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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:

Charge da semana

Guarujá atinge 84% de 
ocupação em leitos SUS
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Secretaria Municipal de Saúde registrou 28 novas confirmações de covid-19, na quinta-feira (18), com 47 pessoas internadas, das quais 20 em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). Leitos exclusivos para tratamento de pacientes com sintomas compatíveis com a covid-19 estão com ocupação de 84%

Página 8

Covid no Brasil chega a 284,7 milCovid no Brasil chega a 284,7 mil
 mortes e 11,6 milhões de casos  mortes e 11,6 milhões de casos 
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Dia ‘D’ da
vacinação
será no
Guaibê
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Intervenção: comissão quitaIntervenção: comissão quita
débitos e coloca salários em diadébitos e coloca salários em dia

 Guarujá promove Dia ‘D’ 
de vacinação contra a Co-
vid-19 neste sábado para 
público com idade igual 
ou superior a 70 anos. 
A ação será realizada no 
Ginásio Guaibê das 9 às 
15 horas, com sistema 
drive-thru e sala de vacinas 
para quem preferir ir a pé.

Pandemia Covid-19



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.

19 a 25 de março de 2021 O P I N I ÃO A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br2

A prefeitura de São 
Paulo anunciou que irá 
antecipar alguns feria-
dos com o intuito de 
reduzir a circulação de 
pessoas nas ruas. Ao 
menos aquelas pesso-
as que precisam sair e 
fazem uso dos serviços 
de transportes públicos. 

Foram antecipados 
dois feriados de 2021 
(Corpus Christi; de junho; 
e Dia da Consciência Ne-
gra, de novembro) e três 
feriados de 2022 (ani-
versário de São Paulo, de 
janeiro; Corpus Christi, de 
junho; e Dia da Consciên-
cia Negra, de novembro).

Com as mudanças, não 
haverá dia útil na cidade 
entre 26 de março e 4 
de abril deste ano, e isso 
colocou os municípios da 
Baixada Santista em alerta.

É preciso reconhecer 
que os municípios da 
região também vivem um 
momento de alerta com 
leitos quase todos ocu-
pados devido ao covid-
19 e que a vinda dessas 
pessoas, neste momento, 
representa uma grave 
ameaça ao sistema públi-
co de saúde da região.

Mais do que nunca, o 
Governo do Estado deve-
ria se fazer presente e agir 

para conter uma possível 
debandada para o litoral. 

A hora de medidas 
drásticas é agora e cabe 
colocar bar reiras nos 
pedágios do Sistema 
Anchieta e Imigrantes e 
na Mogi-Bertioga, bem 
como colocar faixas nas 
rodovias informando que 
o litoral também passa por 
uma crise e que melhor o 
fazem se ficarem em casa.

O ideal seria a conscien-
tização de cada um de 
nós, mas forçar o entendi-
mento por meio de ações 
mais duras também está 
valendo. A vida é e sem-
pre será mais importante.

E os pedágios, quando 
terão barreiras?

Micros
Intervenção
A intervenção do gover-
no de Guarujá na Orga-
nização Social (O.S) Pró-
Vida, responsável pela 
gestão da UPA Rodovi-
ária e 15 Usafas, devido 
a problemas de atrasos 
nos salários e benefícios 
de colaboradores, além 
de outras irregularidades, 
repercutiu politicamente 
na cidade e na região.

No ventilador
O fel destilado pelo 
gestor da OS nas redes 
sociais contra o prefeito 
Válter Suman, seu go-
verno e familiares moti-
vou três iniciativas com 
denúncias contra o go-
verno apresentadas na 
Câmara de Vereadores 
de Guarujá.

Denúncias
Nos documentos, pro-
tocolados na Câmara 
por Almir Matias, dono 
da Organização Social 
Pró Vida, e pelo ex ve-
reador Edilson Magaiver, 
denúncias de nepotis-
mo, cargos fantasmas e 
favorecimento pessoal, 
com o empréstimo de 
veículos para o prefeito 
e assessores.

Comissão
Os autores pediam a 
implantação de uma 
comissão processante 

“com oitivas de todas as 
pessoas expressamente 
citadas, agentes públi-
cos ou não, inclusive 
as chefias imediatas das 
colaboradoras que não 
cumpriam funções na 
área da saúde”.

Denúncias 2
Essas duas foram vota-
das, e rejeitadas, pela 
Casa por 15 votos e uma 
abstenção. O presidente 
não vota, a não ser em 
caso de desempate. O 
terceiro documento, 
elaborado por advo-
gados da cidade será 
apreciado na sessão 
desta terça, dia 23. 

Sem julgamentos
Até onde se pode 
acompanhar, a Câmara 
agiu com prudência 
no episódio, pois não 
fez qualquer pré-julga-
mento da situação. Os 
vereadores mostraram 
disposição para inves-
tigar a veracidade dos 
fatos antes de um posi-
cionamento. 
 
Pegou mal
No entanto, o assunto 
que já era indigesto ga-
nhou proporção desne-
cessária nas redes, após 
a Câmara  interromper 
“por problemas técni-
cos” a transmissão da 
sessão desta semana. 

Justamente durante a 
votação das denúncias.

Transparência?
As transmissões das 
sessões da Câmara de 
Guarujá constituem im-
portante e necessária 
ferramenta de transpa-
rência e de acesso ao 
trabalho realizado no 
legislativo. Interromper a 
transmissão em um mo-
mento de votação sobre 
o assunto não tem nada 
de transparente.

Desculpas
Diante da óbvia reper-
cussão negativa, o presi-
dente da mesa diretora, 
o vereador José Nilton 
Lima de Oliveira (PSB), 
publicou uma nota oficial 
na rede social da Câmara 
a fim de esclarecer e 
pedir escusas a popu-
lação pela instabilidade 
da conexão que pre-
judicou a transmissão 
ao vivo pelo Facebook 
e pelo site da Câmara 
da 7ª Sessão Ordinária.

Tá de olho
No entanto, a popula-
ção que segue os tra-
balhos não é desavi-
sada, e lembrou que 
fato semelhante ocorreu 
quando da cotação dos 
aumentos de cargos 
e salários. Muitos co-
bram a disponibilização. 

A decisão administrativa por mim tomada, sem 
qualquer receio ou temor, de intervir nos contratos 

da organização social, já demonstra completa 
desvinculação às calúnias propaladas e replicadas 

em redes sociais, também evidencia que o
governo municipal agiu e age com autonomia

e transparência, sem receio ou temor,
sempre pautado pelo interesse público.

Válter Suman – Prefeito de Guarujá

FRASE DA SEMANA

Sérgio Motti Trombelli - Professor universitário
e especialista em marketing político

Artigo

A morte e suas responsabilidades
O título poderia ser 

mais suave “A vida e suas 
responsabil idades”, 
por exemplo, contu-
do sobre a vida todos 
vem falando há tempos 
sem muito resultado, 
então é hora de falar 
sobre morte mesmo, o 
que ninguém desejaria.

Tenho acompanha-
do nas redes sociais 
uma crescente críti-
ca ao prefeito Válter 
Suman sobre a impo-
sição do isolamento, 
não lockdown, ou em 
português, bloqueio 
total ou confinamento, 
que é bem diferen-
te do que temos na 
Ilha de Santo Amaro.  

De saída me posi-
ciono como contrário 
a elas, pois são críticas 
totalmente infundadas. 
A principal função de 
um prefeito é cuidar 
da sua população, e a 
vida é a principal das 
preocupações, e não 
a morte. Ainda mais ele 
que é médico e cuja 
atividade profissional 
que ele teve foi salvar 
vidas durante mais de 
35 anos. Não seria di-
ferente agora.

Para se ter uma ideia, 
a quantidade de leitos 
de UTI/SUS disponí-
veis antes da pande-
mia em nossa cida-
de, era na ordem de 
30, hoje são 79 leitos, 
sendo 49 destinados 
somente a COVID-19. 

Somando leitos de 
UTI e enfermaria, so-

mente dedicados ao 
novo coronavírus, são 
116 leitos. Isto significa 
que em números ab-
solutos se 116 pessoas 
ficarem doentes e ne-
cessitarem de interna-
ção, os leitos da rede 
pública acabarão. E aí, 
como ficam aqueles que 
estão desrespeitando as 
regras de isolamento.?

É s imples, faça a 
contagem: veja quan-
tas pessoas estarão nas 
próximas baladas, ou 
festas, ou encontros dos 
mais variados tipos que 
você vai, e imagine se 
todos ficarem doentes. 

Fim de papo, as vagas 
acabaram, e aí, o que vai 
acontecer com você?

Andando pela cida-
de, vemos comércios 
que fecharam, mas ve-
mos outros que estão 
abertos. Neste sentido, 
é preciso que a pre-
feitura atue com mais 
rigor, para não penalizar 
quem está respeitan-
do as determinações.

Lembre-se de que o 
vírus não tem consciên-
cia do mal que nos causa. 
Ele quer viver, reproduzir. 

Mas nós temos cons-
ciência do mal que ele 
pode nos causar, e que-
remos viver, reproduzir 
também. Só que a vida 
dele implica na nos-
sa morte. O que você 
deseja, que ele viva ou 
quem viva seja você?

Então, é tempo de 
respeitar o isolamento, 
usar máscaras, álcool em 

gel, enfim, cuidar de si 
para poder viver. Não 
é justo que você se 
entregue ao lazer, ao 
divertimento fácil de 
forma inconsequente. 
Quanto mais rápido 
a pandemia for con-
trolada, mas rápida a 
atividade econômica 
voltará à normalidade. 

Não se esqueça, 
tem “grana” no final 
do túnel para você, 
tem emprego, em lojas, 
comércio em geral, mas 
se você não respeitar 
o isolamento, haverá 
apenas uma missa em 
seu nome, um caixão, 
choro e desespero da 
sua família. 

Se você se cuidar 
você será um ser vi-
vente no futuro, se não, 
será apenas a foto de 
alguém que existiu e 
morreu. Será uma esta-
tística perdida dentro 
dos mais de 280 mil 
mortos da Covid-19 
em nosso país. Que 
pena! Que caminho 
triste você escolheu!

Eu não conheço to-
das as pessoas que le-
rão este texto, mas seja 
quem for, eu estou tor-
cendo por você. Estou 
rezando até para que 
você não morra, por-
que sua família precisa 
da sua presença, seus 
amigos, sua cidade, 
todos nós, enfim, preci-
samos uns dos outros.

Seja esperto, não 
morra. Deixe o vírus 
morrer no seu lugar.
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Guarujá mais uma vez 
sai na frente no processo 
de imunização contra a 
covid-19. Neste sábado 
(20), o Município pro-
moverá o Dia ‘D’ de vaci-
nação contra a doença e 
antecipará a aplicação das 
doses no público com 
idade igual ou superior a 
70 anos. A ação será rea-
lizada no Ginásio Guaibê 
(Avenida Santos Dumont, 
420 – Santo Antônio), das 
9 às 15 horas, com sistema 
drive-thru e sala de vacinas 
para quem preferir ir a pé.

A antecipação ocorre-
rá graças à gestão eficien-
te das doses recebidas 
pela Cidade desde o 
começo da campanha, 
por ter superado a meta 
vacinal de todas as faixas 
etárias a partir do 75 anos, 
com cobertura superior 
a 100%, além do rece-
bimento de 5.090 novas 
doses da CoronaVac, do 
Instituto Butantan, na última 
quarta-feira (17). 

Para se ter uma ideia, 
somente entre 70 e 72 
anos, são esperados cer-
ca de 3 mil idosos.

“Temos doses sufi-
cientes enviadas pelo 
Governo do Estado para 
seguir ampliando o públi-
co-alvo a ser imunizado, 
seguindo os critérios do 
Plano Nacional de Imuni-
zação (PNI). A vacinação 

é decisiva para frearmos 
a curva ascendente de 
contaminação e nas taxas 
de internação que esta-
mos vivenciando no Brasil 
e na Cidade”, destaca o 
secretário de Saúde, Dr. 
Vitor Hugo Canasiro.

O servidor aposenta-
do Julio Cesar Santos, mo-
rador no Jardim Virgínia, 
na Enseada, está aliviado 
com a antecipação. “Legal 
poder contar com isso 
já. A gente estava espe-
rando há tanto tempo 
essa vacina, e o fato de 
a prefeitura adiantar um 
pouco o calendário é 
mais uma garantia em meio 
a essa fase crítica. Espe-
cialmente para o pessoal 
de idade mais avançada 
que precisa mesmo se 
imunizar. É muito bem 
v inda essa medida.”

A dona de casa Elza 
Muniz, do Morrinhos, tam-
bém comemora a sua vez 
de se vacinar. “Sou a mais 
nova de cinco irmãos e sou 
a única não vacinada. Não 
vejo a hora de chegar a 
minha vez, de ter essa tran-
quilidade de que se eu pe-
gar essa doença, eu vou ter 
uma chance de vencer ela, 
e não o contrário”, disse.

MAIS ESPAÇO
A ação ocorrerá no 

estacionamento do Gi-
násio Guaibê, que já está 

Vacinação em idosos de 70 anos inicia neste sábado

Da Redação - Na 
tarde desta quinta-feira 
(18), Guarujá atingiu o 
índice de 84% de ocupa-
ção dos leitos SUS para 
pacientes com covid-19. 
A Secretaria Municipal 
de Saúde informou que 
somente nas últimas 24 
horas, 28 notificações de 
testes positivos foram re-
cebidas. No total, 15.091 
pessoas contraíram a do-
ença na cidade desde o 
início da pandemia.

Atualmente, 47 pes-
soas estão internadas 

com a covid-19, e des-
sas, 20 estão na batalha 
pela vida sendo acom-
panhadas em Unidade de 
Terapia Intensiva. Outros 
4.656 estão em isola-
mento domiciliar, sendo 
acompanhados pela Vi-
gilância Epidemiológica 
e orientados a informar 
quaisquer mudanças em 
seus estados de saúde 
imediatamente.

Até quinta, mais três 
mortes foram registradas, 
somando 625 falecimen-
tos de residentes de Gua-

rujá até então. Há, também, 
um óbito em investigação. 
9.763 munícipes estão 
curados da covid-19. 

AGUARDANDO
CONFIRMAÇÃO 

Dos testes feitos desde 
o começo da pandemia 
até o momento, 20.847 
foram descartados para 
o novo coronavírus. No 
entanto, o Município mo-
nitora outras 120 pessoas 
internadas, 22 em Unida-
de de Terapia Intensiva 
(UTI), que apresentaram 

sintomatologia compa-
tível com a covid-19.

 
OCUPAÇÃO

LEITOS – SUS 
Neste momento, os 

leitos exclusivos para tra-
tamento de pacientes 
com sintomas compatí-
veis com a covid-19 estão 
com ocupação de 84%. 
Sendo 100% em enfer-
maria e 63% em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI).

A Prefeitura já vaci-
nou 21.633 pessoas e 
26.865, das 35.962 do-

Guarujá chega a 84% de ocupação de
leitos para tratamento da covid-19 

ses recebidas pelo Mu-
nicípio desde o começo 
da campanha, foram apli-
cadas em profissionais e 
trabalhadores de saúde; 

idosos com mais de 73 
anos e idosos que resi-
dem em Instituições de 
Longa Permanência (ILPIs) 
até esta quinta-feira (18).

Confirmados
15.091 (4.656 em 

isolamento domiciliar
e 47 internados)

Curados
9.763

Óbitos
625 (1 em investigação)

Descartados
20.847

Suspeitos 
internados

120 

Ocupação leitos
Covid SUS:

84%

sendo preparado com 
a montagem de cinco 
tendas, que servirão para 
a vacinação de quem 
chegar de carro. Ainda 
na fila, que será organi-
zada dentro do espaço, 
acontecerá a triagem dos 
candidatos à imunização, 
preenchimento de ficha 
e o direcionamento dos 
veículos para as tendas.

Quem preferir ir a pé 
terá à disposição uma sala 
de vacinação volante mon-
tada no interior do ginásio.

O QUE LEVAR
Para garantir a dose, 

basta o munícipe com-
parecer 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.

É recomendado – mas 
não mandatório – se ca-
dastrar no site do Vacina-
Já, do Governo do Estado 
(https://www.vacinaja.
sp.gov.br/) e levar a ficha 
impressa no momento 
da imunização. A reali-
zação 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.

NOVO POSTO
A partir de segunda-

feira (22), a Cidade mu-
dará de local um dos 
postos de vacinação: 
todo atendimento de 
imunização contra a co-
vid-19 que era realizado 
na Unidade de Saúde da 
Família (Usafa) Jardim dos 
Pássaros passará a ser 
feito no Ginásio Guaibê.

A estrutura montada 
para o ‘Dia D’ será manti-
da e seguirá como posto 
fixo, com funcionamen-
to das 8 às 16 horas, 
de segunda a sexta-feira, 
para quem preferir ser 
vacinado dentro do es-
paço e das 9 às 15 horas, 
também nos dias úteis, 
para quem for de carro.

Com isso, a Usafa Jardim 
dos Pássaros voltará a rea-
lizar apenas as vacinas de 

rotina do calendário anual.
Outra mudança é na 

estrutura de funciona-
mento do posto volante 
montado na Coorde-
nadoria da Guarda Civil 
Municipal (GCM) em Vi-
cente de Carvalho (Rua 
Cunhambebe, 500 – Jar-
dim Cunhambebe). Não 
será mais adotado o sis-
tema drive-thru no local 
e a vacinação ocorrerá 
apenas a pé com novo 
horário: das 8 às 14 horas, 
de segunda a sexta-feira.

As alterações serão 
adotadas por conta da 
ampliação da faixa etá-
ria a ser imunizada. De 
acordo com a diretoria 
de Vigilância em Saúde, 
há a expectativa de rece-
ber ainda mais pessoas 
para serem vacinadas, por 
isso se torna necessária a 
centralização em um lugar 
consideravelmente maior 
para comportar melhor o 
público e evitar conges-
tionamentos no trânsito.

Ação será realizada no Ginásio Guaibê, 
das 9 às 15 horas, com sistema drive-

thru e atendimento a quem chegar a pé
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Tels.: 3227.5770 - 99711.5545

Rotary Club Guarujá Vicente de Carvalho recebe a 
visita do governador Carlos Eduardo Estevan Torci 

O presidente do
Rotary Club Guarujá, 
Leonardo Bertolassi

A orgulhosa mãe Preciosa Galera com seus filhos
Ricardo e Denise Galera prestigiaram o evento

O presidente do Rotary Club Bertioga Canal,
Aderbal Boneto e sua esposa Lenir Boneto

O engenheiro e rotariano Aldo Gaspar Filho e
o governador Carlos Eduardo Estevan Torci

A presidente do Interact Club de Guarujá,
Eduarda Silva e seu pai, o rotariano Eduardo Silva

Os empresários Jorge Xodó
e a atenciosa Cilene Xodó

A governadora assistente Elaine Campos
foi homenageada pelo governador

Carlos Eduardo Estevan Torci
Cacilda Silveira Santana e a empresária

Valéria Tedesco (Chocotruffas)  

O empresário Luiz Menezes recebeu das mãos
do governador do Distrito 4420, o engenheiro
Carlos Eduardo Estevan Torci, a homenagem
de sócio honorário, pelo seu grande trabalho

prestado à instituição e na Cidade

O presidente do Rotary Club Guarujá
Vicente de Carvalho, José Rodrigues Tucunduva 

Neto homenageou o advogado Welinton
Andrade Silva com a honraria de sócio honorário, 

pelos seus préstimos à comunidade

O presidente do Rotary Club Bertioga Forte,
Antonio Duarte de Sá e a fundadora do clube Olga
Tamashiro, sempre presentes nas reuniões relevantes 
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Luiz Cláudio Venâncio entrega armamento
para a Guarda Civil Municipal de Guarujá

O secretário 
de Defesa e 
Convivência 
Social de Guarujá, 
Luiz Cláudio 
Venâncio entregou 
armamento para 
35 guardas civis 
municipais. Em 
seu discurso, 
Venâncio celebrou 
o dia histórico 
para a Cidade, 
com uma Guarda 
mais capacitada 
e equipada para 
exercer, com 
melhor eficiência, 
seus trabalhos 
para a proteção 
da população. 
Na foto, Luiz 
Cláudio Venâncio 
entregando a 
arma para o 
GCM, Anderson 
Bernardes

O prefeito de Guarujá, Válter Suman, estava 
orgulhoso com a entrega de armamento para
a primeira turma de agentes formados. É mais 

uma importante conquista em seu governo.
A primeira-dama de Guarujá, Edna Suman

pediu que o prefeito lesse o Salmo 93, que foi 
ouvido com muita atenção pelos presentes.

O delegado de Polícia Titular de Guarujá,
Marco Antonio do Couto Peres e o chefe
da investigação da Delegacia de Guarujá,

Eloy Florido, prestigiaram o evento
O capitão Felipe Abdias e o S2 Felipe Mota

(Base Aérea de Santos)
As jornalistas Simone Queiroz

e Carol Ianelli 

O major PM Lira Junior fazendo
a entrega da arma a um GCM

Edna Suman entregando a
arma para Michelle Freitas

O secretário do Desenvolvimento Econômico e 
Portuário de Guarujá, Gustavo Rondini e Ilton Couto

Edna Suman entregando a arma
para Magda Rodrigues de Oliveira  

O comandante da Guarda Civil Municipal, Luiz Car-
los Mariano falou que já passaram momentos difíceis 
e que agora podem trabalhar com mais segurança

O vereador Raphael Vitiello formalizando
a entrega da arma para o GCM Gomes
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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

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa Jair Marinho Marcenaria, sito a Estrada 

do Pernambuco, 1265 Loja 1, Enseada - Guarujá/SP, 
convoca o funcionário GERSON AURELIANO DE SOU-
SA a comparecer na empresa no prazo de 2 (dois) 
dias úteis, a partir da data desta publicação, para jus-
tificar sua ausência desde o dia 17/02/2021 e retorno 
ao trabalho, com pena de abandono de emprego.

Com o objetivo de 
melhorar a qualidade de 
vida na infância e ado-
lescência, a Prefeitura de 

Guarujá aderiu a 7ª edi-
ção do Programa Prefeito 
Amigo da Criança (PPAC). 
O Programa propõe um 

Guarujá - Os salários 
e benefícios atrasados dos 
colaboradores da Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) da Rodoviária e das 
15 Unidades de Saúde da 
Família (Usafas) começaram 
a ser pagos pela Prefeitura 
nesta quar ta-feira (17). 

Assim, o Município 
começa a regularizar as 
pendências deixadas 
pela Organização Social 
(O.S) Pró-Vida, que deti-
nha contratos de gestão 
destas unidades, hoje 
administradas por um 
Conselho Interventor ins-
tituído pela Prefeitura.

O Município assumiu 
integralmente o paga-
mento das obrigações 
que eram da O.S. após 
tê-la notificado extrajudi-
cialmente para a quitação 
das dívidas com os cola-
boradores e não obter 
qualquer resposta. Em al-
guns casos, essas dívidas 
superam um mês. 

Além dos salários, a 
entidade também não es-

Na corrida ma-
tinal de domingo, 
ao ver uns fuscas 
nas ruas, refleti 
sobre esse carro 
popular das déca-
das de 1960, 70 
e 80, introduzido 
no Brasil nos anos 
50, e as escolas 
cívico- militares.

Eu mesmo tive uns cinco 
fuscas, naqueles anos de 
chumbo. Atualmente, são 
poucos os ‘besouros’ em 
circulação, com o caracte-
rístico barulho e cheiro forte 
de combustível, prejudiciais 
ao ambiente e à saúde.

Os fuscas hoje restau-
rados per tencem a sau-
dosistas que os compram 
e reformam, deixando-os 
o mais parecido possível 
com os originais, usando-
os somente por força de 
reminiscências.

Quase ninguém os utiliza 
no seu cotidiano, para ir 
e voltar do trabalho, fazer 
compras, levar os filhos à es-
cola ou tarefas semelhantes. 
Quem os tem é apenas para 
curtir nos finais de semana.

A tecnologia automobi-
lística progrediu e ninguém, 
em sã consciência, troca-
ria, para o seu dia a dia, 
um carro moderno, com 
ar-condicionado, direção 
hidráulica e menos poluente 
por um fusca.

SAUDOSISTAS
EQUIVOCADOS

Ao ver os fuscas domini-
cais, lembrei-me das escolas 
cívico-militares que alguns 
querem incrementar nestes 
tempos em que a pedago-
gia se aprimora e moder-
niza. Esses saudosistas de 
um regime que, apesar de 
desenvolvimentista, causou 
tantos males ao Brasil, na-
quelas décadas de 60, 70 
e começo dos 80, pouco 
entendem de Educação.

Essa ideia estapafúrdia e 

anacrônica asse-
melha-se a gran-
de crime contra a 
educação públi-
ca. Se quisermos 
um bom exem-
plo, miremo-nos 
nas escolas téc-
nicas federais.

O  c a m p u s 
Cubatão do Insti-

tuto Federal de São Paulo, do 
Ministério da Educação, bem 
aqui no município vizinho, é 
um orgulho para a nossa 
região da baixada santista.

Os conservadores que 
querem introduzir no pre-
sente aquela pedagogia da 
década de 80 e 70 das es-
colas cívico-militares estão 
redondamente enganados.

FORÇAS ESSENCIAIS
Não me refiro ao excelen-

te ensino das escolas públi-
cas municipais, estaduais e fe-
derais que sempre marcaram 
nossa história, pelo menos 
depois da década de 1930.

Peço uma reflexão pro-
funda dos nossos educa-
dores sobre a proposta de 
uma dessas escolas de viés 
militar em nossa região. Não 
podemos misturar militaris-
mo com educação.

Com todo  r e spe i -
to pelas forças armadas, 
essenciais para a defesa 
da soberania de qualquer 
país, deixemos os militares 
nos quar teis e a educa-
ção para os educadores.

Quando os militares se 
meteram na política e na 
economia, com certeza não 
foram boas experiências. 

Que os fuscas e as es-
colas cívico-militares fiquem 
em suas épocas.

O passado é para ser 
estudado e não repeti-
do. A história é para ser 
aprendida a fim de não 
cometermos seus erros. 
Deixemos os fuscas e as 
escolas cívico-mil i tares 
nos seus devidos tempos.

Zoel é professor, formado em sociologia
e presidente do Sindserv (Sindicato
dos Servidores Municipais) Guarujá

Artigo

Fusca e escolas
cívico-militares

ACOMPANHE-NOS
PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/ EstanciaDeGuaruja

Governo quita salários de 
funcionários da Pró-Vida 

Organização Social que geria a UPA Rodoviária e 15
Usafas atrasou salários e benefícios de colaboradores

tava pagando benefícios 
como vale-transporte e 
vale-alimentação.

Para arcar com os ven-
cimentos dos colabora-
dores, a Prefeitura des-
penderá de cerca de R$ 
2 milhões do orçamento. 
Apesar de manter os pa-
gamentos dos contratos 
com a Pró-Vida rigorosa-
mente em dia, os atrasos 
nos salários dos profis-
sionais eram recorrentes.

INTERVENÇÃO
A intervenção foi ofi-

cializada por meio do 

decreto 14.189, publi-
cado na edição da última 
quinta-feira (11) do Diário 
Oficial do Município. A 
decisão leva em conta 
uma série de irregulari-
dades constatadas pelo 
Grupo de Trabalho que 
fiscaliza os contratos fir-
mados com empresas, 
em uma série de vistorias 
periódicas in loco nas 
dependências das unida-
des, presenciou inúmeras 
falhas relacionadas ao 
atendimento.

Entre as inconformi-
dades atestadas estão o 

atraso no pagamento de 
salários e de fornecedo-
res, falha na prestação 
de contas, não compro-
vação de depósito de 
valores para provisionar 
o pagamento de rescisão 
de ex-funcionários, não 
atendimento de notifica-
ções emitidas constan-
temente pela Secretaria 
Municipal de Saúde e de-
sassistência, entre outros.

A intervenção também 
atende recomendações 
da 4ª Promotoria de Jus-
tiça de Guarujá e do Con-
selho Municipal de Saúde.

Políticas públicas para a infância ganham foco

Amigo da Criança

conjunto de ações a se-
rem desenvolvidas duran-
te a gestão visando pro-
duzir diagnósticos sobre 
o cenário local da infância 
e da adolescência, de-
finir metas, 
prioridades 
e estratégias 
para a evo-
lução dos 
indicadores 
sociais, além 
de desen-
volver pro-
cessos intersetoriais e 
par ticipativos em pla-
nejamento de políticas 
públicas, envolvendo 
formulação, institucionali-
zação e execução do Pla-
no Municipal para Infância 

Prefeitura des penderá de cerca de R$ 2 milhões do orçamento 

e Adolescência (PMIA). 
O Plano foi elabora-

do na 6ª edição, sendo 
aprovado pelo Conselho 
Municipal dos Diretos 
das Crianças e dos Ado-

lescentes 
(CMDCA). 
Assim, nes-
ta edição 
será realiza-
da a revisão 
e o acom-
p a n h a -
mento das 

a ç õ e s  p r o p o s t a s .
O Programa também 

abrange o fortalecimen-
to dos Conselhos de 
Direitos e Tutelares, além 
do Orçamento Criança 
e Adolescente (OCA).

Helder Lima
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Nascida na cidade de Areia, Paraíba, Maria José
Tomaz de Aquino veio para Guarujá aos 29 anos de idade, 
após ter residido no Rio de Janeiro, onde iniciou no atle-
tismo (pedestrianismo). Chegando ao Guarujá, conheceu o 
professor Eduardo, da Edu Corredores Associados (Educa), 
que viu em nossa homenageada um grande potencial para 
as corridas de média e longa distância.

Logo tornou-se a principal corredora de sua categoria. 
Ao longo de sua carreira, Maria José competiu em diversos 
estados do Brasil. Fora do País, participou de provas na 
Espanha e na Argentina. Algumas das principais conquistas 
da corredora foram: A medalha de Prata nos 10 Km Jogos 
Regionais; bi-campeã geral dos 100 Km de Cubatão, 3ª 
colocada geral na ultramaratona de 24 horas do Rio de 
Janeiro, ente outras...

Em Guarujá, além de trabalhar como técnica de enferma-
gem, Maria José alcançou excelentes resultados em provas 
de longa distância, o que a credenciou representar a secretaria 
de Esportes da Cidade em Jogos Regionais, Abertos, e outras 
competições oficiais.

Detentora de dezenas de títulos, tem no seu currículo a 
participação em várias competições, tais como: 50 km do Rio 
Grande; 80 km de Ilha Bela; 42 km de Porto Alegre; 42 km de 
Foz do Iguaçu e 24 horas no Rio de Janeiro, dentre outras.

Em 2014, nossa super-campeã voltou ao Rio de Janeiro, e, 
lá conheceu um atleta espanhol que a pediu em casamento. 
Casou-se com o espanhol José Luiz Posado Pérez, que tam-
bém é ultramaratonista e foi morar em Zamora, na Espanha, 
onde defende o Clube Vino de Toro.

Depois de sua ida para a Espanha, cita as duas vitórias na 
corrida de 24 horas das Ilhas Canária como as principais.

2019 - Em 2019 ela foi convidada pelo técnico da Seleção 
Brasileira de atletismo Oscar Susso para representar o Brasil no 
mundial de 24 horas, ocorrido na cidade de Belfast, na França.

Em maio ela correrá uma prova de 24 horas na Cidade 
de Valencia, na Espanha, com o intuito de tentar chegar aos 
180km, marca que serve de referência para disputar outro 
mundial, representando o Brasil, é claro!

Garantiu que ao se aposentarem (ela e o esposo)
        estará retornando em definitivo para o Guarujá!!

POR ONDE ANDA

BASTIDORES
DO ESPORTE

Nelsinho Filho

Nome:
Maria José Tomaz

de Aquino
Esporte:
Atletismo

Nascimento:
16/11/1958

Natural: Areia, PB

Redação - Até do-
mingo (21), o projeto Pal-
co Virtual, do Itaú Cultural, 
oferece gratuitamente 
e online apresentações 
de funk, dança contem-
porânea, house e street 
dance. Os espetáculos 
têm como fio condu-
tor o trabalho de artistas 
que se mobilizaram para 
fazer criações durante 
o período da pandemia 
ou com a temática da 

relação física das pes-
soas com a cidade e 
com outros indivíduos.

Entre as apresentações 
estão Na Manha do Hou-
se, do carioca Bonde do 
Jack, que traz discussões 
sobre o encontro entre 
o house e o funk carioca; 
Lugar Comum, videodan-
ça da alagoana Aldinete 
de Souza, sobre tempo 
e espaço; a performance 
Enlugar, de Raissa Costa, 

a respeito da relação 
corpo-espaço a par tir 
das casas abandonadas 
do centro de Manaus, e 
Goldfish, de Alexandre 
Américo, do Rio Grande 
do Norte, sobre a solidão. 

São Paulo está repre-
sentada com três apre-
sentações: Sede, espetá-
culo do grupo Afrobreak; 
Elo, da T. F. Style Cia de 
Dança, com diálogos en-
tre corpo, arquitetura e 

A Universidade Una-
erp lançou a UNAERP 
DIGITAL (EAD). As ins-
crições para o Processo 
Seletivo estão abertas 
até 17 de abril e conta 
com a experiência de 
ensino de 96 anos de 
excelência para ofere-
cer os cursos de Ad-
ministração, Ciências 
Contábeis, Pedagogia, 
Serviço Social e o Curso 
Superior de Tecnologia 
em Gestão de Recursos 
Humanos por meio des-
sa nova plataforma. 

Na página www.
unaerp.br/digital estão 
disponíveis informações 
sobre cada um dos cur-
sos, coordenadores, 
conteúdos e matrizes 
curriculares, além de 
dados sobre infraestru-
tura, mercado de tra-
balho, perfil do profis-
sional a ser formado.

O processo de clas-

sificação dos candi-
datos é pela nota do 
Enem (pode ser utili-
zado Enem de 2009 a 
2019) ou pela média 
da nota do histórico 
escolar dos três anos do 
ensino médio. Na inscri-
ção, o candidato deve 
escolher qual o sistema 
de seleção preferido 
por ele. 

Mais informações es-
tão disponíveis no Edital 
do Processo Seletivo no 
endereço https://bit.
ly/3t5H1Gf. A página 
oficial do Unaerp Digital 
(www.unaerp.br/digital) 
disponibiliza o link para 
inscrições.

No Unaerp Digital 
também são oferecidos 
cursos de pós-gradu-
ação e de extensão. 
Outras informações po-
dem ser obtidas pelos 
telefones: (16) 3603-
6873 / (16) 3603-6808.

Mais informações no site:
www.itaucultural.org.br

SP tem apresentações 
gratuitas online de 

dança contemporânea
Projeto Palco Virtual vai até domingo e São Paulo 
está representada com três apresentações: Sede, 
espetáculo do grupo Afrobreak (foto); Elo, da T. 

F. Style Cia de Dança e Improviso na Garagem

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 

Unaerp Digital
EAD Unaerp está com 

inscrições abertas

Mais informações pelo e-mail:
mktunaerpdigital@unaerp.br

público; e Improviso na 
Garagem, um duo en-
tre o bailarino Matheus 
Moreira e a câmera do 
artista visual Jack Bones.

As apresentações 
acontecem sempre às 20h 
pela plataforma Zoom, e 

são seguidas por bate-pa-
pos dos elencos com os 
críticos de dança Flávia Pi-
nheiro, de Pernambuco, e 

Kleber Lourenço, de São 
Paulo. Os ingressos, gra-
tuitos, podem ser reserva-
dos por meio da Sympla. 

Foco são 
criações 
durante a 
pandemia
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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 

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

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

ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

São Paulo - Um plano 
de apoio econômico, 
fiscal e tarifário a bares, 
restaurantes, academias, 
salões de beleza e pro-
dução de eventos em 
todo o estado de São 
Paulo foi apresentado 
pelo governo do Estado 
nesta semana.

O pacote prioriza es-
tabelecimentos com fa-
turamento mensal de até 
R$ 30 mil e prevê novas 
linhas estaduais de crédi-
to, suspensão de tarifas 
de abastecimento e reto-
mada de incentivos fiscais 
sobre leite e carne.

“A boa notícia de hoje 
está ligada à área da eco-
nomia e apoio aos micro 
e pequenos empreende-
dores do estado de São 
Paulo, bastante machu-
cados pela pandemia ao 
longo deste período que 
começou em março do 
ano passado”, declarou o 
governador João Doria.

A escalada sem pre-
cedentes da pandemia 
em 2021 levou o Gover-
no do Estado a formular 
uma estratégia para pro-
teger o comércio não 
essencial em meio a novas 
e urgentes restrições de 

mobilidade urbana e ati-
vidade econômica.

O Governo autori-
zou a liberação de mais 
R$ 100 milhões para os 
setores mais afetados 
pela pandemia em novas 
linhas de crédito do De-
senvolve SP e do Banco 
do Povo. Juntas, as duas 
instituições financeiras 
estaduais ofereceram R$ 2 
bilhões durante a crise do 
coronavírus para supor-
te a empreendedores.

DESENVOLVE SP
Com o novo anúncio, 

micro e pequenas em-
presas dos segmentos 
dos setores mais afetados 
terão uma linha especial 
de financiamento via De-
senvolve SP no valor de 
R$ 50 milhões, com prazo 
de pagamento de 60 me-
ses, 12 meses de carên-
cia e taxa de juros de 1% 
ao mês mais Selic, além 
da dispensa de Cer ti-
dão Negativa de Débitos.

Os benefícios serão 
oferecidos a partir do 
dia 31 de março no site 
www.desenvo lvesp.
com.br. Clientes com 
emprést imos ant igos 
no Desenvolve SP tam-

bém serão beneficiados 
com adiamento de até 
três meses para paga-
mento de prestações.

BANCO DO POVO
Outros R$ 50 milhões 

serão oferecidos pelo 
Banco do Povo em mi-
crocrédito para capital 
de giro. O limite será 
de até R$ 10 mil, com 
taxa de juros de 0% a 
0,35% ao mês, carência 
de seis meses e prazo 
para pagamento de até 
36 meses. Os emprés-
timos podem ser soli-
citados no site www.
bancodopovo.sp.gov.br .

TARIFAS DE
ÁGUA E GÁS

O Governo do Estado 
também vai estender a 
suspensão de cortes nos 
serviços de saneamento 
e gás canalizado para 
clientes comerciais da 
Sabesp, Comgás, Naturgy 
e Gás Brasiliano Distribui-
dora até o dia 30 de abril. 
O benefício vale para 
estabelecimentos com 
consumo de até 100 m³ 
mensais de água e de até 
150 m³ por mês de gás.

Os clientes também 

não serão negativados 
por débitos registrados 
entre os dias 18 de fe-
vereiro e 30 de abril. Os 
estabelecimentos nega-
tivados por débitos du-
rante a pandemia podem 
repactuar acordos e rene-
gociar débitos median-
te correção monetária, 
sem multas e juros. O 
prazo para parcelamen-
to será de 12 meses.

LEITE E CARNE COM 
MENOS IMPOSTOS
Para apoiar peque-

nos negócios e evitar o 
aumento dos preços ao 
consumidor final, o leite 
pasteurizado voltará a ter 
isenção de ICMS na venda 
para o comprador. A alí-
quota de 4,14%, que ha-
via sido estabelecida em 
janeiro deste ano, deixará 
de ser cobrada.

No caso da carne, 
os estabelecimentos en-
quadrados no Simples 
Nacional, em sua maioria 
açougues de bairro, vol-
tam a pagar 7% de ICMS 
na compra de carne para 
revenda – desde janei-
ro, a alíquota estava em 
13,3%. Ambas as medi-
das valem a partir de abril.

O número de pes-
soas que não resistiram 
à covid-19 no Brasil su-
biu para 284.775. Em 
24 horas, foram regis-
tradas 2.648 mortes. Há 
ainda 3.045 óbitos em 
investigação no país.

Já o total de pessoas 
infectadas pelo coro-
navírus desde o início 
da pandemia chegou a 
11.693.838. Em 24 ho-
ras, foram confirmados 
pelas autoridades sanitá-
rias 90.303 novos casos.

Os dados estão na 
atualização diária do Mi-
nistério da Saúde, divul-
gada na noite desta quar-

Brasil tem 11,6 milhões de casos
e 284,7 mil mortes por Covid-19

ta-feira (17). O balanço 
é produzido a partir de 
informações fornecidas 
pelas secretarias estadu-
ais de saúde. Há, ao todo, 

1.122.006 pessoas com 
casos ativos da doença 
em acompanhamento 
por profissionais de saú-
de e 10.287.057 pacien-

tes já se recuperaram.
Estados - Na lista 

de estados com mais 
mortes estão São Paulo 
(65.519), Rio de Janeiro 
(34.586), Minas Gerais 
(21.029) e Rio Grande 
do Sul (15.819). As uni-
dades da Federação com 
menos óbitos são Acre 
(1.144), Amapá (1.201), 
Roraima (1.261), Tocantins 
(1.735) e Alagoas (3.264).

Em número de casos, 
São Paulo também lidera 
(2.243.868), seguido por 
Minas Gerais (991.732), 
Paraná (775.070), Rio 
Grande do Sul (763.794) 
e  B ah i a  (753 .584 ) .

Estado lança plano de apoio econômico 
a micros e pequenos empreendedores

Em 24 horas, foram confirmados
pelas autoridades 90.303 novos casos

Válter Suman, médico gastroenterologista
e prefeito de Guarujá 

Artigo

Ecos na Torre de Babel
Quando nos 

idos da década de 
1960 o garoto Válter 
queria uma roupa ou 
um brinquedo mais 
sof ist icado “que 
todo mundo tinha”, 
ouvia logo do pai, 
o humilde sapateiro 
Nelson Suman, que 
ele não era “todo mundo”. 
À sua maneira, meu pai que-
ria ensinar, logo cedo, que 
era preciso ter bom senso, 
olhar ao redor e compre-
ender que nem tudo que 
eu almejava ter estava ao 
alcance do que ele, mesmo 
trabalhando exaustivamente, 
podia proporcionar a mim e 
aos meus irmãos.

Mais de 50 anos depois 
e diante da maior crise de 
saúde pública em um século, 
os ensinamentos do velho 
sapateiro estão mais atuais 
do que nunca. O Brasil, além 
de uma crise de representa-
tividade, vive uma grave crise 
de total falta de bom senso.

Os países latino-ameri-
canos tiveram a chance de 
assistir com antecedência 
a eclosão da pandemia do 
novo coronavírus causar es-
tragos apavorantes e irrepa-
ráveis na Europa, já na virada 
de 2019 para 2020. En-
quanto no Brasil ainda havia, 
àquela altura, os que duvida-
vam que a covid-19 chegaria 
aos trópicos, os noticiários 
do Velho Mundo já mostra-
vam as carreatas de carros 
fúnebres e os horripilantes 
relatos de idosos com mais 
de 80 anos largados para 
morrer à própria sorte, numa 
funesta seleção artificial por 
absoluto colapso na capaci-
dade de atendimento inten-
sivo nos leitos hospitalares.

De nada adiantou. Faltou 
bom senso. Hoje, pouco 
mais de um ano depois, o 
país mais populoso da Amé-
rica Latina é lamentavelmente 
enxergado como um ponto 
fora da curva, uma amea-
ça sanitária, aos olhos da 
comunidade internacional. 
No Brasil, dedica-se muito 
mais tempo à discussão da 
retórica dos líderes políticos 
e da capacidade das forças 
públicas na repressão aos 

abusos cometidos 
na pandemia do 
que à prática, de 
fato, de atitudes 
individuais para im-
pedir o avanço da 
doença que deve 
matar até três mil 
brasileiros por dia 
até o final de mar-

ço, conforme projeção do 
Ministério da Saúde.

Nenhum governante, em 
qualquer lugar do planeta, 
tem prazer em fechar cida-
des ou impedir a abertura 
de por tas de comércios 
e empresas, muito menos 
assistir à corrosão diária de 
postos de trabalho.

O mais doloroso, po-
rém, é constatar que nem 
mesmo um cenário devasta-
dor como este é capaz de 
frear as irresponsáveis festas 
clandestinas ou ‘pistões’ na 
calada da noite, em pratica-
mente todas as cidades, se-
jam elas de pequeno, médio 
ou grande porte. Chegamos 
ao cúmulo de descobrir 
um cidadão infectado que 
desfilava pelas ruas gaúchas a 
cuspir nas mãos e esfregá-las 
nas maçanetas dos veículos. 
A troco de quê se tomam 
atitudes como essas?

Vivemos num país onde, 
lamentavelmente, redes so-
ciais são a principal, senão 
a única fonte de informação 
de muita gente. Onde se 
prefere questionar a origem 
ou até mesmo a necessidade 
de vacinas em vez de adotar, 
impreterivelmente, atitudes 
básicas e comprovadamente 
eficazes como o uso de 
máscara facial ou o distan-
ciamento social. 

O combate ao corona-
vírus é responsabilidade de 
todos. Sem exceção! Não se 
deve delegar apenas ao po-
der público obrigações que 
cabem a cada um enquanto 
indivíduo. Enquanto testar 
limites para satisfazer os pró-
prios prazeres e discutir tons 
de discursos políticos for 
mais recorrente do que ar-
regaçar as mangas e agir com 
coerência, muitas vidas ainda 
serão perdidas entre os con-
flitantes ecos nos corredores 
dessa imensa Torre de Babel.


