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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 alta de casos de dengue
Guarujá intensifica ações
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Guarujá chegou a marca de 349 casos confirmados de dengue e 213 de Chikungunya, somente neste ano, segundo levantamento da Secretaria 
Municipal de Saúde. Índice pode ser ainda maior. Ações contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças são intensificadas.
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Entre
Sons e Tons 
retorna ao
Estância.
Confira!
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Coluna 
de Sergio 
Trombelli
convida à 
reflexão
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Novas unidades são Novas unidades são 
entregues no Parque entregues no Parque 
da Montanhada Montanha
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Barreiras sanitárias Barreiras sanitárias 
estão mais estão mais 
restritivasrestritivas
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‘Lockdown’
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Ainda que tenha curta 
duração, a adesão das 
pessoas à quarentena de 
confinamento (populari-
zado como lockdown) 
em Guarujá está abaixo 
do esperado nos bairros 
periféricos. E sim, era de 
se esperar que a popu-
lação jovem e economi-
camente ativa da cidade 
‘furassem’ o confinamen-
to por razões óbvias.

Nesta quinta-fe i ra , 
bastou caminhar pelas 
ruas de bairros como 
Morrinhos, Santo Anto-
nio e Santa Rosa para 
perceber que por esses 
locais, o sentimento é 
de que a pandemia é 
uma notícia triste, mas 
de pouca importância.

Entretanto, essa é a 
conclusão fácil. A per-
gunta que precisa ser res-
pondida é a quem atribuir 
essa falta de colaboração 
popular? Será a falta de 
conscientização, e de 
civismo, dessa parcela 
da população, a única 
responsável pelo não en-
gajamento das medidas 
sanitárias e de distancia-
mento social exigidas para 
combater a pandemia? 

Quem convive há dé-
cadas com as diferenças 
sociais na cidade sabe 
que a discussão é muito 
mais ampla e profunda 
e multidisciplinar. Ainda 
assim, a pauta já deveria 
ter ganhado seu lugar 
nas listas de prioridades 

de ação dos governos.
A noite também tem 

seus percalços e a maio-
ria dos jovens que fre-
quentam as festas de 
rua, os famigerados ‘pis-
tões’ financiados pelo 
crime organizado, só 
querem se divertir sem 
pensar no dia de ama-
nhã porque, para essa 
grande maioria, não há 
perspectiva de amanhã.

Em plena pandemia, 
não há trabalho, não há 
estudo, não há identifica-
ção positiva para crer na 
melhora de seu extrato 
social. O que se pode 
oferecer a essa parcela da 
população tão sem porvir 
além do braço da repres-
são e do traço da lei?

O braço da repressão 
e o traço da lei

Nesta semana, Gua-
rujá chegou a marca de 
349 casos confirmados 
de dengue e 213 de 
Chikungunya, segundo 
levantamento da Secre-
taria Municipal de Saúde. 
Para intensificar as ações 
de combate nos bairros, 
durante a semana foram 
realizadas vistorias contra 
o mosquito Aedes ae-
gypti, transmissor da den-
gue e outras doenças.

As equ ipes per-
cor reram os bair ros 
de Morrinhos IV, Santa 
Rosa, Pedreira, Cacho-
eira, Jardim Progres-
so e Parque Estuário. 

O trabalho consiste 
na retirada de criadouros 
durante as vistorias casa 
a casa, e, em locais com 
casos confirmados, blo-
queio de nebulização 
com uso de inseticida. 
Para isso, são utilizadas 
máquinas costais e vei-
culares, sendo as últimas 
conhecidas popular-

Destaque da semana
Guarujá registra 349 casos de 
dengue e 213 de chikungunya

mente como ‘fumacê’.
Tanto a dengue como 

zika e chikungunya po-
dem vir acompanhadas 
de febre, dor de cabeça 
e manchas vermelhas 
pelo corpo. Porém, elas 
possuem suas caracterís-
ticas específicas, como 
a dor atrás dos olhos na 
dengue. Já a chikungunya 
pode doer e inchar as 
ar ticulações, como as 
do tornozelo, joelho e 
cotovelo, e a zika pode 
causar febre baixa e 
vermelhidão nos olhos.

É importante que o 
munícipe com suspeita 
de qualquer uma des-

sas doenças procure 
atendimento na Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) mais próxima e 
compareça também a 
uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS) ou Unida-
de de Saúde da Famí-
lia (Usafa) para realizar 
o exame de sorologia, 
pois a ordem das regi-
ões visitadas é mapeada 
de acordo com o nú-
mero de notificações.

 A Prefeitura conta com 
um canal de denúncias. 
Para informar alguma situa-
ção ou tirar dúvidas, a po-
pulação pode ligar para o 
número (13) 3341-6569.
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infectos.vacinas01@yahoo.com - www.infectos.com.br

Av. Ana Costa,
311, conj. 33,

Gonzaga, Santos

(13) 3224-3434

(13) 99734.8947

Dr. Marco Antonio
Barbosa dos Reis

CRM 67.780 - RQE 26195

Dra. Gelvana Flávio
Barreto Reis

CRM 75.050 - RQE 22013

No primeiro dia de 
barreiras em Guarujá, 241 
veículos foram impedidos 
de entrar na Cidade. Os 
bloqueios tiveram início 
na última quarta-feira (24), 
como parte das medidas 
da quarentena de confi-
namento (popularizado 
com o termo em inglês 
‘lockdown’), regulamen-
tadas pelo decreto mu-
nicipal 14.214, para frear 
o avanço da covid-19. 
Até o dia 4 de abril, em 
toda a Baixada Santista 
haverá restrição de cir-
culação de pessoas e 
veículos, e funcionamen-
to apenas de serviços 
estritamente essenciais.

As barreiras funcionam 
24 horas e estão monta-
das em seis pontos de 
acesso ao Município. Nas 
entradas da Rodovia Cô-
nego Domenico Rangoni 
há pontos de bloqueio 

A fiscalização em Gua-
rujá realizou no primeiro 
dia da quarentena de 
confinamento (lockdo-
wn) no enfrentamento 
à covid-19, iniciado na 
terça-feira (23), na Bai-
xada Santista, um total 
de 217 vistorias e ações 
entre o comércio em 
geral e orlas das praias. 
Não foram aplicadas mul-
tas, apenas orientações.

Ao todo, foram rea-
lizadas 168 vistorias em 
comércios fixos, cinco 
orientações em acade-
mias, 25 orientações para 
paralisação de atividades 
em comércios fixos, 17 
orientações para cum-
primento em relação ao 
delivery e duas orienta-
ções e paralisação de 
comércio ambulante.

As identificações foram 

feitas de manhã, na Aveni-
da Adhemar de Barros, 
onde as lojas estavam to-
das fechadas, e na região 
do Centro. Já no período 
da tarde, os agentes fiscais 
estiveram em Vicente de 
Carvalho (Av. Thiago Fer-
reira e Oswaldo Cruz); e 
à noite, realizaram rondas 
no Centro, nas orlas do 
Tombo, Guaiuba, Astú-
rias, Pitangueiras e Ense-
ada, além de comércios 
localizados na Avenida 
Dom Pedro I (Enseada) 
até o bair ro Perequê.

A princípio, a fiscaliza-
ção só está orientando. 
Porém, na insistência de 
descumprir as regras, o 
comerciante estará sujeito 
a multas que variam de 
R$324,15 a R$ 9,727,00, 
dependendo do nível 
da gravidade da infração.

Da comunidade Ma-
rezinha, em Vicente de 
Carvalho, para a Quadra 
220 do Parque da Mon-
tanha, na Vila Edna. Esse 
é o novo endereço da 
diarista Miriam Santana 
Mar tins, em Guarujá. 
“Agora é tudo novo, vida 
nova. Fiz aniversário na 
última semana e esse é o 
meu presente, um lugar 
digno”. Após 15 anos 
esperando pela casa 
própria, na última quar-
ta-feira (24) Miriam rece-
beu as chaves da nova 
moradia, pelas mãos 
do prefeito da Cidade, 
Válter Suman em uma 
cerimônia simbólica. 

Com o ato, a Prefeitu-
ra dá prosseguimento à 
entrega dos apartamen-
tos do Conjunto Parque 
da Montanha, que é o 
maior empreendimento 
habitacional em execu-
ção na Região Metropo-
litana da Baixada Santis-
ta. Foram entregues duas 
unidades de um total de 
18 a serem entregues 
na Quadra 220.  Até o 
final do mês, serão mais 
16 unidades. Já as duas 
restantes, que serão 
ocupadas para uso mis-
to, ou seja, residência e 
comércio de subsistên-
cia receberão suas cha-
ves no decorrer de abril.

O sindicato dos ser-
vidores municipais de 
Guarujá (Sindserv) está 
com ação de inconsti-
tucionalidade e pedido 
de liminar contra a Pre-
feitura, desde sexta-feira 
(19), no Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo (TJ-SP).

O objetivo da repre-
sentação é suspender 
os efeitos do decreto 
municipal 13.909, de 27 
de julho de 2020, que 
se baseou na lei comple-
mentar federal 173, de 27 
de maio do mesmo ano.

O decreto diz que, 
entre 27 de maio de 
2020 e 31 de dezembro 
de 2021, em razão do 
estado de calamidade 

pública decorrente do 
novo coronavírus, fica 
suspenso o chamado 
“período aquisitivo” do 
servidor.

A medida prejudica a 
concessão de adicional 
por tempo de serviço, 
sexta parte, licença-prê-
mio, promoção por méri-
to e qualificação, promo-
ção horizontal e progres-
são funcional por títulos.

O decreto do prefeito 
Valter Suman (PSB) atinge 
também outros mecanis-
mos equivalentes que au-
mentem a despesa com 
pessoal em decorrência 
da aquisição do tempo 
de serviço determinado.

A determinação não 

‘Lockdown’ em Guarujá
Barreiras sanitárias impedem o 
acesso de mais de 240 veículos 

1º dia de confinamento 
tem mais de 200 ações 

“Agora é vida nova!”

Prefeitura retomou a entrega
simbólica de dois novos apartamentos 

do conjunto Parque da Montanha

Hygor Abreu

Sindserv representa contra prefeitura 
por inconstitucionalidade de decreto

causa qualquer prejuízo 
para o tempo de efetivo 
exercício da função, apo-
sentadoria e quaisquer 
outros fins. Mas causa 
danos a vários segmen-
tos do funcionalismo.

O advogado do sin-
dicato Paulo Fernando 
Fordellone sustenta que 
a medida não poderia ter 
sido regulamentada por 
meio de decreto, mas por 
lei complementar votada 
na Câmara de vereadores.

Ele se baseou em re-

presentação da entidade 
dos promotores de justi-
ça de São Paulo, contra 
o estado, em defesa da 
categoria, também pre-
judicada por decreto 
semelhante do governa-
dor João Dória (PSDB).

Fordellone explica que 
a ação dos promotores 
foi “bem aceita” pelo TJSP 
e está tramitando normal-
mente. A do Sindserv, 
em nome de todos os 
associados, aguarda des-
pacho inicial do relator.

nos acessos a Avenida 
Áurea Gonzales Conde, 
Rua Idalino Pinez (Rua do 
Adubo), Avenida Santos 
Dumont (em frente ao 
Paço Municipal Raphael 
Vitiello) e Avenida Lydio 
Mar tins Correa (Morri-
nhos), além das saídas 
das travessias de balsas 

de Santos e Ber tioga.
Na balsa de Bertioga, 

sete pedestres foram 
flagrados pela fiscaliza-
ção querendo acessar 
a trilha da Prainha Bran-
ca para turismo, o que 
não é permitido. Eles 
tiveram que retornar para 
sua Cidade de origem.

ACESSO
O acesso será livre aos 

veículos cujos ocupantes 
comprovem domicílio 
no Município, e não ape-
nas ocupação eventual. 
Também terão passagem 
liberada os veículos em 
comprovado exercício 
de atividades essenciais 
como segurança pública, 
saúde e assistência social, 
além dos motoristas que 
estiverem transportando 
alimentos, combustíveis 
e outros insumos indis-
pensáveis para o abaste-
cimento local.

Caso o condutor se 
recuse a retornar ao seu 
local de origem, o veí-
culo poderá ser remo-
vido ao Pátio Municipal, 
e seus ocupantes po-
dendo ser conduzidos, 
também, ao Distrito Po-
licial para lavratura de 
boletim de ocorrência.

Até o dia 4 de abril, em toda a Baixada 
Santista haverá restrição de circulação 
de pessoas e veículos, e funcionamento 

apenas de serviços essenciais

Regis Lima
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 �Mirian Vasconcelos Martinez inaugura o
‘Be Happy’ Salão de Festas, em Bertioga

LABORATÓRIO
ITAPEMA

Unidade Guarujá
Rua Montenegro, 152 - Centro - Telefone: (13) 2104-9999

Unidade Santo Amaro
Rua Santo Amaro, 495 - Vila Maia - Telefone: (13) 3383-1777

Unidade Vicente de Carvalho
Rua 24 de Agosto, 205 - Vicente de Carvalho - Telefone: (13) 3352-1548

Seg a Sex - 8:30h às 17:30h
Sáb./feriados - 8h às 17h
Domingos - 8:00 às 13h

Fones: (13) 3358-1110
99777-0884

italiapescados@hotmail.com

Tels.: 3227.5770 - 99711.5545

A empresária Mirian Vas-
concelos Martinez inau-
gurou no último dia 30, 
em Bertioga, um belíssi-
mo espaço para realizar 
eventos. O salão Be Ha-
ppy, fica na Avenida An-

chieta nº. 503 (piso supe-
rior). O local tem capaci-
dade para mais de 250 
pessoas, é climatizado e 
tem ótimo atendimento. 
Contatos com Fernanda 
- tel. (13) 98136-9589,

O empresário Paulo Sérgio Martinez Junior, sua mãe Mirian Vasconcelos Martinez, o prefeito de Bertioga,
Caio Matheus - que fez questão de prestigiar a família - e a empresária Fernanda Martinez Kurjata 

Paulo Sérgio Martinez Junior, Amanda Soster, Eloir e Luiz Soster 

A empresária Lay Muniz
(Estúdio de Beleza)

Wanda Yalongo
Vasconcelos 

O secretário de Habitação e Obras
de Bertioga, Luiz Carlos Rachid
e sua esposa Lucineide Rachid

Ana Carolina Rosário e Celso Cruz 
vieram trazer um abraço à amiga 

Os empresários Lílian Alencar
e Sávio Henrique Alencar 

Oscar Moura e sua esposa Lia Moura 
parabenizaram Mirian pela iniciativa 

A publicitária Yasmin de Paula e a 
simpática designer Isabela Kocsis

Roseane Goes e Osni Goes
estavam entre os convidados

O casal de empresários
Claudirene e Sérgio Alencar

A empresária Fernanda Martinez 
Kurjata e seu marido Marcos Kurjata 

(13) 98835-4404             marciolopescheff@gmail.com

@marciolopeschef

Restaurante
Chef Bistrô,  no Hotel

Guarumar Prime,
Rua Washington, 719,

Centro do Guaruja

 (13) 3382-1040         (13) 99745.1520
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1520 - Centro, Guarujá
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 �Loja Maçônica Cavalheiros de São João D’Acre
comemora Dia Internacional da Mulher 

A Loja Maçônica Cavalheiros de São João D’Acre prestou uma bonita homenagem às mulheres atuantes em diversos segmentos da sociedade.

No último dia 13, o presidente 
da Loja Maçônica Cavalheiros 
de São João D’Acre, Milton 
Teixeira Filho, conduziu uma 
sessão magna pública, em 
comemoração ao Dia Inter-

nacional da Mulher. Nesta 
oportunidade, houveram apre-
sentações ritualísticas das 
entidades paramaçônicas: Be-
thel 7, da Ordem Internacional 
das filhas de Jó e do Capítulo 

Príncipe do Líbano, da Ordem 
Demolay, bem como a entrega 
de uma linda rosa a cada uma 
das mulheres presentes. Foi 
uma cerimônia marcante, na 
qual a maçonaria abriu suas 

portas às famílias e à comu-
nidade. Milton enalteceu a 
mulher dizendo ser ela “a mais 
bela criação divina. A sublime 
criatura que aquece o cora-
ção, a rosa que encanta, a 

doçura que alimenta a alma”... 
Na foto, com Lázaro Cerino 
da Fonseca, o presidente 
Milton Teixeira Filho e Bruno 
Duarte, que foram os respon-
sáveis pela bonita sessão 
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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

Sérgio Trombelli é professor universitário,
pós-graduado em Comunicação e palestrante

É preciso ser 100%?
Você se lembra da passa-

gem bíblica do jovem rico? 
Vamos relembrá-la.

Matheus nos conta que o 
moço rico chegou a Jesus e 
disse “O que devo fazer para 
alcançar a vida eterna?” Ao 
que Jesus respondeu: “Segue 
os mandamentos”. O jovem 
argumentou: “Faço isso desde 
a minha mocidade, o que me 
falta?”. Jesus, então, respon-
deu: “Se queres ser perfeito, 
vai, vende o que é teu, dá aos 
pobres e siga-me”

Veja bem, são duas coisas 
diferentes e muito importan-
tes que ocorrem neste trecho. 
Uma é ganhar a vida eterna 
apenas, a outra é ganhar a vida 
eterna sendo perfeito. Isto nos 
coloca frente a frente com o 
dilema de sermos 100% em 
tudo, isentos de erros, um 
ser divino na Terra. Tarefa 
para poucos iluminados, afinal 
somos humanos e falíveis. 

Na passagem evangélica, 
para ganhar o céu, bastava 
seguir os mandamentos, os 
quais não são freios imposi-
tivos, sabemos disso, afinal 
sete deles dizem “não”, as-
sim basta não fazer. Na lei 
judaica, os mandamentos 
existem desde os tempos de 
Moisés e são exercícios de 
construção pessoal e social. 

Jesus diz isso: “Siga os 
mandamentos” e o moço 
rico responde que já faz isso 
desde pequeno. É neste 
instante que Jesus separa 
o céu dos comuns do céu 
dos perfeitos e sentencia: 
“Se queres ser perfeito ...”

Fica claro, portanto, que o 
céu não foi feito apenas para 
os perfeitos, tanto assim que o 
evangelista João, no texto do 
Apocalipse, ao chegar junto a 
Deus no Paraíso, afirma que lá 
dava para ver uma “multidão 
que não se podia contar”. 

Veja “não se podia contar”, 
isto é, o número era maior do 
que a capacidade de contar 
que o ser humano possuía 
então. Na verdade, o céu está 
repleto, muito mais repleto 
não é para poucos, como 
dizem líderes religiosos para 
nos amedrontar, impingir duras 
penas, e muitas oferendas... 

O céu foi feito para todos 
aqueles que dão o melhor de 
si mesmos nesta estrada da 
vida, não de uma vida apenas, 
mas na existência, que é mais 
do que viver apenas uma vez. 

Está nos Evangelhos, 
como lemos em João, 3:1-
18 “Ninguém pode ver o 
Reino de Deus, se não nascer 
de novo”, e de novo, e de 
novo, muitas são as vidas.

Por esta razão, buscar 

o aprimoramento é muito 
importante. E como faze-
mos isso? Os japoneses têm 
uma palavra para o aprimora-
mento contínuo “Kaizen”. O 
que significa? É um processo 
através do qual você busca 
ser melhor, fazer melhor as 
coisas a cada dia, toda vez 
que for realizar suas tarefas 
no cotidiano. Isto é buscar o 
aprimoramento de verdade, 
sem parar, por mais banal que 
seja a ação a ser praticada. 

Não basta ser o que sou, 
ou fazer o que já fiz: preciso 
ser melhor, realizar melhor, 
porque assim fazendo estarei 
melhorando a mim mesmo e o 
mundo à minha volta. 

Por esta razão, não preciso 
ser 100% perfeito, mas fazer 
100% das minhas possibilida-
des de perfeição. 

Costuma-se dizer que uma 
pessoa cumpre sua missão 
quando executa a parte que 
lhe cabe no cotidiano. Fazer 
cotidianamente o seu dia-a-
dia ser mais intenso, mais rico, 
mais construtivo.     

É como ser um anjo da 
guarda nas mínimas ações, 
preservando a mim mesmo, 
os outros e a terra, porque 
esta imensa mãe que nos abri-
ga, nosso planeta, também 
precisa de você.

E quando você assumir 
este compor tamento, in-
corporar esta vontade de 
aprimoramento como nor-
ma de vida, como parte de 
você, sua consciência vai se 
expandir, você poderá dizer 
que foi mais além, caminhou 
para ser 100%. Não precisa 
chegar lá, basta caminhar 
nesta direção. 

Aliás, esta é nossa função. 
Como criaturas, não somos e 
nem poderemos ser perfeitos 
como o Criador. Ele é absolu-
to, nós somos relativos. Assim, 
o máximo que podemos ser é 
relativamente perfeitos, nada 
mais que isso. O número 
100% é um número absoluto, 
ele não se aplica a nós, mas 
exercer 100% nossas poten-
cialidades para conquistar 
o que é possível em nós 
mesmos já basta. 

Nada se aplica de maneira 
tão magistral sobre este tema 
quanto esta fala de Chico 
Xavier: “Sei o que devo ser 
e ainda não sou, mas rendo 
graças a Deus por estar traba-
lhando, embora lentamente, 
por dentro de mim próprio, 
para chegar, um dia, a ser o 
que devo ser”.

Isto é, um ser humano falí-
vel, mas que deu 100% de si 
mesmo, a fim de evoluir frente 
aos olhos de Deus.

SÓ PARA

Sérgio Trombelli 

PENSAR

Guarujá antecipou 
para esta quinta-feira (25) 
a vacinação de idosos 
com 69 anos contra a co-
vid-19. O Município rece-
beu mais 7.700 doses da 
CoronaVac, do Instituto 
Butantan, para continuar 
a avançar no processo 
de imunização da popu-
lação. Há a expectativa 
de atender novas faixas 
etárias a partir da próxi-
ma semana, conforme a 
meta do atual público-
alvo for batida e se ainda 
restarem vacinas. Devem 
ser imunizados mais de 

 A partir de segunda-
feira (29), a Prefeitura de 
Guarujá amplia o número 
de escolas polo que 
realizam a entrega de 
alimentação aos estu-
dantes da rede muni-
cipal de ensino. De 13 
escolas, o serviço passa a 
ocorrer em 15 unidades. 

Os dois novos po-
los para o fornecimen-
to da merenda são EM 
Franklin Delano Roosevelt, 
no Jardim Boa Esperan-
ça, e também a EM Dir-
ce Valério Gracia, que 
fica no Jardim Tejereba.

O horário de atendi-
mento para a retirada da 
alimentação permanece 
das 11 às 12 horas aos 

alunos da manhã e inter-
mediário, e das 14 às 15 
horas, para os estudan-
tes dos períodos tarde, 
vespertino e noturno. O 
serviço conta com todos 
os protocolos de bios-
segurança no comba-
te ao novo coronavírus. 

Desde o início da pan-
demia no ano passado, 
e com a suspensão das 
aulas presenciais a par-
tir do último dia 15, a 
Secretaria de Educação 
já soma a entrega de 
um total de 672.182 ali-
mentações aos estudan-
tes da rede municipal. 
Guarujá possui cerca de 
34 mil alunos matricu-
lados na rede pública. 

Prefeitura amplia a
entrega de merendas

Público com 69 anos já pode
se vacinar contra a covid-19

Com o recebimento de 7.700 doses do imunizante,
Município está pronto para atender novo público; novas 
faixas etárias devem ser atendidas já na próxima semana

Mesmo com a am-
pliação da faixa etária, 
os demais grupos que já 
estão em processo de 
imunização e que por 
ventura ainda não tenham 
se dirigido aos postos 
devem fazê-lo. São eles 
idosos com 70 anos ou 
mais, além de profissionais 
e trabalhadores de saúde.

Também continuam a 
ser aplicadas as segundas 
doses nos grupos prioritá-
rios. É preciso ficar atento 
à data descrita na ficha de 
vacinação para retornar 
a um dos dois postos 
de vacinação. Receber o 
reforço do imunizante é 
fundamental para garantir 

a proteção plena contra 
as formas graves da doen-
ça. Por mais que a primeira 
dose já garanta um algum 
nível, receber a segun-
da dose é fundamental.

A Cidade segue com 
dois postos de vacina-
ção. Desde a última se-
gunda-feira (22), todo 
atendimento de imuniza-
ção contra a covid-19, 
até então realizado na 
Unidade de Saúde da 
Família (Usafa) Jardim dos 
Pássaros, passou a ser 
feito no Guaibê, utilizan-
do a estrutura montada 
para o ‘Dia D’, com fun-
cionamento das 8 às 16 
horas para quem preferir 

ser vacinado dentro do 
espaço; e das 9 às 15 
horas, para quem for de 
carro. O atendimento será 
de segunda a sexta-feira. 

Além do Guaibê, o 
Município conta com um 
posto volante monta-
do na Coordenadoria 
da Guarda Civil Munici-
pal (GCM), no Distrito 
de Vicente de Carvalho 
(Rua Cunhambebe, 500, 
no Jardim Cunhambe-
be). Ele funciona das 8 
às 14 horas, de segun-
da a sexta-feira, apenas 
com sala de vacinas.

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.

CADASTRO PRÉVIO
É recomendado, mas 

não obrigatório, o cadas-
tro no site do VacinaJá, 
do Governo do Estado 
(www.vacinaja.sp.gov.
br/). A realização do pré-
cadastro não garante pre-
ferência no momento da 
imunização, mas agiliza o 
processo de preenchi-
mento dos dados antes 
da vacinação, economi-
zando 90% do tempo.

Demais faixas etárias e segunda dose

2.000 idosos na Cida-
de dentro desse grupo.

O Município segue an-
tecipando o atendimento 
a novas faixas etárias em 
relação ao calendário di-
vulgado pelo Governo do 
Estado. O atendimento ao 
público de 69 anos estava 
previsto apenas para sex-
ta-feira (26), assim como 
a inclusão dos grupos de 
70 e 71 anos, mas na Ci-
dade eles já estão sendo 
vacinados desde o último 
sábado (20), com a rea-
lização do ‘Dia D’ e se-
guindo durante a semana.

Também continuam a ser aplicadas as 
segundas doses nos grupos prioritários



GUGA BASTOS 

Gustavo Henrique Bas-
tos Sihle, o Guga Bastos, 
um campineiro que es-
colheu Guarujá para viver, 
sempre foi atuante na 
cena local, tocando em 
festas, bares e eventos 
corporativos. Guga sem-
pre intercalou sua carreira 
como músico lecionando 

durante o dia, comerciali-
zando instrumentos na loja 
‘Oceano Rock’ e realizan-
do serviços de Luthieria. 

“Pela vida fui interca-
lando as quatro atividades 

e assim driblando a insta-
bilidade. O mercado da 
música no Brasil sempre 
foi muito instável”, conta 
o músico. “Mas, nesse 
momento, o quadro é 

Hábil, veloz e de chute forte,  Mojica
Rodrigues, nosso craque do passado começou 
sua trajetória futebolística aos 11 anos de idade na 
ponta direita do Corinthinhas de Guarujá, dirigido 
pelo técnico Valdemar Morora.

No mesmo ano transferiu-se para aquele que 
viria ser o time do seu coração, o Vila Souza AC, 
onde permaneceu por cerca de 10 anos. 

A convite do técnico Jackson, saiu do Vila para 
o Aspirante da Portuguesa Santista, primeiro clube 
a assinar contrato profissional.

Após a Briosa, Mojica rodou pelo interior 
paulista e outros estados: Penapolense, Marília, 
São Bento, XV de Piracicaba, Votuporanguense, 
Caldense (MG) e retornou ao XV. 

Em 1977, em excelente fase no Marília, foi 
convocado para a seleção paulista de futebol, 
formando ao lado de craques como Sócrates, 
Zenon, Palhinha, Pita, Chicão, entre outros.

Encerrou profissionalmente em 1981 no Para-
navaí (PR).

Nos anos de 82 e 83, voltou à várzea, no time 
do Itapema FC. Em 1985 chega à caneleira para 
ser preparador físico.

Ainda preparado fisicamente, Mojica cede ao 
pedido do técnico Orlando Amarelo e se inscreve 
para disputar o Campeonato Paulista, acumu-
lando as funções de preparador e atleta. História 
que conheço bem, pois, fiz parte daquele timaço 
comandado pelo saudoso “Lelé”.

Nosso cigano da bola chegou a dirigir a equipe pro-
fissional da ADG em 2003. No veteranos jogou no Vila 
Souza, Ponte Preta, Santa Rosa, Caiçara e Benfica.

Formado em Educação Física, Mojica é pro-
fessor aposentado da rede Municipal. Nos-
so ponta foi um dos principais precurso-
res do futsal e futebol feminino na secre-
taria de Esportes da prefeitura de Guarujá.

 Casado com a professora Janete, Mojica
   tem duas filhas, Regina e Joice.

POR ONDE ANDA

BASTIDORES
DO ESPORTE

Nelsinho Filho
Nome – Mojica Rodrigues

Apelido – Mojica
Naturalidade – Santos

Data de nasc. – 12/04/1953
Posição – Ponta direita
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Entre Sons Entre Sons && Tons Tons

Como tem sido a rotina dos músicos na pandemia?

Se você tem um ami-
go músico ou gosta de 
um artista tente ajudar de 
alguma forma: se não pu-
der comprar um produto 
ajude a divulgar o seu tra-
balho nas redes sociais. 
Quanto mais pessoas 
atingidas online, maiores 
as chances do ar tista 

“vender seu peixe” e 
manter-se motivado du-
rante a crise. Uma coisa é 
certa: a realidade hoje é 
ruim. Mas, podemos ser 
solidários neste momen-
to, retribuindo e aguar-
dando eles voltarem 
para alegrar nossas vidas 
com sua música ao vivo.  

Se viver de música sem 
COVID-19 já era difícil, 

imagina durante a pande-
mia? Muitos estão se des-
dobrando como podem, 
fazendo bicos em outras 

áreas, vendendo material 
na internet, compondo 
música para fora, divulgan-
do seu trabalho nas plata-
formas, dando aulas e, até, 
recebendo doações. Mas, 

ainda assim, não estão nem 
próximos de como estavam 
antes das restrições por 
conta do Novo Coronavírus. 
A realidade ficou ruim para 
todos os níveis de expres-

são artística. Dezenas de 
grandes eventos no Brasil 
foram cancelados, casas 
de espetáculo fecharam, 
bares fecharam, teatros 
fecharam. O que estava nas 

mãos da iniciativa privada 
virou pó e os músicos, 
simplesmente, como outras 
classes de trabalhadores 
informais, deixaram de re-
ceber por não atuarem. 

Para falar sobre estes de-
safios conversamos com 
dois atuantes músicos 
de Guarujá, para saber 
como estão se reinven-
tando neste cenário difícil: 

Veteranos do Vila Souza AC. Em pé, da 
esquerda para a direita: Ademir, Coxinha, 

Getúlio, Levy, Carioca, Flávio, Paulinho, 
Eliezer e Zezé. Agachados, da esquerda
para a direita: Bolacha, Edgard, Mojica,
Massinha, Apeles, Ferreirinha e Geraldo.

Equipe do Marília, em 1977

Corrente do Bem

DUDU DOG JOE
Eduardo Araújo Elói, 

um dos músicos de blues 
mais conhecidos da re-
gião, mantinha sua agenda 
cheia, quase sem data, em 
bares com o projeto Dog 
Joe antes da Pandemia. 
“Mesmo com o lance das 
restrições, eu ainda con-
tinuei tocando por um 
tempo, mas muito menos. 
Menos shows marca-
dos, menos grana, tudo 
menos”, contou Dudu.

“Com esta nova me-
dida - Fase Vermelha do 
Plano São Paulo - quando 
os shows pararam de vez, 
eu comecei a fazer uns 
quadros em marchetaria 
- uma técnica de arte em 
madeira (fotos)”, escla-
rece. Eduardo sempre 
manteve o ofício como 
artesão em paralelo a sua 
profissão de músico, mas 
nesta fase tornou-se a sua 
principal fonte de renda. 
“Eu vendo através das re-
des sociais, para amigos, 

desesperador! Os alunos 
que mantiveram as mensa-
lidades são poucos, a mú-
sica ao vivo parada sem 
previsão de retorno e as 
vendas não acontecem, 
assim como o trabalho 
na oficina de Luthieria, 
que ainda funciona um 
pouco, mas não cobre 
nem os custos mensais 
para mantê-la aber ta”, 
desabafa. “A pergunta é: E 
agora Presidente?”, ques-
tiona o profissional sobre 
os rumos econômicos do 
País. A loja Oceano Rock 
e escola de música ficam 
na Rua Petrópolis, 270, 
no centro de Guarujá. 
Fone: (13) 9-9730-2099.

para amigos de amigos. 
Assim que liberar eu pre-
tendo expor em feiras de 
artesanato da Cidade”, 
afirma Dudu, prevendo 
que os shows devem 
demorar um pouco mais 
do que esses locais de 
comércio para serem 
liberados. Você pode 
adquirir a arte de Dudu 
Dog Joe através do tele-
fone: (13) 9-8192-8407.

Guga Bastos mantém a Escola Oceano 
Rock aberta no centro de Guarujá

Enquanto
os shows não 

retornam,
Dudu Dog Joe 
tem sua renda

através do 
artesanato  
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Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

Brasília – O minis-
tro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, anunciou, nesta 
semana (24/03), a criação 
de uma secretaria especial 
de combate à pandemia 
e a aceleração da campa-
nha de vacinação contra 
a covid-19 no Brasil. De 
acordo com o ministro, o 
foco é monitorar de per-
to e de forma contínua as 
ações de enfrentamento 
da doença em todos 
os setores e ampliar a 
capacidade diária de 
imunização no país.  

“Nosso país tem o 
Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), reco-
nhecido mundialmente. 
Agora, com a pandemia, 
a determinação do presi-
dente da República é para 
ampliar o número de vaci-
nas. Hoje, aplicamos 300 

A vacinação contra a 
COVID-19 para 530 mil 
profissionais da Educação 
e de forças da Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo foi anunciada pelo 
governo e deve iniciar na 
primeira quinzena de abril.

A partir de 5 de abril, 
180 mil policiais civis, mili-
tares e técnicos-científicos, 
agentes penitenciários, 
bombeiros e guardas civis 
metropolitanos começam 
a ser vacinados. A meta é 
vacinar todos os integran-
tes de forças de segu-
rança que estão na ativa.

Já no dia 12, 350 mil 

A Índia provavelmen-
te vai atrasar as entregas 
de doses da vacina da 
AstraZeneca contra a 
covid-19 ao progra-
ma Covax em março e 
abril, informou à Reuters 
o Fundo das Nações 
Unidas Unidas para a In-
fância (Unicef), parceiro 
de compra e distribui-
ção do programa de 
vacinação apoiado pela 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e a 
aliança global de vacinas 
(Gavi, sigla em inglês). 
“Entendemos que as en-

tregas de vacinas contra 
a covid-19, para econo-
mias de baixa renda que 
par ticipam do Covax 
Facility, provavelmente 
enfrentarão atrasos após 
um revés na obtenção 
de licenças de expor-
tação para novas doses 
produzidas pelo Institu-
to Serum da Índia (SII)”, 
disse o Unicef por e-mail.

“O Covax está em 
negociações com o 
governo da Índia, com 
o objetivo de garantir as 
entregas o mais rápido 
possível”, acrescentou.

Os preços do litro da 
gasolina e do óleo die-
sel ficaram R$ 0,11 mais 
baratos desde quinta 
(25) nas refinarias da Pe-
trobras. Com isso, o litro 
da gasolina está sendo 
vendido a R$ 2,59 para as 
distribuidoras (uma que-
da de 4,1%). Já o óleo 
diesel está sendo co-
mercializado nas refinarias 

pelo valor de R$ 2,75 
por litro (uma queda de 
3,8% no preço anterior).

A Petrobras ressalta 
que o valor do combus-
tível para os consumi-
dores finais ainda sofre 
a influência de tributos, 
da adição obrigatória 
dos biocombustíveis e 
da margem de lucro das 
distribuidoras e postos.

Gasolina e diesel mais baratos

Atraso nas vacinas CovaxProfissionais da Educação e Segurança
Pública serão vacinados em abril

A data para o início do cadastro
será divulgada nos próximos dias

professores e demais 
funcionários de escolas 
estaduais, municipais e 
particulares com idade a 
partir de 47 anos também 
serão incluídos na cam-
panha. Para profissionais 

da rede privada, haverá 
apresentação obrigatória 
dos dois últimos con-
tracheques para evitar 
fraudes na vacinação.

O público-alvo re-
presenta cerca de 40% 

de todos os profissionais 
da educação básica em 
São Paulo. Inicialmente, 
o Governo do Estado 
está priorizando profis-
sionais com idade em 
que a incidência de casos 
moderados e graves da 
COVID-19 é mais alta.

Cadastro - A data 
para o início do cadas-
tro para os profissionais 
da Educação e das for-
ças de Segurança Públi-
ca será divulgada nos 
próximos dias. Os for-
mulários estarão dispo-
níveis no site Vacina Já 
(www.vacinaja.sp.gov.br).

Novo ministro da Saúde diz que meta 
é aplicar 1 milhão de vacinas por dia

mil por dia. O Ministério da 
Saúde assume o compro-
misso, a curto prazo, de 
aumentar em três vezes 
essa velocidade de vaci-
nação para 1 milhão de 
vacinas todos os dias. É 
uma meta plausível”, disse.  

Queiroga pediu a união 
entre os governos fede-
ral, estaduais e municipais, 
além da colaboração da 
população brasileira para 
conter a circulação do 
coronavírus, com reforço 
de medidas como uso 
de máscara e higieniza-
ção constante das mãos.  

“A grande ferramenta 
para a concretude das 
coisas é o SUS. Com 
essa ferramenta, junto 
com estados e municí-
pios, de maneira orga-
nizada, vamos continuar 
no enfrentamento dessa 

pandemia. Vamos buscar 
uma maneira disciplinada 
de organizar a movimen-
tação e o distanciamento 
social e construir um am-
biente de harmonia para 
que a população possa 
contribuir com as auto-
ridades sanitárias. É hora 
de gerar luz, não calor”.  

COMPROMISSO
Médico cardiologista, 

o ministro assumiu o com-
promisso de monitorar 
de perto a assistência 
à saúde da população 
e os cuidados com os 
profissionais de saúde 
da linha de frente: “Eu 
vou visitar os hospitais 
para ver como pode-
mos melhorar, habilitando 
leitos, dando melhores 
condições aos profissio-
nais de saúde, fazendo 

com que o Ministério da 
Saúde se faça presente e 
se mostre solidário com 
as pessoas e com os 
profissionais”, explicou.  

Queiroga disse apos-
tar na ciência e no hu-
manismo, citando inves-
timentos em pesquisas 
e na autossuficiência na 

produção de matéria-
prima para a produção 
total de vacinas covid-
19 em território nacional 
- processo que já está 
em desenvolv imento 
em instituições públicas 
como Fiocruz e Butantan.  

“Peço um voto de 
confiança dos senhores. 

Vamos fazer uma for-
te parceria com institui-
ções científicas, com os 
conselhos federais de 
Medicina, Enfermagem, 
Fisioterapia, e demais 
profissionais. O Minis-
tério da Saúde é a casa 
de todos os profissio-
nais de saúde”, finalizou.

Ministro da Saúde pediu união entre os governos e
apoio da população para enfrentamento da doença

Tony Winston / Ministério da Saúde


