioávioJoséJosé  FlFlávioávioM
Tb

 2
8.

84
2

joseflaviocolunista@gmail.com

2266  
anosanos
Eternizando
emoções

  
�

 M
O

M
EN

T
O

S
 D

E 
2

0
2

0
�

 M
O

M
EN

T
O

S
 D

E 
2

0
2

0
 �

  
�

 M
O

M
EN

T
O

S
 D

E 
2

0
2

0
�

 M
O

M
EN

T
O

S
 D

E 
2

0
2

0
 �

Ana Lívia Reis comemora 15 anos com familiares e amigos

José FlávioJosé Flávio 25 
anos

Os orgulhosos pais, Guaraci 
e Letícia Reis realizaram o 
sonho de sua filha Ana Lívia 
Reis, de comemorar seu 
aniversário de 15 anos com 
seus amigos. A marcante 

data aconteceu no espaço 
Atmosphera, com o tema 
Galáxia e uma decoração 
que foi um show no espaço. 
Os finos e deliciosos doces 
da Valéria Chocotruffas de-

ram um toque de harmonia 
e muito bom gosto à festa. 
Ao animado som, os con-
vidados se divertiram com 
a aniversariante que, muito 
feliz, comemorou seu dia  

Guaraci Reis, seus filhos Ana Lívia, João Matheus, Ariadne e sua
esposa Letícia Reis. Felizes com a presença de familiares e amigos   

Rayssa, Yasmin, Marcela Castrucci, Manuela Pereira e Isabelly Jane Carvalho, Nicolle e o médico Henrique Carvalho 

O médico Marcos Mansur,
sua esposa Mirian e Vitória Mansur 

Giselle Rodrigues Castro, seu marido 
Thiago Castro e Otávio Rodrigues Castro Guaraci Reis e seu irmão Sebastião Reis

Tereza Meuman e seu marido,
o médico Albérico Pires 

A família do médico Guaraci Reis veio de Minas Gerais
 para prestigiar o aniversário de 15 anos de Ana Lívia Katarine, Cláudio, Letícia, Maria Helena e Rodrigo, (Família Valle)
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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

O município de Gua-
rujá é contemplado com 
a instalação de uma Esco-
la Cívico-Militar pelo Minis-
tério da Educação (MEC), 
cujo credenciamento foi 
divulgado oficialmente na 
última quarta-feira (10). 

Guarujá está entre as 
três primeiras cidades da 
Baixada Santista, de um 
total de oito contempla-
das em todo o Estado. O 
próximo passo é definir 
o local que irá abrigar a 
Unidade, que dentre os 
critérios precisa atender 

de 500 a mil alunos do 
ensino fundamental II e 
médio, em vulnerabilidade 
social. Na sequência se-
rão realizadas audiências 
e consultas públicas, para 
posterior contratação e 
treinamento dos militares. 

O Programa Nacional 
das Escolas Cívico-Mili-
tares é uma iniciativa do 
Ministério da Educação, 
em parceria com o Mi-
nistério da Defesa, que 
apresenta um conceito 
de gestão nas áreas edu-
cacional, didático-peda-

gógico e administrativa, 
com a participação do 
corpo docente da escola 
e apoio dos militares. 

O País conta hoje com 
mais de 200 escolas cívi-
co-militares, que já indi-
cam registros positivos da 
educação, após a instala-
ção dessas unidades. São 
eles a melhora no Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), 
redução significativa na 
evasão escolar e o au-
mento de alunos estu-
dando no ensino correto.  

Elas são mães, avós 
e filhas. Poderiam seguir 
outras carreiras, áreas, 
profissões, mas escolhe-
ram a educação como 
missão. No mês dedica-
do ao 8 de Março, Dia 
Internacional da Mulher, 
a Educação (Seduc) 
de Guarujá homenageia 
oito, das 2.396 mulhe-
res, entre professoras e 
profissionais da educa-
ção, que atuam na rede 
municipal de ensino.

Com o tema: “Para 
você, o que é ser mu-
lher?”, essas educadoras 
dão o seu depoimento 
onde falam dos desafios 
e perspectivas de um 

mundo melhor. O vídeo 
está disponível nas re-
des sociais (facebook.
com/seducguaruja).

 
CONHEÇA AS

HOMENAGEADAS
� Karina Alves Lima Souza
� Naciete Leite Lima de 
Oliveira
� Márcia Aparecida 
Mendonça de Castro
� Marilena Santos Muller 
dos Anjos
� Marilandi Tavani 
� Maria Aparecida de 
Abreu Santana
� Jaqueline Gabriel de 
Oliveira 
� Vilma Batista da Silva

O congelamento dos 
salários dos servidores 
tem reflexos negativos 
na economia, principal-
mente nas pequenas e 
médias empresas, nos 
serviços autônomos e 
no trabalho informal.

Mercadinhos, pada-
rias, lojas de material de 
construção, hor tifrutis, 
feiras livres, bares, escolas 
particulares, açougues, 
peixarias, quitandas e 
outros comércios per-
dem quando cai o poder 
aquisitivo do servidor.

Da mesma forma, sa-
lões de beleza, barbea-
rias, lojistas de ‘shoppings’, 
trabalhadores autônomos 
como pedreiros, pintores, 
marceneiros, encanado-
res, vidraceiros, motoristas 
de carretos, entre outros.

E o que dizer de den-
tistas, psicólogos, massa-
gistas, tatuadores, donos 
e empregados de bicicle-
tarias, de academias de gi-
nástica, oficinas mecânicas 
e de consertos gerais?

A reflexão é do pre-
sidente do sindicato dos 
servidores municipais 

Prefeitura homenageia
‘heroínas da educação’

Escola Cívico-Militar será implantada em Guarujá

Depoimentos em vídeo:
facebook.com/seducguaruja

Guarujá está contemplada entre as primeiras cidades da Baixada

Perda de servidores tem reflexos na economia

Zoel Siqueira 
defende parceria 

dos sindicatos
com comércio

e serviços 

de Guarujá (Sindserv), 
Zoel Garcia Siqueira, que 
está “muito preocupa-
do”, com as recentes 
medidas de arrocho sa-
larial sobre a categoria.

“Mal e parcamente”, 
diz ele, “ainda são os 
servidores que detêm 
alguma estabilidade no 
mercado de trabalho. 
Isso não é privilégio. As 
médias salariais da ca-
tegoria são baixíssimas”.

O sindicalista pon-
dera que “muita gente 
imagina o servidor como 

um marajá, até por força 
de estigma lançado pelo 
presidente da república 
de triste memória Fer-
nando Collor de Mello”.

“A população em geral 
pensa no servidor como 
sendo juízes, promotores, 
altos funcionários dos po-
deres executivo, legislati-
vo e judiciário, com seus 
enormes salários, benefí-
cios e privilégios”, diz Zoel.

Mas essa não é a rea-
lidade dos enfermeiros, 
atendentes de enfer-
magem, funcionários de 
limpeza e demais traba-
lhadores dos prontos-so-
corros e hospitais públi-
cos, explica o presidente 
do Sindserv. “Nem dos 
professores e trabalhado-
res nas escolas públicas, 
corporações policiais, re-
partições de previdência 
e outros serviços munici-
pais, estaduais e federais”.

E le expl ica que a 
maioria desses profis-
sionais têm salários de 
no máximo R$ 5 mil, po-
dendo ultrapassar um 
pouco esse valor após 
muitos anos de trabalho 

em condições adversas.
O sindicalista explica 

que a maioria do fun-
cionalismo público está 
nos municípios, onde 
os salários giram em tor-
no de R$ 2.500 a R$ 
3.500, mas que normal-
mente são pagos sem 
atrasos ao final do mês.

É esse pessoal, segun-
do Zoel, que basicamente 
mantém o comércio e os 
serviços. “Ao acabar com 
os servidores, por meio 
de arrocho salarial e falta 
de concursos públicos, 
o governo federal afeta 
também a economia”.

Ele defende que os 
sindicatos de servido-
res municipais, estadu-
ais e federais procurem 
sensibilizar, em nível na-
cional, as associações 
comerciais para apoia-
rem as lutas da categoria.

“Quem gosta do ar-
rocho aos servidores é 
o mercado financeiro, 
pois a economia de re-
cursos com essa políti-
ca garante o pagamen-
to dos juros da dívida 
pública”, finaliza Zoel.

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

Rua Montenegro, 291 - Vila Maia, Guarujá 
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Normalmente, as pessoas iniciam suas atividades
esportivas ainda jovem, nas ruas ou clubes próximos

à sua residência. Mas, para Amara Félix, esse critério
não valeu. A nossa atleta da melhor idade iniciou suas
atividades esportivas aos 60 anos de idade e nos Estados Unidos.

Em meio à uma visita a sua filha, Amara ou Mainha, foi incen-
tivada a participar de uma prova de pedestrianismo de 5km. Se 
inscreveu, correu, ficou em segundo lugar e nunca mais parou.

Quando voltou ao Brasil tratou de iniciar os trabalhos de 
preparação na equipe da Educa, com o professor Eduardo.

De lá pra cá, se aperfeiçoou em maratonas, e, posteriormente 
em ultramaratonas, onde disputou inúmeras provas oficiais, tais 
como os 10km da Tribuna e a Corrida da Mata Atlântica (percurso 
árduo e com subida íngreme).

Na sequência participou das maratonas de Foz do Iguaçu e 
do Chile (desafio intenso em função da altitude). 

Segundo Mãinha, grande parte das maratonas realizadas no 
Brasil, ela participou. “A experiência adquirida nessas competi-
ções, só foram menores do que o carinho com que eu era recebida 
nos locais de provas”, acrescenta.

Já escolada em maratonas, nossa homenageada resolveu par-
tir para provas mais longas e temidas, as famosas ultramaratonas.

E, foi por meio do incentivo da amiga Cleide Marques que 
mostrou toda a sua resistência, desenvolvendo uma atividade 
esportiva que requer muita resistência, sendo mais difundida e 
praticada entre jovens.

As ultramaratonas mais importantes na trajetória de Amara 
foram as 24 horas dos Fuzileiros Navais (RJ); as 12 horas de 
Valinhos (SP) e a do Atlântico, em Guarujá 

Os títulos em sua categoria foram inúmeros, porém, segundo a 
corredora, o bem estar, a qualidade de vida e os relacionamentos 
de amizades proporcionados foram tantos,  que se sobressaem 
às vitórias.

Em face de representar a Cidade nos Jogos Regionais do 
Idoso (JORI), onde conquistou várias medalhas de ouro, nossa 
homenageada também recebe apoio financeiro da Secretaria de 
Esporte de Guarujá, por meio da Lei de Incentivo.

 Atualmente, Amara Félix, aos 75 anos de idade, se recupera 
de uma cirurgia no joelho. Afirmou que em breve estará de volta 
às  pistas, trilhas e caminhos.

Nossa maratonista é puro exemplo de que o esporte ultrapassa 
a barreira da idade.

POR ONDE ANDA

BASTIDORES
DO ESPORTE

Nelsinho Filho

Nome - Amara Félix 
Apelido: “Mainha” da turma.
Naturalidade - Alagoas (MA) 

Data de Nasc: 18/05/1946
Esporte - Pedestrianismo/

Maratonista e Ultramaratonista

Em Guarujá, a Semana 
da Cultura Caiçara, que 
este ano acontece na 
próxima semana, entre 
os dias 15 e 21 de mar-
ço, tem como objetivo 
discutir, promover e res-
gatar histórias e tradições 
da região. Devido à re-
adequação para a Fase 
Vermelha, conforme 
estabelecido pelo 
Governo do Es-
tado, a Secreta-
ria Municipal de 
Cultura (Secult) 
adaptou a pro-
gramação, que será 
realizada de forma virtual.

O munícipe pode 
conferir toda a programa-
ção pelas redes sociais da 
Secult, pelo canal no Fa-
cebook: @culturaguaruja.

Já na abertura, será 
realizada uma exposição 
sobre a arte caiçara por 
meio de fotografias. Além 
disso, será divulgado ao 
público um vídeo con-

tendo uma encenação da 
Puxada de Rede, ativida-
de tradicional da capo-
eira caiçara e folclórica.

Entre as atrações, ha-
verá uma representação 
do livro ‘Os Homens da 
Ilha’ em homenagem ao 
cantor e compositor 
Silvano Ledo, popular-

mente conhecido 
como Passar i -
nho. O caiça-
ra, que sempre 
esteve l igado 
aos movimen-

tos culturais, fale-
ceu recentemente.

Para o Secretário de 
Cultura, Renato Pietro-
paolo, a preservação 
da identidade caiçara, 
conserva e valoriza a re-
gião. “Temos uma cultura 
rica em música, literatura, 
festas e costumes. Cultivar 
essas características é 
preservar a nossa histó-
ria e mantê-las para as 
gerações futuras” afirma.

A Prefeitura de Guaru-
já, por meio da Secretaria 
de Educação (Seduc), 
iniciou os treinamentos 
com profissionais da rede 
municipal de ensino para 
a Conecte Educação, 
nova ferramenta digital a 
ser disponibilizada para 
professores e alunos.

 Iniciada no último 
dia 4, a capacitação vai 
até esta sexta, dia 12. 
Os treinamentos, que 
seguem todos os proto-
colos de biossegurança 
no enfrentamento à Co-
vid-19 acontecem na sala 
de informática da Escola 
Municipal 1º de Maio, no 
Jardim Boa Esperança.

Nesta primeira etapa 
participam orientadores 
de ensino, além de di-
retores e vice-diretores 
de unidades. Uma das 
participantes, orientadora 
de ensino, aprovou a fer-
ramenta. “Esta é mais uma 
excelente ação da Prefei-

tura, que nos auxiliará na 
jornada de 2021. Será 
de extrema importância 
para o desenvolvimento 
pedagógico tanto para o 
aluno quanto para o pro-
fessor”, comenta ela que 
per tence a EM Napo-
leão Rodrigues Laureano.

Responsável por mi-
nistrar o treinamento, 
o professor e diretor 
educacional  do Co-
necte Educação, Fedro 
Leal Fragoso, explica o 
conteúdo apresentado.

De acordo com o 
secretário de Educação 
de Guarujá, o objetivo 
da Prefeitura é fomentar 
o ensino híbrido na rede 
municipal de ensino. “A 
plataforma é uma fer-
ramenta interativa que 
visa auxiliar no processo 
de ensino aprendiza-
gem entre alunos e pro-
fessores reunindo mais 
de 30 mil sugestões de 
aula aos professores”.

Em Guarujá, entidades 
sem fins lucrativos po-
dem se beneficiar com o 
Programa da Nota Fiscal 
Paulista (NFP). Basta que 
os consumidores reali-
zem a doação automática 
dos seus cupons fiscais 
para sua instituição favo-
rita. Esta é considerada 
uma impor tante fonte 
de arrecadação para en-
tidades de assistência 
social, saúde, educação 
e defesa dos animais.

O procedimento é 
simples. O consumidor/
contribuinte deve acessar 
o aplicativo disponível 
para tablets e celulares, 
nas plataformas Android e 
IOS, ou pelo site do pro-
grama: www.nfp.fazenda.
sp.gov.br, e seguir o passo 
a passo para definir a enti-
dade de sua predileção.

Na hora da compra, 
ao ser indagado se deseja 
a emissão da nota fiscal 
paulista (ou o CPF na nota, 
como é mais comum), 
o consumidor deve res-
ponder afirmativamente e 
informar o seu CPF. Assim, 
o recurso já é destinado 
à entidade anteriormen-
te escolhida. Também é 
possível trocar de entida-
de a qualquer momento.

Uma das organizações 
sociais da Cidade que 
par ticipa do Programa 

NFP desde o início é o 
Centro de Formação Pro-
fissional- CAMP Guarujá, 
que com o repasse já 
conseguiu expandir para 
uma segunda unidade.

“Atualmente, as en-
tidades estão atraves-
sando a pior crise de 
sua existência, utilizamos 
esses recursos para man-
ter as despesas do ‘Pro-
jeto de Formação’, que 
será fator fundamental 
para nos mantermos ati-
vos”, ressalta Orlando 
Dantas Silva, diretor-ge-
ral do CAMP Guarujá.

Neste projeto, o ado-
lescente recebe treina-
mento gratuito, não re-
munerado, em módulos 
de formação humano-
profissional. Ao fim do 
treinamento, pode in-
gressar automaticamente 
no Programa Aprendiz 
Integral de Socioaprendi-
zagem, com remuneração 
e registro em Car teira 
de Trabalho, de acordo 
com a Lei 10.097/2000.

A Prefeitura fará a divul-
gação no site oficial das 
instituições estabelecidas 
em Guarujá que estão 
cadastradas no programa. 
Para fazer parte da lista, a 
entidade necessita preen-
cher o formulário à dispo-
sição no link http://bit.ly/
notafiscalpaulistaguaruja.

NF Paulista subsidia 
entidades do Município

Nova plataforma digital 
para o ensino híbrido

Semana da Cultura Caiçara
é realizada de forma virtual

Programação 
ocorre de 15 a 
21 de março

Munícipe pode conferir toda a programação pelas redes 
sociais da Secult, pelo canal no Facebook: @culturaguaruja

 Homenagem ao saudoso cantor e 
compositor Silvano Ledo, o Passarinho
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1 ano de pandemia da Covid-19

Pandemia da Covid-19 completa 1 ano
com mais de 2 milhões de mortes

Brasília - Governa-
dores de vários estados 
apresentaram nesta quar-
ta-feira (10) a proposta 
do Pacto Nacional pela 
Vida e pela Saúde. No 
documento, os signatá-
rios lembraram a reunião 
do último dia 12, na qual 
os governadores deba-
teram com os presiden-
tes do Senado, Rodrigo 
Pacheco, e da Câmara, a 
proposta de uma ampla 
pactuação dos três Po-
deres e das três esferas 

da Federação, visando ao 
reforço da luta contra a 
pandemia do coronavírus.

“Reafirmamos tal pro-
posição, que se tornou 
ainda mais emergencial 
pelo agravamento da si-
tuação sanitária, com terrí-
veis perdas de vidas, além 
de danos econômicos e 
sociais. O coronavírus é 
hoje o maior adversário da 
nossa nação”, ressaltaram 
no texto os governadores.

Os governadores rei-
teram o compromisso 

quanto a um pacto e 
apontam três pontos es-
senciais: expansão da va-
cinação, com pluralidade 
de fornecedores, mais 
compras e busca de so-
lidariedade internacional, 
com todas as aquisições 
distribuídas segundo o 
marco legal do Plano Na-
cional de Imunização.

Os governadores tam-
bém pedem apoio a me-
didas preventivas, essen-
ciais para conter o vírus, e 
relatam limites objetivos à 

expansão de leitos hos-
pitalares, tendo em vista 
a escassez de insumos 
e de recursos humanos. 

Por fim, o grupo pede 
apoio aos estados para 
manutenção e amplia-
ção do número de leitos 
hospitalares, quando isso 
for possível, e propõem, 
ainda, a integração de 
todos os sistemas hospi-
talares, a fim de usar ao 
máximo as disponibilida-
des existentes, “a partir 
de planejamento e análise 

diária de cenários em 
cada unidade federada”.

“Estamos unidos pela 
vida e pela saúde”, des-
tacaram os governadores 
do Maranhão, Pará, Espíri-
to Santo, Ceará, Tocantins, 
de São Paulo, Pernambu-
co, Alagoas, Sergipe, do 
Rio Grande do Sul, Piauí, 
Rio Grande do Norte, da 
Bahia, Paraíba, de Mato 
Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Goiás, do Acre, de 
Minas Gerais, do Distrito 
Federal e de Roraima.

Pesquisa realizada 
por cientistas do Ins-
tituto Butantan e da 
USP, no ICB (Instituto 
de Ciências Biomédi-
cas), comprovou que 
a vacina Coronavac é 
eficaz contra novas 
cepas do coronavírus. 
O estudo atesta que 
a vacina do Butantan 
possui eficácia contra 
as três novas variantes 
que circulam no Brasil.

“Essa é uma ex-
cepcional notícia da 
ciência, mas também 
para a vida. A vacina 
do Butantan imuniza 
os vacinados contra 
as novas variantes da 
Covid-19. Essa é mais 
uma comprovação da 
qualidade desta vaci-
na, que hoje imuniza 
nove em cada dez 
brasileiros em todo o 
país”, declarou o go-
vernador João Doria.

Estudos prelimina-
res, realizados pelo 
Instituto Butantan em 
parceria com a USP, 
em pessoas vacina-
das, demonstram que 
a Coronavac é capaz 
de neutralizar variantes 
do novo coronavírus. 
Os dados incluíram 
amostras de 35 par-
ticipantes vacinados 
na Fase III. O estudo 
completo inclui um nú-
mero maior de amos-
tras, que já estão em 
análise. Os resultados 
completos serão divul-
gados posteriormente.

Da Redação - Há 
um ano, em 11 de mar-
ço de 2020, quando o 
diretor-geral da Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, anunciou 
em Genebra, na Suíça, 
que a COVID-19, doen-
ça causada pelo novo 
coronavírus, passava a 
ser caracterizada como 
uma pandemia, o mun-
do registrava mais de 
118 mil casos em 114 
países e 4,2 mil pessoas 
haviam perdido a vida.

A denominação veio 
praticamente três me-
ses depois de ter sido 
anunciado o primeiro 
caso em Wuhan, na China. 
Hoje, o mundo registra 
mais de 118.119.333 
mil casos e um total de 
66.926.960 pessoas re-
cuperadas. A pandemia 
já fez mais de 2.621.944 
v í t i m a s  n o  m u n d o . 

Naquele março de 
2020, a OMS aler tava 
para os níveis alarman-
tes de propagação e 
gravidade do vírus e 
também para os “níveis 
alarmantes de falta de 
ação” e orientava os paí-
ses a “testarem, tratarem, 
isolarem, rastrearem e 
mobilizarem as pessoas 

Coronavac 
é eficaz 

contra novas 
cepas do 

coronavírus

Com agravamento da pandemia de Covid-19, 
governadores reiteram intenção de pacto

na resposta. “Estamos 
nisto juntos e precisamos 
fazer com calma aquilo 
que é necessário”. Ele 
também já alertava para 
a necessidade de uma 
resposta mais agressiva.

De lá pra cá, a co-
vid-19 matou pessoas, 
superlotou hospitais, 
quebrou muitas vezes a 
solidariedade e a econo-
mia, paralisou a indústria, 
impediu aviões de levan-
tar voo, fechou esco-
las e adiou ou cancelou 
eventos desportivos e 
espetáculos. Mudou toda 
a vida no mundo todo.

NO BRASIL HOJE
No Brasil, chegamos 

ao momento mais alar-
mante, com o surgimento 
de novas cepas, restri-

ções de mobilidade, e 
um total de 11.202.305 
pessoas já infectadas 
e 270.656 mil mortes. 

Atualmente, no Brasil, 

o desafio é conquistar 
a adesão da população 
ao isolamento social para 
conter o avanço dos 
casos de contaminação 
e internações por agra-
vamento da doença. Em 
São Paulo, o governador 
anunciou nesta quinta-
feira a implantação da 
Fase Emergencial do Pla-
no SP, ainda mais restri-
tiva do que a atual fase 
vermelha que autoriza 
os serviços essenciais 
e templos a funcionar.

“A situação da pan-
demia nunca esteve tão 
grave quanto agora e o 
ritmo da abertura de lei-
tos no sistema de saúde 
do estado não é mais 
capaz de acompanhar 
a necessidade de in-
ternações”, admitiu o 
governador João Doria.

Neste um ano, a pandemia matou pessoas, superlotou 
hospitais, quebrou muitas vezes a solidariedade e a 

economia, paralisou a indústria, impediu aviões de levantar 
voo, fechou escolas e adiou ou cancelou jogos e espetáculos

Vacina imuniza
9 entre 10
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