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1.529 DIAS

O isolamento social é 
a arma mais eficaz no 
combate ao Covid-19. 

Se puder, fique em 
casa e proteja a

nossa comunidade. 

“Homem do
Tempo” avisa:

Guarujá retorna à Fase 
Emergencial do Plano SP
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Você sabe 
como vai a 
sua saúde
mental?
Confira!
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Oficinas
de gestão 
financeira 
tem vagas
abertas

Vacinação contra a gripe no Vacinação contra a gripe no 
Município inicia no dia 12Município inicia no dia 12
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Região começa a receber 
cilindros de oxigênio

A partir de segunda-feira (5), o Município de Guarujá retornará a Fase Emergencial do Plano São Paulo. De acordo com decreto 
municipal 14.214/2021, que regulamenta o ‘lockdown’ em Guarujá, até domingo (4) funcionarão apenas serviços estritamente essenciais. 
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Após um ano de pan-
demia, os brasileiros mais 
uma vez irão comemorar 
a Páscoa sem a tradicional 
aglomeração da família 
reunida à mesa na hora 
do almoço de domin-
go. Quem poderia ima-
ginar o ano que vivemos 
desde a última Páscoa?

E neste ano, mesmo as 
mesas que terão famílias ao 
redor, estarão com lugares 
vagos pela ausência dos 
que já não estão entre nós, 
vitimados pela pandemia.

Será que essa ausência 

servirá para trazer mais 
consciência às pessoas 
de que é preciso que 
todos façam o esforço 
de manter o afastamento 
social para evitar que o ví-
rus chegue às nossas por-
tas e leve cada vez mais 
nossos entes? Taí nosso 
desejo de Páscoa a todos.

Afinal, são quatro mil 
mortes por dia. A pan-
demia é real e a covid-19 
mata. Há hoje quatro mil 
famílias chorando a morte 
de seus entes POR DIA. 
Algumas, mais de um. 

Páscoa é tempo de fé 
e renovação. Uma data 
religiosa que nos remete 
ao exemplo de Jesus 
em sua paixão e morte. 
Uma data que celebra 
o exemplo de Sua Vida.

Que essa data possa 
ressuscitar em nós a hu-
manidade que o Pescador 
deixou como exemplo 
e que cada um de nós 
possa fazer a sua parte 
nessa guerra pela vida 
que vivemos há 12 meses.

Feliz Páscoa a todas as 
famílias.

As ausências da Páscoa Micros
Novos leitos
Nesta semana, foram 
feitas vistorias dos leitos 
de enfermaria covid-
19 de baixa e média 
complexidade do Hos-
pital de Campanha de 
Vicente de Carvalho. 
A Saúde destaca que 
parte dos leitos já estão 
em funcionamento e os 
demais serão entregues 
nos próximos dias. 

Equipamentos
Ao comentar os leitos 
que serão disponibili-
zados, o prefeito Válter 
Suman destacou que 
grande par te desses 
equipamentos profissio-
nais são do antigo Hos-
pital de Campanha na 
Base Aérea, que foram 
destinados as unidades 
de saúde do Município.

Pausa na Vacinação
Em nota à imprensa, a 
Prefeitura de Guarujá 
informa que não have-
rá vacinação contra a 
covid-19 neste fim de 
semana devido ao ca-
lendário. “Não se trata 
de uma suspensão ou 
adiamento da vacina, 
mas sim do calendário 
estabelecido para imuni-

zação contra a COVID-19 
no Município, que realiza 
atendimento de rotina 
nos dias úteis e ações 
excepcionais como o 
‘Dia D’ ao longo do pe-
ríodo”, esclarece a nota.

Novas doses
O Município informa que 
recebeu imunizantes pela 
última vez em 23 de 
março, com intuito de 
continuar atendendo as 
segundas doses e ampliar 
a faixa etária para 69 anos. 
“Como já atingiu a meta 
vacinal desse grupo, a 
Cidade decidiu antecipar 
o público de 68 anos, 
desde a última terça-feira 
(30), atingindo até a tarde 
desta quarta-feira (31) 
cerca de 2 mil pessoas”.

Mais que a meta
O Município também 
ressalta que já atingiu 
a meta vacinal em to-
dos os públicos com 
70 anos ou mais, ul-
trapassando até 100% 
da estimativa, feita com 
base em campanhas de 
vacinação contra a gripe 
de anos anteriores.

Nova faixa
O 21º Batalhão de Polícia 

Militar do Interior (BPM/I) 
inicia na próxima segun-
da-feira (5), em Guarujá, 
a vacinação contra co-
vid-19, direcionada a 
todo o efetivo de segu-
rança pública da Cidade, 
além dos Municípios de 
Cubatão e Bertioga. A 
Vacinação será realizada 
na sede da 1ª Cia (Rua 
Mário Ribeiro, 971- Cen-
tro), das 9 às 17 horas, 
até o dia 12 de abril.

Interdição
Devido à vacinação, a 
Diretoria de Trânsito e 
Transporte Público de 
Guarujá vai realizar a 
interdição da Rua Mário 
Ribeiro, entre a Rua Rio 
de Janeiro e a Rua Brasil, 
na Barra Funda.

Segurança
A vacinação é destinada 
aos policiais que estejam 
no serviço ativo, lotados 
e trabalhando em uni-
dades dos Municípios 
de Guarujá, Cubatão 
e Bertioga. Os agentes 
devem se apresentar 
na data e hora agenda-
da, com sua identidade 
funcional, estar de más-
cara e respeitar todos 
os protocolos sanitários.

Reforçamos que não é momento de baixar a guarda. 
Todos devemos seguir respeitando os protocolos 
de biossegurança mínimos, bem como as regras 

do lockdown regional. Menos circulação nas ruas 
equivale a menos internações. Protejam-se!

Válter Suman – Prefeito de Guarujá

FRASE DA SEMANA

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

O Direito e a proteção em 
momentos de incertezas

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI

Nos deparamos com 
mais uma onda de gran-
de instabilidade, dúvi-
das, mas também uma 
grande certeza: as obri-
gações permanecem 
independentemente 
das circunstâncias. Isso 
nos preocupa, pois, por 
vezes, a comunicação 
entre as pessoas fica 
um tanto quanto pre-
judicada. O “conversar 
e resolver ” pode ser 
extremamente difícil em 
alguns casos. 

Será que o Direito 
consegue nos ajudar? 
Bem, a lei (especifica-
mente, o Código Civil) 
prevê possibilidades de 

ajustar o contrato quan-
do há desproporcionali-
dade. O que seria isso? É 
quando uma das partes 
está mais prejudicada 
que a outra, de maneira 
excessiva. Esse é o ponto 
importante: o excesso.

Por isso, judicialmen-
te, basicamente o que 
é feito seria “mostrar ao 
Juiz” o motivo desse 
desequilíbrio, ou seja, o 
que uma das partes está 
suportando de prejuízo 
além do esperado. Sim, 
do esperado. Qualquer 
obrigação que assumi-
mos na vida em socie-
dade pressupõe alguns 
imprevistos e questões 

fora de nosso controle, 
mas o problema é quan-
do isso fica demasiada-
mente desproporcional.

Pensar no diálogo 
e nas alternativas para 
solucionar o problema 
é fortalecer o contrato, 
pois assim, estamos pen-
sando em outras formas 
de cumpri-lo, o que 
é bom para ambas as 
partes. Por isso, analise-
mos os casos concretos 
com mais disposição à 
comunicação do que a 
agressividade na fala, afi-
nal, se o grito resolvesse, 
seríamos uma sociedade 
rouca e intolerante. Fique 
atento(a) ao seu Direito!
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Rua Manoel Hipolito do Rego, 84,
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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

Guarujá, assim como os 
oito municípios que com-
põem a região metropo-
litana da Baixada Santista, 
retornam nesta segunda-
feira, dia 05 de março, à 
fase Emergencial do Plano 
São Paulo de Combate à 
Covid-19. A medida vem 
substituir o ‘lockdown’ 
que está em vigor na re-
gião desde 23 de março.

Apesar do avanço 
para uma fase que per-
mite maior liberdade de 
trânsito das pessoas, as 
medidas restritivas con-
tinuam. O prefeito de 
Guarujá, Válter Suman, 
destacou que o momento 
não é de baixar a guarda.

“Reforçamos que não 
é momento de baixar 
a guarda. Todos deve-

mos seguir respeitando 
os protocolos de bios-
segurança mínimos, bem 
como as regras do ‘lo-
ckdown’ regional. Menos 
circulação nas ruas equi-
vale a menos internações”.

A partir de segunda, 
as escolas públicas e 
privadas permanecem 
fechadas, e segue proi-
bido o acesso às praias 

da cidade, bem como o 
aluguel de fim de semana 
e temporada e reservas 
em hotéis e pousadas. 

O comércio volta a 
atender com as restrições 
de público e segue os 
serviços de entrega até 
a meia noite. Já os su-
permercados e padarias 
ficarão aber tos todos 
os dias até às 20 horas.

O atendimento e in-
ternação de pacientes 
acometidos pela co-
vid-19 em Guarujá está 
centralizado na Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) Dr. Matheus Santa-
maria, a UPA Rodoviária. A 
unidade passou a ser re-
ferência nesta quinta-feira 
(1), e focará na assistência 
a quem apresentar sinto-
mas compatíveis com a 
infecção pelo novo coro-
navírus. As demais pato-
logias serão atendidas nas 
outras UPAs do Município.

A decisão foi tomada 

na reunião desta semana 
(30) do Gabinete de Crise 
da covid-19, instalado 
no Teatro Municipal Pro-
cópio Ferreira (Avenida 
Dom Pedro I, 350 – Jar-
dim Tejereba), desde a 
última sexta-feira (26).

A centralização do 
atendimento é uma me-
dida encontrada para 
agilizar o acolhimento do 
paciente com sintomato-
logia condizente com a 
covid-19, com a devida 
testagem, terapia e até 
internação, se necessário.

Atendimento - Com 

o novo fluxo de atendi-
mento, a UPA da Rodo-
viária deixará de receber 
pacientes de urgência e 
emergência com outras 
patologias. Eles passarão 
a ser assistidos nas UPAs 
da Enseada, Vicente de 
Carvalho, Perequê ou San-
ta Cruz, de acordo com a 
residência do munícipe.

Inicialmente, para facili-
tar a adaptação, a UPA da 
Rodoviária contará com 
um serviço de transporte 
dos pacientes, de acordo 
com a necessidade. Se o 
caso for de emergência, 

a pessoa receberá os 
primeiros cuidados ainda 
no local, e quando esta-
bilizado, será encaminha-
do de ambulância para 
uma das outras unidades.

Nos casos de urgên-
cia, é recomendado que 
o munícipe busque a se-
gunda UPA mais próxima 
de sua residência – caso 
a primeira seja a da Rodo-
viária. Mas, ainda assim, o 
Município disponibiliza-
rá vans e micro-ônibus 
para transportar pacientes 
que têm condições físi-
cas e de saúde para tal.

Novas plantas com 
propriedades terapêu-
ticas foram introduzidas 
no projeto Horto Medici-
nal no campus da Unaerp 
Guarujá. O projeto visa 
analisar como plantas 
medicinais se comportam 
em regiões à beira-mar. 

Mudas de Uncaria 
guianensis (unha-de-
gato), proveniente da 
região amazônica com 
propriedades anti-in-
flamatórias, e a Eclipta 
alba, usada por povos 
indígenas para ação an-
tialérgica, foram trazidas 
no início de março pela 
coordenadora do pro-
jeto e pesquisadora da 
Unidade de Biotecnolo-
gia da Unaerp, Profa Dra 
Ana Maria Soares Pereira, 
e pelo pesquisador Me. 
Gustavo Henrique Tei-
xeira Pinto. Eles também 
extraíram exemplares 
de Uncaria tomentosa 
(unha-de-gato) que es-
tavam no horto desde 
novembro do ano pas-
sado, para realizar as 
análises em laboratório.

A professora Ana 
Maria explica que as es-
pécies de Uncaria têm 
sido usadas contra vários 
tipos de inflamação e ví-
rus, inclusive em estudos 
contra o novo corona-
vírus. “E no projeto do 
horto na Unaerp Guarujá 
estamos investigando se 
estes compostos tam-
bém são produzidos 
em um ambiente no ní-
vel do mar, em altitude 
próxima do zero, e se 
tem diferença do ponto 
de vista farmacológico 
e químico”, destacou. 

Vacinação 
Neste feriado de Pás-
coa, os dois postos de 
vacinação contra Co-
vid-19 em Guarujá, um 
localizado no Ginásio 
do Guaibê e o outro 
na Coordenadoria da 
Guarda Civil Municipal 
(GCM), no Distrito de 
Vicente de Carvalho, 
estarão inoperantes. Na 
segunda-feira (5), o cro-
nograma de vacinação 
contra o novo coronaví-
rus seguirá normalmente.
A pausa ocorre em vir-
tude da antecipação da 

imunização para o pú-
blico de 68 anos, bem 
como o alcance da meta 
vacinal em todos os pú-
blicos com 70 anos ou 
mais (que já ultrapassou 
até 100% da estimativa). 
As datas servirão para 
que, com a chegada de 
novas doses, os profis-
sionais da saúde possam 
realizar o trabalho de 
logística necessário para 
iniciar nesta segunda-
feira (5), a vacinação de 
um novo grupo, ainda 
mais denso: profissionais 
de segurança pública.

Quarentena em Guarujá
retorna à Fase Emergencial

Atendimentos da Covid-19 ficarão 
concentrados na UPA da Rodoviária

Volta às aulas 
Nesta segunda-feira (5), 
Guarujá vai retomar as 
aulas na rede municipal, 
por meio do Projeto de 
Ensino Remoto. Com isso, 
cerca de 34 mil alunos 
voltarão às suas ativida-
des remotas, seja por 
meio do acesso on-line 
dos roteiros de estudo, 

que são disponibilizados 
no site www.guaruja.
sp.gov.br, na aba educa-
ção seguido por Ensino 
Remoto) ou ainda, a partir 
da retirada do material 
impresso na escola de 
origem, aos estudantes 
que não possuem inter-
net. As aulas presenciais 
continuam suspensas. 

Horto da Unaerp recebe 
plantas para estudo

Atualmente, o canteiro 
na Unaerp Guarujá possui 
18 espécies em estudo.

Para a pesquisadora e 
diretora geral da Unaerp 
Guarujá, Priscilla Bonini 
Ribeiro, esses estudos 
têm a função nobre de 
investigar as proprieda-
des das plantas em be-
nefício à Saúde. “Com 
este projeto, podemos 
aproximar ainda mais 
o conhecimento cien-
tífico da comunidade, 
contribuir para a me-
lhora da saúde e bem-
estar da população”.

Ciência e Saúde - Cria-
do em 2019 em parceria 
entre a Unaerp e a Funda-
ção Fernando Lee, o pro-
jeto do Horto Medicinal 
possui dois canteiros 
para cultivo experimental 
de espécies medicinais 
no litoral, um no campus 
da Unaerp Guarujá e 
outro na Ilha dos Arvo-
redos, e as mesmas plan-
tas para controle foram 
introduzidas no Jardim 
Botânico de Plantas Me-
dicinais Ordem e Pro-
gresso, em Jardinópolis, 
região de Ribeirão Preto. 
O objetivo é compre-
ender a efetividade te-
rapêutica dessas plantas 
em ambientes costeiros.

Notas
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A Diretoria de Força 
Tarefa de Guarujá tem 
fechado o cerco contra 
aglomerações e festas 
clandestinas na Cidade, 
neste período de lockdo-
wn, regulamentado pelo 
decreto municipal 14.214.  
Ao todo, foram atendi-
das 164 ocorrências de 
aglomeração na Cidade e 
lavrados 14 autos de infra-
ção, de quarta-feira (24) 
até o último domingo (28).

Com uma equipe de 
inteligência e também 

com apoio da popula-
ção por meio de denún-
cias, a Força Tarefa tem 
interceptado as convoca-
ções pelas redes sociais.

“Essas festas são os 
vetores de contaminação 
da doença. Os reflexos 
são sentidos em nosso 
sistema de saúde. Por 
isso, estamos endure-
cendo a fiscalização para 
coibir essas irregularida-
des”, afirmou a diretora de 
Força Tarefa de Guarujá, 
Valéria Amorim Queiroz.

No último final de se-
mana, um hostel localiza-
do na Vila Maia, promoveu 
uma festa irregular com 
aproximadamente 40 pes-
soas. O local foi multado 
por descumprir o decreto 
e por ocasionar aglomera-
ção. O valor total das mul-
tas foi de R$ 2.431,57 reais.

A equipe também 
atendeu um chamado 
no bairro Jardim Virgínia, 
outra festa irregular. O pro-
prietário foi multado por 
perturbação de sossego, 

Em cinco dias, Força Tarefa de Guarujá atendeu 164 
ocorrências de aglomerações e festas clandestinas

Com apoio da população por meio de denúncias, 
a equipe de inteligência da Força Tarefa tem 

interceptado as convocações pelas redes sociais

aglomeração e teve o som 
apreendido. Por ser reinci-
dente a multa chegou a R$ 
64 mil reais. Além dessas 
ocorrências, foram para-
lisados dois pistões no 

bairro do Morrinhos, um 
na Praça  Mário Covas  e 
outro na Avenida Quatro.

Denúncias relativas ao 
descumprimento dos de-
cretos municipais e normas 

estipuladas para o contro-
le e combate à pande-
mia da covid-19 podem 
ser feitas pelo telefone 
153. A ligação é gratuita 
e o serviço é 24 horas.

Ações são baseadas em denúncias e monitoramento de redes
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Sérgio Trombelli é professor universitário,
pós-graduado em Comunicação e palestrante

Vida
Embora existam verbetes 

em dicionários que definem 
“vida”, não dá realmente para 
definirmos o que venha ser a vida. 

Todos sabemos o que ela 
é, porque a entendemos pela 
experiência pessoal de estar-
mos vivos, pela experiência de 
como conseguimos vivenciá-la. 
E como existe uma infinidade 
de espécies neste mundo de 
Deus, qual é a possibilidade 
de se entender o que realmente 
seja a vida para cada uma des-
tas milhares de espécies vivas?

Dicionários trazem nos ver-
betes que vida é “modo de viver; 
conjunto de hábitos, propriedade 
que caracteriza os organismos 
cuja existência evolui do nas-
cimento até a morte.”  Não sei 
se estas afirmações definem 
alguma coisa que serve a to-
das as vidas viventes na Terra. 

E já que a definição acima 
fala em morte, aos que nunca 
pensaram no assunto, tudo tem 
o seu oposto, então me diga, 
qual é o oposto de viver. Se você 
acha que é morrer, enganou-se. 
O oposto de morrer é nascer, 
porque ninguém morre, já que 
o ser humano prossegue vivo 
espiritualmente após a morte. 

Seja qual for a denomina-
ção em cada uma das religiões 
existentes no mundo, o espírito, 
ou alma, ou atman, ou sopro 
divino, ou essência, etc., segue 
sua jornada, dentro das muitas 
moradas da casa do Pai, en-
quanto a matéria volta ao pó. 

Não somos um corpo que 
tem de brinde uma alma, somos, 
isto sim, uma alma que possui um 
corpo carnal - e durante um certo 
tempo apenas. O que nos determi-
na, portanto, não é a matéria, mas 
a espiritualidade que possuímos. 
Por esta razão, ao morrer fisica-
mente, continuamos vivos. Em 
outras palavras, não morremos 
porque o espírito é imortal, e 
como somos mais que matéria, 
nós somos imortais, portanto.

Mas, cuidado, não podemos 
nos considerar eternos. Este é 
outro equívoco que caminha de 
boca em boca por aí. A eternidade 
é medida partindo do ponto em 
que estamos para a frente, e do 
ponto em que estamos para trás. 

Você, como alma, foi criado 
um dia, isto quer dizer que, da data 
de sua criação para frente, você 
passou a existir e jamais morre-
rá.  Mas, antes da sua criação, o 
tempo já existia e você não. Quer 
dizer, depois de você ser criado, 
tudo o que havia antes de você 
já fazia parte da existência das 
coisas e você não estava presente. 

Por esta razão, somente Deus 
é eterno, porque esteve no antes, 
está no agora e estará no futuro. 
Assim, talvez você possa até 
dizer que é eterno em relação ao 
futuro, ser eterno não é atributo 
seu, pois viver no princípio, no 
agora e até o final dos tempos, 

é somente um atributo divino e 
de ninguém mais. Desta forma, 
como o espírito não morre, a 
vida não tem oposto, nem defini-
ção. Ela é uma bênção de Deus. 

E agora, chegamos ao ponto 
que justifica todas estas pa-
lavras. É uma pergunta: o que 
você tem feito com sua vida? 

Emmanuel sentencia que 
“O bem semeia a vida, o mal 
semeia a morte. O primeiro é o 
movimento evolutivo na escala 
da ascensão para a Divinda-
de. O segundo é estagnação.” 

Vamos lá: sua vida está em 
evolução ou estagnada? A vida 
tem sentido quando vivida para a 
família, para a comunidade e para 
você mesmo. Se você é imortal, o 
que você levará com você por toda 
a eternidade futura? Que sementes 
espirituais você carregará consigo 
para plantar lá no tempo imortal?

“Ah, tá duro” você pode pen-
sar, e usar isso como desculpa. 
Mas ainda Emmanuel, “Nosso 
pensamento cria a vida que pro-
curamos, através do reflexo de 
nós mesmos”. Se sua vida está 
difícil, é porque você reflete esta 
dificuldade. Assim, você projeta 
no seu futuro aquilo que está 
sendo hoje; em outras palavras, 
você constrói a sua vida no agora, 
depende de você e ninguém mais.

Olhe ao seu lado, veja sua 
família, há tanto a fazer por ela. 
Nossa família é nosso porto 
seguro, nossa realização, nosso 
carinho, nosso afeto. Vá mais 
longe, olhe sua comunidade. Em 
que organizações você participa? 
Em que associação de pessoas 
que buscam fazer campanhas aos 
que mais necessitam você atua, 
principalmente neste momento 
desalentador da pandemia. Sua fé, 
onde ela se expressa, qual é a sua 
família espiritual, ou você é daque-
les que pensa em encarar o mundo 
seguindo a máxima do “eu sozi-
nho por mim e nada a ninguém”.

E por fim seu maior desa-
fio. Encarar você mesmo com 
o sujeito histórico, fruto do 
meio e dependente dele. Que 
pessoa é você é nesta vida?

Pense nestas coisas. A vida 
é preciosa demais para passar 
em branco, e o mais triste é 
que, os que optam por isso, 
são aqueles que fazem do seu 
amanhã algo igual ao ontem, isto 
é, passam o hoje sem fazer nada, 
sem realizar nada por ninguém.  

Chico Xavier tem um pen-
samento maravilhoso que deve 
ser um guia a todo e qualquer 
ser humano, independente da 
religião que pratica, tamanha a 
verdade e humildade que pos-
sui quando se pensa na pró-
pria vida. Guarde com você:

“Sei o que devo ser e ain-
da não sou, mas rendo graças 
a Deus por estar trabalhando, 
embora lentamente, por dentro 
de mim próprio, para chegar, 
um dia, a ser o que devo ser”.

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

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

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

ACOMPANHE-NOS
PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/ EstanciaDeGuaruja

A Prefeitura de Gua-
rujá, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico e Portuário 
(Sedep), segue buscando 
alternativas para capacitar 
os empreendedores do 
Município. Para isso, cinco 
oficinas voltadas à gestão 
financeira e empresarial 
serão oferecidas gratui-
tamente no mês de abril. 
Devido às restrições im-
postas pela Fase Emergen-
cial do Plano São Paulo, os 
cursos serão realizados 
em plataforma virtual. As 
inscrições seguem abertas.

Há opor tunidades 
para pessoa física, aque-
le empreendedor que 
ainda não possui CPNJ, e 
também para os empre-
sários já estabelecidos. 
As aulas serão ministradas 
pelo Sebrae na platafor-
ma digital Microsoft Team, 
que pode ser acessada 
pelo computador ou ce-
lular. Além disso, os par-
ticipantes receberão o 
certificado de conclusão 
de curso, podendo assim 
solicitar uma das linhas de 
crédito disponíveis no 
Banco do Povo Paulista.

Quem deseja apren-
der conceitos de plane-
jamento financeiro, fluxo 
de caixa, identificação 
de lucro (DRE), análise de 
indicadores de resulta-
dos, deve se inscrever na 
oficina gestão financeira, 
que é destinada a empre-

Abertas inscrições para cursos de
gestão financeira e empresarial

endedores com CNPJ. As 
aulas acontecem de 5 a 
9 de abril, das 18h30 às 
20h30. Os participantes 
que obtiverem, no míni-
mo, 75% de presença, 
receberão consultoria 
individual. As inscrições 
devem ser feitas através 
do link http://bit.ly/name-
didagestãofinanceira.

Já para potenciais em-
preendedores, que atuam 
informalmente, a Sedep 
está oferecendo vagas 
para a oficina ‘Descompli-
que – Primeiros Passos’. Os 
inscritos terão a chance de 
obter conhecimento so-
bre empreendedorismo, 
marketing, finanças e como 
formalizar a empresa.

Para este curso, serão 
abertas duas turmas. A 
primeira será realizada 
de 5 a 9 de abril, das 
18 às 20 horas, e as ins-
crições devem ser efe-
tuadas no link http://bit.

ly/pf05a0904das18as20, 
informando o código 
13629210. A segunda, 
acontece entre os dias 19 
e 26 de abril, das 14 às 
16 horas. Os interessados 
devem se inscrever no link 
http://bit.ly/pf19a2604das
14as16 ,  i n fo r mando
o código 13722563.

DESCOMPLIQUE
Os microempreen-

dedores individuais e 
pequenos empresários 
também serão contem-
plados. Para este público, 
a Prefeitura realizará a 
oficina ‘Descomplique 
sua Empresa’, onde serão 
repassados conteúdo de 
planejamento em tem-
pos de crise, fidelização, 
vendas, fluxo de caixa e 
acesso a crédito. Visando 
atender a demanda, serão 
disponibilizadas duas tur-
mas, em horários distintos.

De 5 a 9 de abril, das 

18 às 20 horas, será re-
alizada a primeira tur-
ma. A ficha de inscrição 
deverá ser preenchida 
através do link http://bit.
ly/pj05a0904das18as20, 
acrescentando o código 
13628985. Já a segunda 
será de 12 a 16 de abril, 
das 19 às 21 horas. O link 
de inscrição é o http://bit.
ly/pj12a1604das19as21 e 
o interessado deve infor-
mar o código 13722311.

Após a inscrição, o 
convite que dá acesso às 
aulas será encaminhado 
para o e-mail cadastrado. 
Para esclarecimento de 
dúvidas, os interessados 
devem entrar em contato 
com o Sebrae pelo telefo-
ne 0800-570-0800 ou  via 
Whatsapp da Sedep, que 
é o número (13) 3040-
7432. O atendimento 
neste canal da Prefeitura 
é de segunda a sexta-
feira, das 10 às 16 horas.

Oficinas começam a partir da próxima segunda-feira (5) em 
diferentes horários, visando atender a demanda do Município
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POR ONDE ANDA

BASTIDORES
DO ESPORTE

Nelsinho Filho

Guarujá - No dia 12 
de abril, a Prefeitura de 
Guarujá começa a Cam-
panha de Vacinação con-
tra a gripe (Influenza vírus 
H1N1, A e B). A imuniza-
ção será dividida em três 
etapas, com término em 9 
de julho (confira o calen-
dário completo abaixo).

Na primeira etapa, 
até 10 de maio, será a 
vez dos trabalhadores 
da saúde, crianças de 6 
meses a menores de 6 
anos, gestantes, puérpe-

ras (mulheres em período 
pós-parto de até 45 dias) 
e povos indígenas. São 
esperadas aproximada-
mente 38.329 pessoas.

Para garantir a dose, 
basta se dirigir a um dos 
20 postos de saúde da 
Cidade, entre Unidades 
Básicas (UBS) e de Saúde 
da Família (Usafas), de se-
gunda a sexta-feira, das 9 
às 15 horas. É obrigatório 
o uso de máscara e a apre-
sentação de um docu-
mento original com foto.

A Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimen-
to e Assistência Social 
(Sedeas) recomeçou a 
distribuição de kits de 
higiene pessoal para as 
pessoas em situação de 
rua na cidade. O obje-
tivo é reforçar os cui-
dados pessoais, 
com mais uma 
med ida  de 
enfrentamen-
to à covid-19.

As equipes 
de abordagem 
social, além de 
entregar os kits apro-
veitam para conscienti-
zar sobre a prevenção à 
covid-19 e os cuidados 
com a higienização. Cada 
kit conta com lenços 
umedecidos, máscara, 
sabonete líquido, papel 
higiênico, escova de 
dente e creme dental.

Durante as aborda-
gens são oferecidos os 
serviços socioassisten-
ciais, e aqueles que acei-
tam ajuda são encami-

nhados para o Centro de 
Referência Especializado 
para População em Situa-
ção de Rua (Centro Pop), 
que fica localizado na 
Rua Orlando Silva, 381- 
Jardim Boa Esperança.

A unidade ofer ta 
alimentação, higieni-

zação e atendi-
mento social, 
r e a l i z a n d o 
e s t u d o  d e 
cada caso e 
procedendo 

com os  en-
caminhamentos 

necessários, sejam 
eles para área da saú-
de, emissão de docu-
mentação, entre outros.

Com a intenção de 
construir um processo 
de saída das ruas é dis-
ponibilizada a opção 
do recâmbio, com o 
custeio de passagens 
rodoviárias para quem 
é de fora do Município. 
Havendo a necessidade 
é ofertado o serviço de 
acolhimento institucional.

Nome - Ronaldo Ramos Faustino
Apelido - Nagóya 

Naturalidade - Guarujá 
Data de Nasc. - 25/05/1962

Esporte - Futebol 
Posição - Centroavante

Nascido em Guarujá, portanto, caiçara da gema, Ronaldo Ramos 
Faustino, popularmente conhecido por Nagóya, é também um grande 
amigo do futebol e da vida.

Centroavante impetuoso, habilidoso e artilheiro nato, marcou época 
no futebol e futsal guarujaense nas décadas de 80 e 90. 

Sua trajetória iniciou no infantil da Associação Atlética Ponte 
Preta em 1970. Nas categorias menores, foram 10 anos de clube. 
Posteriormente transferiu-se para o amador do Itapema FC, onde 
permaneceu até 1982.

Nesse período, em plena forma física, nosso homenageado se 
revezava entre campo e quadra. No futsal defendeu as cores do Vila 
Souza AC, Colégio do Carmo (disputou o campeonato Paulista) e 
Seleção Santista, onde conquistou o Troféu Piratininga. Pela equipe 
da AA Portuários, Ronaldo levantou dois títulos, em 1986 e 1988, 
respectivamente.

Em excelente fase, Nagóya foi convidado para integrar a seleção 
de futebol de Guarujá e participar dos Jogos Regionais, a mais 
importante competição esportiva do futebol amador do Estado de 
São Paulo.

Veteranos - Já veterano, mas sem perder o fino trato com a bola, 
nosso artilheiro defendeu as equipes do Vila Souza AC, AA Ponte 
Preta, Itapema FC e EC Santa Rosa, período em que conquistou 
vários títulos.

Além dos clubes citados, Nagóya também disputou campeonatos 
internos do Saldanha AC, sagrando-se campeão pelas equipes do 
Vasco e do Marília, ambas dirigidas pelo técnico/jogador Marcelo 
Fernandes.

Funcionário público municipal há 41 anos, Nagóya é casado com a 
ex-atleta de Vôlei Angelita Munhoz e tem dois filhos, Rafael e Júlia. 

Atualmente, defende o 60ão do Santa Rosa, no campeonato de 
Veteranos de Guarujá (paralisado em função da epidemia).

Pessoas em situação
de rua recebem
kits de higiente

Vacinação contra a gripe em 
Guarujá inicia no dia 12 de abril

Na primeira etapa, deverão 
tomar a dose os trabalhadores 
da saúde, crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos, gestantes, 
puérperas e povos indígenas

1ª ETAPA
12 de abril

a 10 de maio
Público-alvo: trabalha-
dores da saúde, crianças 
de 6 meses à menores de 
6 anos, gestantes, puér-
peras e povos indígenas

2ª ETAPA
11 de maio a 8 de junho
Público-alvo: profes-
sores e idosos com 60 
anos ou mais

3ª ETAPA
9 de junho a 9 de julho

Público-alvo: pesso-
as com comorbidades, 
pessoas com deficiência 
permanente, caminho-
neiros, trabalhadores de 
transporte coletivo ro-
doviário, trabalhadores 
por tuários, Forças ar-

madas, profissionais de 
segurança e salvamento, 
funcionários do Sistema 
de Privação de Liberda-
de, população privada 
de liberdade e adoles-
centes e jovens em me-
didas socioeducativas

CONFIRA O CRONOGRAMA PARA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE:

De acordo com o 
Ministério da Saúde, se 
o munícipe for do grupo 
prioritário para receber 

vacina contra covid-19, 
deve aguardar o intervalo 
de 14 dias para receber 
a vacina contra Influenza.

munização será dividida em três etapas

Doações
têm como 

objetivo reforçar 
os cuidados

contra a
covid-19

Rola 
Cansada, 
Equipe 
criada por 
Nagóya

EC Santa Rosa - Veteranos



Segundo Ana Caro-
lina, não existe uma re-
ceita pronta para você 
lidar com esse momento 
tão difícil, em que te-
mos que abrir “mão” de 
muitas coisas e pessoas 
que gostamos, por um 
tempo que não sabe-
mos determinar. E essa 
falta de previsão nos faz 
sofrer muito, pois todos 
nós tínhamos um “padrão 
ouro” em nossa vida para 
nossas atividades: pro-
duzíamos determinada 
quantidade de coisas, 
interagíamos com o mun-
do de certas formas que 
não é possível agora. 

 Não é hora de se co-
brar. Mas, mudar as nos-
sas expectativas quanto 
ao mundo e nós mesmos. 

“Para conseguir manter 
uma vida mais equilibrada 
e prazerosa eu oriento 
meus pacientes para que 
‘metaforicamente’ divi-
dam a vida em algumas 
caixinhas, e busquem 
equilíbrio entre elas”. É 

possível fazer um pouco 
de cada, e se sentir bem:

 
CAIXINHA DA

PRODUTIVIDADE
A quantidade que 

você produz no seu tra-

balho, na escola, na fa-
culdade deve ser revisto 
neste momento. Se você 
está em home office ou 
teve sua jornada mudada 
em horário, ou para o vir-
tual, procure se organizar 

para fazer o necessário 
para manter o essencial. 
“Você não vai conseguir 
fazer tantas horas de reu-
niões virtuais ou não vai 
conseguir falar com todos 
os contatos, mas vai fina-

lizar o básico para suprir 
as suas atividades em 
dia”, orienta a psicóloga.    

 
CAIXINHA DO AFETO

Quais as ações que 
você executou no seu dia 

para trabalhar os seus afe-
tos? Quanto tempo você 
se dedicou, com qua-
lidade, para cuidar das 
pessoas que você ama, 
seja através de uma liga-
ção ou uma mensagem? 
E de você? Como você 
está se cobrando e cui-
dando de suas emoções?

 
CAIXINHA DO LAZER

E isso vale tanto para 
quem está mantendo o 
isolamento, quanto para 
quem está se adaptan-
do a ele. Na maioria das 
situações, o jeito como 
você se divertia não é 
mais possível agora. Você 
não vai poder se divertir 
naquele “padrão ouro” 
de produtividade que 
falamos acima. Inclusive 
pode se sentir culpado 
por ter uma atividade de 
lazer. - “Não mereço assis-
tir uma série que eu gosto 
se eu não produzir bas-
tante no trabalho”- e com 
isso a tendência é acabar 
negligenciando essa área 

da vida, permitindo-se 
um momento de lazer 
apenas se você trabalhar 
bastante. A orientação 
é o equilíbrio: você não 
vai produzir o padrão 
ouro no trabalho, e tudo 
bem. Aquela sua vontade 
de aprender uma língua, 
aprender a pintar, fazer 
um quebra-cabeça pode 
ser uma alternativa agora. 
Explore os seus desejos.  

 
CAIXINHA DA SAÚDE

Siga as orientações 

da ciência quanto ao 
uso de máscaras, manter 
distanciamento e a higie-
nização das mãos sempre 
que precisar sair de casa. 
Pratique atividade física. 
Tire alguns minutos de 
seu dia para tomar Sol, 
mesmo que seja da ja-
nela. “O pouquinho que 
conseguir produzir, cui-
dar dos seus afetos, do 
seu lazer, da sua saúde 
já ajuda muito”, orienta 
Carol. Se empenhe em 
cuidar das suas caixinhas.
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por Tatiana MacedoE-mail: tatianampg@gmail.com

Entre Sons Entre Sons && Tons Tons

Como vai a sua saúde mental durante a pandemia?
Muitas coisas foram acontecendo, em relação a maneira como estamos expostos ao vírus, as notícias, as mortes,
aos novos comportamentos. Saúde mental não é deixar de sentir coisas ruins. É não se deixar dominar por elas.

Lembre-se que você 
não está sozinho. Este 
momento é intenso e 
fora do comum. Todos 
estão na mesma situ-
ação. E, apesar disso, 
cada um encontra uma 
melhor forma de lidar 
com esse momento. 
Não se compare com 
outras pessoas e tente 
encontrar o que mais 

funciona para você. 
Não se cobre 100% do 
tempo. Se você puder 
ajudar alguém, seja com 
doações ou com uma 
palavra amiga, faça. Aju-
dar nos traz satisfação. 
E é nisso você tem que 
se dedicar agora. Na se-
mana quem vem vamos 
explorar mais esse tema, 
tão importante agora.

Corrente do Bem

“Me sinto no Ti-
tanic. O barco 
vai bater e o 

capitão não desvia. Está 
afundando e o povo 
dançando, bebendo e se 
divertindo. Agora, che-
gamos na parte que já 
não tem bote para todo 
mundo”.  Recebi do meu 
marido essa metáfora 
um dia destes e fiquei 
pensando em como está 
a saúde mental das pes-
soas, depois de um ano 
de convivência com a 
Pandemia. E no seu pior 
momento.

 Desde quando co-
meçou essa guerra contra 
a COVID-19, muitas coi-
sas foram acontecendo, 
em relação a maneira 
como estamos expostos 
ao vírus, as notícias, as 
mortes, aos novos com-
portamentos, e achei im-
portante falarmos nesse 
espaço como estas ques-
tões afetam tanto a saúde 
mental, quanto a maneira 

Coluna – Qual a 
sua percepção sobre 
o comportamento das 
pessoas no atual mo-
mento da Pandemia?

Carol – O primeiro 
ponto é como o fato do 
Lockdown dar certo traz 
a ilusão dele não ser mais 
necessário. O que eu 
quero dizer com isso? Se 
observarmos os meses 
de setembro e outubro 
no Brasil, quando os ca-
sos tinham estabilizado, 
mesmo que o isolamen-
to não tenha sido feito 
da maneira que ocor-
reu em outros países, 
ele foi importante para 
que a curva estabilizasse. 

Naquele momento, 
ao relaxarem as medidas 
de proteção, as pes-
soas voltaram a aglo-
merar como se o vírus 
não existisse mais. Os 
casos controlados fize-
ram as pessoas terem 
a falsa percepção de 

que não era tão grave 
e não precisava fechar 
tudo. Causa uma sen-
sação ilusória de que o 
perigo não é tão grande. 

Outro fenômeno co-
mum foi a perda da em-
patia e a sensibilidade 
em relação a situação 
do outro, principalmente 
quando não foi afetada 
diretamente pelo vírus, 

seja através de um pa-
rente adoecido ou por 
não contrair a doença, e 
têm contato com casos 
apenas por relatos da 
mídia ou de terceiros. 
(Elas) acabam tendo 
dificuldade de empati-
zar. Com a sensação de 
que não é uma amea-
ça tão perigosa assim.

 Coluna –  E porquê 
pessoas que aderiram 
ao isolamento no co-
meço, hoje mudaram de 
atitude?

Carol – O que eu 
vejo entre os meus pa-
cientes? Muita gente que 
no início aderiu a essa 
consciência de isola-
mento, achava que as 
restrições iriam durar 

pouco tempo, que seria 
passageiro, e abriram 
“mão” de sua liberdade 
individual, sim. Trabalha-
ram de casa, não faziam 
festa, não aglomeravam. 

Com o passar do 
tempo, a falta de previ-
são pelo fim e o manejo 
conturbado nas esferas 
do governo em lidar 

com a mobilização da 
população, as pessoas 
foram criando uma certa 
indiferença ao aumento 
de casos e mortes, o que 
fez diminuir o olhar pelo 
bem coletivo, através 
da proteção individual. 
“Talvez tudo bem se eu 
encontrar três amigos... e 
depois encontravam 10, 
depois 20 pessoas”...

É momento de perce-
ber que não é momento 
de discutir a liberdade 
individual, como ir ao 
shopping sem máscara, 
pegar onda, ir à praia 
ou parque. Isso fere a 
questão da propaga-
ção do vírus, que é o 
grande foco da ques-
tão. Muitos não acei-
tam que a forma como 
lidavam com o mundo 
não funciona mais hoje. 
Criar novas estratégias 
que te façam feliz hoje 
deve ser o foco para se 
viver bem na Pandemia.

Dica para tentar amenizar este momento difícil

que estamos seguindo, 
ou não, as recomen-
dações de segurança. 

 Para dar luz a essa dis-
cussão, convidei para um 
bate papo a psicóloga 
clínica, Ana Carolina do 
Amaral Lima, pesquisado-
ra e doutoranda em Psico-
logia Experimental e Aná-
lise de comportamento 
pela PUC-SP. Carol, como 
a chamo carinhosamente, 
iluminou a minha mente 
com a sua experiência no 
atendimento a pacientes 
atingidos pelas dúvidas 
desse novo normal que 
vivemos. Acompanhe: 

O pouquinho que conseguir 
produzir, cuidar dos seus afetos, 

do seu lazer, da sua saúde já ajuda 
muito”, orienta Carol. Se empenhe 

em cuidar das suas caixinhas.
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CONTÁBILMESQUITA

São Paulo - O Gover-
nador João Doria anun-
ciou nesta quarta-feira 
(31) a compra e o início 
da distribuição de dois 
mil cilindros de oxigênio 
para os municípios de to-
das as regiões do estado. 
Serão entregues 216 uni-
dades ainda hoje. Além 
disso, foram comprados 
também mil concentra-
dores de oxigênio, que 
são aparelhos utilizados 
de apoio para pacientes 
menos graves, o que per-
mite que os respiradores 
possam ser utilizados nos 
pacientes mais graves.

“O Governo do Esta-
do de São Paulo adquiriu 
dois mil cilindros de oxi-

gênio e começa a distri-
buição naqueles municí-
pios que precisam, pois 
não possuem usinas de 
oxigênio e são unidades 
menores de atendimento 
de saúde”, afirmou Doria.

Levantamento reali-
zado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Regio-
nal e pelo Conselho dos 
Secretários Municipais de 
Saúde (COSEMS) aponta 
que ao menos 120 mu-
nícipios estão em situa-
ção emergencial. Além 
disso, o Governo de SP 
entrou em contato com 
todas as universidades 
para verificar a disponi-
bilidade de cilindros. O 
município de Registro já 

Uma organização cri-
minosa especializada 
em aplicar fraudes no 
benefício social auxílio 
emergencial e em pre-
catórios judiciais foi alvo 
nesta quarta-feira (31) 
da Operação Et Caterva, 
da Polícia Federal. Entre 
os fraudadores estão 
advogados e funcioná-
rios públicos.

Depois da interrupção 
temporária do pagamen-
to de precatórios pela 
Caixa em 2020, a organi-
zação criminosa passou 
a cometer fraudes em 
parcelas do auxílio emer-
gencial. Entre os meses 
de abril de 2020 e março 
de 2021, 1.570 saques 
de benefícios foram feitos 
ilegalmente, resultando 
em um prejuízo superior 
a R$ 1,3 milhão.

“Inicialmente as frau-
des eram perpetradas 
buscando o recebimento 
indevido de precatórios 

A Câmara dos De-
putados aprovou nesta 
quarta-feira (31) a pror-
rogação do prazo para 
a entrega da declaração 
do Imposto de Renda de 

2021 até o dia 31 de julho 
deste ano. O prazo atual, 
divulgado pela Receita Fe-
deral, vai até 30 de abril. 
A proposta segue agora 
para análise do Senado.

A Rússia registrou a 
primeira vacina do mun-
do para animais contra 
covid-19, informou a 
agência reguladora agrí-
cola do país na quarta-
feira (31). Testes mos-
traram que ela gerou 
anticorpos contra o vírus 
em cães, gatos, raposas 
e visons. A produção 
em massa da vacina, 
batizada de Carnivac-
Cov, pode começar em 
abril. Alexander Gints-
burg, chefe do institu-
to que desenvolveu a 
vacina para humanos 
Sputnik V, afirmou que 
provavelmente os ani-

Estado de SP garante o abastecimento 
de oxigênio nos munícipios paulistas
Foram adquiridos dois mil cilindros e mil concentradores de oxigênio,
que são aparelhos utilizados de apoio para pacientes menos graves

Câmara aprova novo prazo 
para o Imposto de Renda

Primeira vacina para 
animais contra covid-19

Polícia desarticula organização que 
fraudava saque de auxílio emergencial

judiciais, os quais, após 
os desvios orquestrados 
pela organização crimi-
nosa, eram destinados a 
terceiros partícipes do 
esquema. Tais ações re-
sultaram no levantamento 
ilegal de mais de R$ 13 
milhões em precatórios 
judiciais, além de mais 
de R$ 2,7 milhões em 
tentativas de saques em 
várias regiões do país”, 
adiantou a PF em nota.

INVESTIGAÇÕES
Segundo as investi-

gações, servidores de 
instituição bancária forne-
ciam informações sobre 
precatórios à disposição 
para saque. As fraudes 
também tiveram partici-
pação de um servidor do 
Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso. 

Os criminosos faziam 
documentos falsos com 
os dados dos beneficiá-

rios dos precatórios e as 
fotografias dos estelio-
natários, que se dirigiam 
ao banco para realizar os 
saques dos valores. Uma 
vez efetuado o levanta-
mento do precatório, o 
montante era pulverizado 
em diversas contas para 
ocultar a origem ilícita.

MANDADOS
Na ação desta quarta-

feira, mais de 260 poli-
ciais federais cumpriram 
12 mandados de prisão 
(quatro preventivas e oito 
temporárias), 77 manda-
dos de busca e apreen-
são e sequestro de bens 
e, ainda, nove medidas 
de suspensão do exercí-
cio da função pública. Os 
mandados foram expedi-
dos pelo Juiz da 5ª Vara 
Federal da Seção Judiciá-
ria de Cuiabá, e seus cum-
primentos ocorrem no 
estado de Mato Grosso 
e em outros 11 estados.

Mais de 260 policiais federais 
cumpriram 12 mandados de prisão mais serão as próximas 

vítimas da covid-19, 
segundo citação de 
segunda-feira (29) do 
jornal Izvestia. (Reuters)

Produção da 
Carnivac-Cov,
pode começar

em abril

recebeu 16 equipamen-
tos da Unicamp no final 
de semana. Os demais 
municípios que tiverem 
demandas também po-
derão ser atendidos, con-
forme a disponibilidade.

As Secretarias de Saú-
de, de Desenvolvimento 
Econômico e de De-
senvolvimento Regional, 
InvestSP e Instituto Butan-
tan estão trabalhando em 
conjunto nesta iniciativa. 

Na última semana, gran-
des empresas já aderiram 
ao chamamento para um 
esforço conjunto no for-
necimento de cilindros 
de oxigênio para os pa-
cientes graves contami-
nados pelo coronavírus.

A AMBEV vai mon-
tar uma usina exclusi-
vamente dedicada ao 
envase de oxigênio na 
região de Ribeirão Pre-
to, para fornecimento 
gratuito ao setor públi-
co de saúde, em espe-
cial hospitais municipais.

A Copagaz e Ultra-
gaz também se com-
prometeram a realizar a 
adaptação da frota, já 
utilizada no transporte 

de botijões de gás, para a 
distribuição dos cilindros 
que forem doados, assim 
como para a logística 
de abastecimento das 
unidades de saúde. O 
acordo de disponibili-
zação da frota também 
será realizado sem custos 
para Estado e municípios.

O Governo de SP está 
realizando uma campa-
nha de doação de ci-
lindros de oxigênio para 
empresas, laboratórios 
de pesquisa e organi-
zações que puderem 
doar ou emprestar os 
equipamentos. Para mais 
informações, o contato 
deve ser realizado pelo 
e-mail doeO2@sp.gov.br.

Ao menos 120 municípios
estão em situação emergencial
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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

Cilene e Jorge Xodó realizam festa julina beneficente

Nazaré Santos (vermelho) aniversariou em grande estilo em sua residência, em Taboão da Serra (SP), ao lado de
familiares e amigos. A festa junina contou com deliciosos quitutes e a quadrilha animou o ambiente. Parabéns!

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

O casal anfitrião Cilene e Jorge Xodó realizou em sua 
residência uma bonita ação social, em prol da Asso-
ciação Casa de Acolhimento Lar Maanaim do Guarujá

Késia e seu marido, Luiz Carlos
Bevilacqua, representaram a instituição

Kelly Bitran e Carlos Alberto Bitran
O professor de dança, Regis Cardoso e
Valdelice Mendes prestigiaram a festa

As empresárias Vanusa Brasil e Maria
Eugênia contribuíram com a ação social

Joelma Escudeiro levou sua filha Giovanna para 
participar da bonita ação solidária. Parabéns!

Christiane Xodó, Eduardo Filetti, sua mãe Guadelupe Ribeiro Filetti e Pedro Filetti

Sumara Fernandes 
colaborou com

a instituição 
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 � Lúcia Teixeira lança o livro Caminho para Ver Estrelas

O livro ‘Caminhos para 
Ver Estrelas’ (Editora 
Cortez), da escritora, 
psicóloga e educadora, 
Lúcia Teixeira, é vol-
tado ao público infan-
tojuvenil e convida os 
jovens a refletir sobre os 
problemas da geração 
atual, tendo como pano 

de fundo uma história 
de aventura. A autora 
espera despertar nas 
novas gerações a cons-
ciência de que cabe 
a cada um encontrar 
sua força interior com 
o objetivo de enfren-
tar desafios da vida e 
construir seus talentos.

Lucas e Lúcia Teixeira 
Lúcia Teixeira e a vereadora da

cidade de Santos, Telma de Souza

Lúcia Teixeira e a jornalista Janaina Hohne Tereza Bueno Wolf e Lúcia Teixeira 

Ana Paula Bernardo 
O curador do Museu Virtual da 

Cosipa, Edson Santana do Carmo
A vereadora da cidade

de Santos, Audrey Kleys Thereza Boccalini 

Simone Vaz Simões e Lúcia Teixeira Lúcia Teixeira e o amigo Ewaldo Bolivar de Souza Pinto Lúcia Teixeira e a atleta Danielle Zangrando 
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