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

Se puder, fique em 
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nossa comunidade. 
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e infraestrutura são iniciadas
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Um relatório produ-
zido pelo Reuters Insti-
tute News Digital 2017, 
mostra que 66% dos 
brasileiros usam as redes 
sociais para ler notícias e, 
desses, 60% confiam no 
que é publicado nelas, já 
que vivem conectados 
da hora que acordam 
até a hora de dormir. 

Assim sendo, com as 
opções infinitas de se 
informar, consumir boas 

notícias é uma questão 
de escolha. O escritor 
russo Leon Tolstói, autor 
de Anna Karenina, disse 
que quando falamos 
de nossa aldeia esta-
mos falando do mundo. 

Por isso, nesta se-
mana, nosso jornal está 
em versão digital e im-
pressa, e destaca o que 
de mais positivo ocor-
reu em nossa cidade. 
Como a inauguração do 

Mirante das Galhetas, 
na praia das Astúrias. 
Um equipamento tu-
rístico de dar orgulho 
não apenas à cidade, 
e seus cidadãos, mas 
também a toda a região.

Também destacamos 
as obras de macrodre-
nagem na região do 
bairro Santo Antonio. 
Vale a pena a leitura 
e, na sequencia, com-
partilhar boas notícias.

“Fale de sua aldeia e estará 
falando do mundo” (Tolstói)

Micros
Cadeira assumida
A mais nova vereadora 
de Guarujá, Ariani Paz 
(PT) assumiu na última 
terça-feira (11) sua ca-
deira no legislativo, com 
boas vindas de todos 
os vereadores. Entre as 
mensagens anunciadas 
pelos vereadores pre-
sentes, o presidente da 
casa, vereador, José Nil-
ton Doidão (PSB), dirigiu-
se aos pais da vereadora, 
presentes na posse: “fi-
quem tranquilos que Aria-
ni está em boas mãos”.

Saúde
Quem acompanha o Diá-
rio Oficial de Guarujá tem 
notado o interesse dos 
dirigentes da Associação 
Santamarense de Bene-
ficência de Guarujá pela 
saúde pública do muni-
cípio. A entidade vem 
juntando documentação 
necessária para apresen-
tação à PMG, visando 
representar o setor de 
Urgência e Emergência em 
Guarujá. Vamos aguardar 
as boas novas!

Novo point solidário 
O mais aguardado ponto 

turístico de Guarujá, o 
Mirante das Galhetas, foi 
finalmente inaugurado 
na última terça-feira (11). 
Neste primeiro momento, 
a inauguração visa ajudar 
os menos favorecidos da 
Cidade, com a doação 
de 1 quilo de alimento, 
por pessoa, ao visitar o 
local. Aberto diariamente 
das 8h às 20h, o visual é 
deslumbrante e o piso de 
vidro inédito no País.

Vacinação 
Munícipes com comor-
bidades, dentro da faixa 
etária de 55 a 59 anos, 
devem se atentar aos 
documentos necessários 
para que seja recebida 
a primeira dose da vaci-
na. Segundo relatos de 
profissionais que atuam 
nos postos de vacinação, 
muitos estão levando re-
ceitas de medicamentos 
para receberem a dose. 

Vacinação II
Não vale! O munícipe 
deve levar um laudo mé-
dico atestando a co-
morbidade, junto com 
documento com foto 
e comprovante de re-

sidência, para receber 
a dose do imunizante. 
Procure seu médico ou 
o posto de saúde mais 
próximo de sua casa e 
solicite o laudo!

CPI da Covid
Muito celebrado pela 
bancada anti governista, 
quem acompanhou o 
depoimento do CEO da 
Pfizer na América Latina, 
Carlos Murillo, na CPI da 
Covid, ouviu a informação 
de que o impasse contra-
tual para adquirir a vacina 
foi exclusividade do Brasil 
e que as condições de 
contratos com todos os 
Países são iguais. 

Vergonha alheia 
Outra impressão para 
quem estava atento ao 
depoimento foi a dificul-
dade que o CEO teve 
para entender o vocabu-
lário de corrupção que os 
políticos estão acostuma-
dos. Tinham que explicar 
para ele, por exemplo, a 
expressão “indicação”, 
que o executivo não sa-
bia do que tratava. Esse 
vocabulário é, exclu-
sivamente, tupiniquim!

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

Só falam de uma tal CPI 
agora... O que é isso?

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI

Estamos enfrentando 
tempos difíceis. Todo o 
cenário político, econômi-
co e social de nosso país 
está conturbado depois 
que chegou a pandemia 
do Covid-19, de modo 
que vivemos incertezas e 
questionamos: o que está 
acontecendo? Um sen-
timento de desordem e, 
por vezes, abandono. En-
tão surge a tal da CPI, abre-
viação de Comissão Parla-
mentar de Inquérito, vamos 
entender do que se trata?

Você lê no noticiá-
rio, na internet, “CPI da 
Pandemia”, pois foi um 
grupo (comissão) forma-
do para investigar as  su-
postas ações e omissões 
do governo federal no 

combate à Covid-19, o 
pedido de criação dessa 
CPI foi feito por senado-
res no início de janeiro.

Para ser criada, a CPI da 
Pandemia teve assinatura 
de 32 senadores (precisa-
va de 1/3 dos senadores, 
ou seja, o mínimo seria 27), 
e tem um prazo específico 
para funcionamento de 
90 dias, mas esse pra-
zo pode ser renovado.

Então, essa comissão 
é criada por um motivo 
específico e com prazo de 
duração delimitado, única 
e exclusivamente com a 
finalidade de investigar 
uma questão, no caso 
da CPI da Pandemia, o 
trabalho do governo fede-
ral, inclusive frente ao en-

frentamento da Covid-19.
Qual a conclusão dis-

so? Ou seja, no que pode 
terminar essa investigação? 
O que ocorre no final com 
a conclusão das investi-
gações é a elaboração 
de um relatório final e, 
se for o caso, com ne-
cessidade de responsa-
bilização e providências, 
ele será encaminhado ao 
Ministério Público, para 
que o órgão promova 
a responsabilidade civil 
ou criminal dos infratores.

Quem participa da CPI 
não pode mandar prender 
suspeitos (com exceção da 
prisão em flagrante) ou abrir 
processos. Fique atento(a) 
ao seu Direito, mas tam-
bém aos seus deveres!

Lucas Suman, médico cardiologista

Artigo

Conscientizar para não retroagir
Depo i s  de  duas 

amargas semanas com 
comércios fechados, 
restrição de circulação 
entre as cidades e núme-
ro crescente de mortes 
na segunda grande onda 
de Covid-19, as cida-
des da Baixada Santista 
começam a promover 
uma reabertura gradual, 
nos moldes da chamada 
fase de transição da qua-
rentena, definida pelo 
Governo do Estado.

É inegável que o lo-
ckdown produziu efeitos 
positivos, principalmente 
no controle da ocupa-
ção dos leitos reserva-
dos à covid-19. Porém, 
é igualmente fato que 
submeteu a população a 
uma duríssima prova de 
resistência, à qual parte 
dos comércios sucum-
biu, suprimindo postos 
de trabalho e levando 
um grande número de 
famílias a depender úni-
ca e exclusivamente da 
solidariedade alheia para 
colocar comida na mesa.

O mesmo pode-se 
dizer do fechamento to-
tal das igrejas e templos 
religiosos, que foram 
proibidos de realizar 
seus cultos, missas e prá-
ticas espirituais justamen-
te num momento agudo 
da pandemia, no qual o 
consolo da alma passa a 
ser essencial às pessoas 
tanto quanto o trata-
mento do corpo físico.

Foi uma importante 
lição. E como ensinam 
os mestres de História 

nas salas de aula, é pre-
ciso saber fazer a leitura 
dos fatos para não repetir 
os mesmos erros. Com 
o fim do lockdown e a 
reabertura escalonada das 
atividades em geral já re-
gulamentada pela maioria 
dos municípios, a cautela 
é a palavra de ordem. 

A sociedade civil or-
ganizada já conhece as 
agruras de uma fase mais 
restritiva. E só depende 
dela própria evitar uma 
reedição, se autopro-
tegendo, zelando pelo 
próximo e evitando os 
excessos. Se cada um fizer 
sua parte, não será preciso 
enfrentar os efeitos das 
decisões drásticas emer-
genciais dos governantes.

Levantamento de mar-
ço feito pela Associação 
de Medicina Intensiva Bra-
sileira (Amib) mostrou 
que 52% das internações 
em unidades de terapia 
intensiva foram de pesso-
as com até 40 anos. Isso 
significa dizer, segundo 
a entidade, que não há 
mais que se falar em gru-
po de risco, mas, sim, em 
comportamento de risco. 

Em outras palavras, 
práticas como o bom e 

velho happy hour no 
barzinho do momen-
to passam a ser tão ou 
mais significativas no con-
texto do controle da 
curva epidêmica que 
as comorbidades dos 
idosos, por exemplo.

Diante disso, expli-
ca-se o fato de os go-
vernantes estarem ante-
cipando a imunização 
de grupos profissionais 
altamente expostos 
a riscos diariamente, 
como os da segurança 
pública e do magistério, 
entre outros. No atual 
momento pandêmico, 
é uma decisão coeren-
te levar a imunização 
a faixas etárias mais jo-
vens, desde que não 
interfira, também, na 
vacinação dos idosos, 
que nas últimas semanas 
desacelerou de maneira 
altamente significativa 
no Brasil, por falta de 
doses. Esse é o maior 
problema que enfren-
tamos hoje no enfren-
tamento à pandemia, e 
que precisa de corre-
ção urgentemente.

Por ora, não há outro 
remédio para manter 
longe o fantasma de um 
novo lockdown. Dos 
governantes, espera-
se a busca incessante 
por mais insumos mé-
dicos e, acima de tudo, 
vacinas. Da sociedade 
civil, nada mais que or-
ganização, consciência 
e espírito de coletivi-
dade. Afinal, estamos 
todos no mesmo barco.
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Guarujá - As obras 
da primeira etapa da ma-
crodrenagem do Rio San-
to Amaro, já começam a 
aparecer. As intervenções 
na Av. Francisco Arnaldo 
Gimenez e na Rua das 
Magnólias avançam com 
infraestrutura e recons-
trução dos canais, com-
preendendo serviços de 
drenagem, asfalto, calça-
das, guias e sarjetas.

Em uma semana onde 
as chuvas intensas cau-
saram alagamentos em 
diversas ruas do bairro, as 
intervenções propostas 
para o local são mais do 
que aguardadas. No local 
será construído um siste-
ma de proteção contra 
inundações composto 
pela ampliação da capa-
cidade dos canais e gale-

As chuvas intensas 
que caíram na região da 
Baixada Santista causa-
ram inúmeros transtornos 
para a população. Em, 
Guarujá, mais uma vez 
os morros estão em es-
tado de atenção devido 
aos deslizamentos que 
ocorreram na estrada de 
acesso à Santa Cruz dos 
Navegantes. De acordo 
com as equipes da De-
fesa Civil, não houve da-
nos materiais ou vítimas.

Na tarde de quarta-
feira (12), o mau tempo já 
anunciava a tempestade. 
A travessia das balsas en-
tre Santos e Guarujá che-
gou a ser paralisada devi-
do a alta da maré e ventos 

fortes. Filas de veículos e 
bicicletas se formaram 
nos dois sentidos da 
travessias e só foram libe-
radas por volta das 21h.

No bairro Jardim Brasil, 
na região do Morrinhos, 
moradores relataram que 
os alagamentos foram mais 
acentuados e diversas re-
sidências foram atingidas, 
com cerca de 20 cm de 
água dentro de casa.

Moradores do bairro 
Santo Antonio e Guaiu-
ba também relataram 
problemas com alaga-
mentos nas ruas que 
adentraram as moradias, 
especialmente as que 
ficam nas vias com canal. 

Na região central,, 

as avenidas Leomil, e 
dos Caiçaras também 
ficaram alagadas, dificul-
tando a passagem de 
veículos e pedestres.

A Defesa Civil de Gua-
rujá informa que o acu-
mulado pluviométrico 
das últimas 24h é de 
150,0 mm e que o índice 
esperado para todo o 
mês já foi ultrapassado. 
Em apenas 3 horas regis-
trou-se um acumulado 
de aproximadamente 
120 mm, ou seja, 74% 
do que era esperado 
para todo o mês. O acu-
mulado mensal até esta 
quinta-feira é de 225,5 
mm, e o esperado era de 
apenas 162,0 milímetros.

Chuvas causam deslizamentos e alagamentos em Guarujá

Obras de piscinões e reconstrução
de canais seguem em ritmo acelerado

Com previsão de 30 meses, obras 
acontecem na região do Santo

Antônio, que receberá também
nova infraestrutura viária

rias existentes, associado 
a um sistema de prote-
ção dos efeitos de maré. 

As obras nesse senti-
do seguem adiantadas e 
o cronograma prevê 30 

meses de trabalho, com 
investimentos de R$ 77,5 
milhões do Ministério 
do Desenvolvimento Re-
gional (MDR). O projeto 
executivo prevê a cons-
trução de três reserva-
tórios controlados por 
comportas, reconstrução 
de canais, obras de dre-
nagem e pavimentação. 

O primeiro, que será 
erguido na Rua Paulo Or-
landi, será o menor, com 
volume útil de 7.078 m³, 
com três metros de altu-
ra. O segundo, situado 
atrás do Conjunto Habi-
tacional Wilson Sório, terá 
capacidade de 22.897 
m³, com níveis de água 
de até três metros, e 
receberá a vazão dos 
canais da Av. Francis-
co Arnaldo Gimenez e 

da Rua das Magnólias. 
O terceiro, que re-

ceberá as águas do ca-
nal da Av. das Acácias, 
comportará um volume 
útil de 21.988m³. So-
mados, os reservatórios 
comportarão volume de 
água semelhante ao de 
20 mil piscinas olímpi-
cas, que têm 50 metros 
de extensão e dois me-
tros de profundidade.

“As obras buscam so-
lucionar um problema 
de décadas e melhorar a 
qualidade de vida não só 
dos moradores do bairro, 
mas também da popula-
ção da cidade em geral, 
que se vê privada de tran-
sitar pelo bairro em mo-
mentos de chuvas mais 
intensas. Vamos conseguir 
reduzir consideravelmen-

te o histórico problema 
das enchentes”, destaca 
o prefeito Válter Suman.

14 MIL BENEFICIADOS
Dados da Secretaria 

de Planejamento apon-
tam que as obras vão 
beneficiar 13.665 pes-
soas que vivem naquela 
região. O Santo Antônio 
é um dos bairros mais 
populosos de Guarujá. 
A área do bairro totaliza 
1,24 km², sendo que 
92% estão ocupados.

A Bacia Hidrográfi-
ca do Rio Santo Amaro 
possui 32% de áreas 
de inundação. Segundo 
a Sabesp, 35% da ma-
lha viária do bairro não 
é dotada de rede de 
esgoto e cerca de 5% 
não tem rede de água.

De quarta para quinta-
feira, foram registrados 
três escorregamentos de 

pequeno a médio porte 
na região da Santa Cruz 
dos Navegantes, e de 

acordo com as equipes 
da Defesa Civil, não houve 
danos materiais ou vítimas.

Segundo De fesa Civil, não teve da nos materiais ou vítimas



14 a 20 de maio de 2021 G E R A L A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br4

SÓ PARA

Sérgio Trombelli 

PENSAR

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

“Abre-te sésamo”
As idas e vindas na aber-

tura e fechamento das es-
colas, principalmente para 
os pequeninos, tem sido 
assunto de controvérsia entre 
epidemiologistas, governo, 
pedagogos e administradores 
escolares. De outra parte, 
já foi aprovado na Câmara 
Federal um projeto, obrigan-
do a manutenção das aulas 
presenciais, desde que com 
rígidas normas de segurança.

Se por um lado precisamos 
preservar a vida das crianças, 
por outro, o aspecto lúdico da 
educação é necessário, afinal 
criança precisa de criança 
para seu o crescimento in-
terior e a alegria do encontro 
faz parte da vida. Crianças 
enclausuradas, que não brin-
cam e não convivem com seus 
amiguinhos, ou não possuem 
a segurança do professor no 
processo de aprendizagem, 
é crueldade. Contudo, expor 
crianças ao risco da coro-
na vírus é crueldade talvez 
pior. Assim, o tema ainda 
continuará sendo de inten-
sos debates sobretudo nas 
famílias, cuja preocupação 
é mais do que justificável.

Contudo, a questão desta 
matéria, tem outro enfoque. 
Dentro das universidades, 
existem cursos que não pa-
raram, como os de Medicina, 
Enfermagem e outros na área 
da saúde, haja vista as neces-
sidades do mercado durante a 
pandemia.

Contudo, outros cursos 
em várias universidades, 
as aulas não têm sido pre-
senciais. Sabidamente uni-
versitários aceitam bem as 
aulas pela internet. Transitam 
na tela do computador com 
facilidade, mas os profes-
sores, cuja geração não é 
exatamente esta, nem sem-
pre tem a mesma facilidade.

Dar aula é por si só uma 
tarefa nada simples. Motivar 
alunos, captar a atenção, se-
lecionar o conteúdo adequado 
para ser ministrado, que seja 
útil àquele que o recebe, é ta-
refa que o mestre leva sempre 
em consideração.

Ademais, não é possível 
que um professor seja o mes-
mo na frente de uma classe e 
na frente de uma tela de com-
putador. Não é só a questão do 
manuseio desta ferramenta, é 
preciso dominar a práxis de 
como tornar a ferramenta útil 
e efetiva. O professor é um 
animador e na frente da tela, 
ele requer um desempenho de 
maior atratividade para o qual 

a sua universidade deveria 
tê-lo preparado, e raras, muito 
raras, o fizeram, portanto, a 
culpa não é dos mestres.

De outra parte, ao aluno, 
ter a atenção fixada apenas 
em um professor é diferente 
de olhar uma tela com inú-
meras fotos 3x4, que acabam 
desviando a concentração, 
afinal há alunos que dormem, 
outros ouvem música, outros 
cuidam das unhas, enfim, a 
aula acaba sendo tudo, menos 
uma aula de fato.

Numa situação destas 
como fica a formação do 
universitário brasileiro dentro 
da pandemia? O ano passado, 
em termos de conteúdo, ficou 
a desejar, e este ano, se ca-
minhar do mesmo modo, vai 
continuar ficando.

O resultado pode ser 
uma plêiade de profissionais 
menos capacitados para a 
função que deverão exercer. 
Possivelmente, no futuro, 
frente aos currículos quando 
apresentados para análises, 
os empregadores poderão 
dar atenção especial à data 
de formatura para ver quem 
são os profissionais da era 
COVID, e talvez isso seja uma 
barreira na contratação.

Ademais, quando contra-
tados, no caso de não serem 
suficientes para um bom de-
sempenho, e forem cobrados 
“Onde você se formou, cara?”, 
vão declinar o nome de suas 
faculdades, o que é despres-
tígio para elas e, com certeza, 
nos exames de avaliação do 
ensino superior, as notas 
serão baixas e muitas facul-
dades poderão ser rebaixadas 
em suas notas de referência. 

A legislação aprovada na 
Câmara agora foi ao Senado 
e prevê o sistema híbrido de 
aulas presenciais e virtuais, o 
que pode amenizar o problema. 
Toda instituição de ensino pre-
para jovens para uma socieda-
de em mudança, porque, como 
se diz, a única coisa que não 
muda é a mudança, e esta pre-
paração, requer convivência, 
o que a atividade no campus 
universitário estimula e amplia.

Seja como for, é funda-
mental que a inventiva univer-
sitária seja capaz de criar situ-
ações novas que solucionem 
o problema. Mestres e alunos 
interagem frente a frente no 
cotidiano educacional, tanto 
nas séries iniciais como nas 
aulas universitárias.  Então, 
que as portas das universi-
dades se abram.  

“Abre-te sésamo! ”

Após a última vistoria 
técnica no Mirante das 
Galhetas – inédita atração 
turística de Guarujá com 
piso de vidro suspenso 
a 45 metros do nível do 
mar – munícipes e visi-
tantes já podem apreciar 
uma das paisagens mais 
belas da Cidade, a praia 
do Tombo, recordista de 
certificações da Bandeira 
Azul na América do Sul. 

Com acesso controla-
do, o equipamento fun-
ciona das 8 às 20 horas 
e para entrar é preciso 
doar 1 kg de alimento não 
perecível, dentro da cam-
panha ‘Turismo Solidário’.

Os alimentos ar re-
cadados na campanha 
Turismo Solidário serão 
enviados ao Fundo Social 
de Solidariedade de Gua-
rujá, que os encaminhará 

a famílias em situação 
de vulnerabilidade da 
Cidade. O complexo 
instalado no Morro da 
Caixa D’água conta com 
estacionamento para 14 
veículos e um espaço 
para a prática de voo livre.

Fo ram i nves t idos 
aproximadamente R$ 2 
milhões, enviados pelo 
Ministério do Turismo, 
em atendimento a pro-
jeto desenvolvido pela 
Prefeitura. “O turismo 
será uma das molas mes-
tras de nossa retomada 
econômica. Estamos in-
vestindo em diversas 
frentes e o Mirante das 
Galhetas é mais um re-
curso fundamental para 
atrair ainda mais negócios 
e turistas quando a pan-
demia permitir”, sinaliza 
o prefeito Válter Suman.

Hygor Abreu

�

�

�

ATIVO

ATIVO 575.801,66

ATIVO CIRCULANTE 305.562,68

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 305.562,68

NUMERÁRIOS 5.492,69

Numerarios 5.492,69

Caixa Geral 5.492,69

BANCOS 48,76

Bancos 48,76

Banco Santander S/A C/C 13-003371-0 48,76

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 279.358,12

Aplicações Financeiras 279.358,12

Aplic.Fin.-Banco Brasil 597-5 14.036,51

Aplic.Fin.-Banco Brasil 599-1 42.425,58

Aplic.Fin.-Santander-C/Poupnça 600211909 40.198,88

Aplic.Fin.-Banco Brasil 200597-2 94.992,87

Aplic.Fin.-Banco Brasil-Cta Poupança 597 32,68

Aplic.Fin.-Banco Brasil-Cta Poupança 599 117,50

Aplic.Fin.-Banco Brasil 200598-0 81.999,93

Aplic.Fin.-Santander Contamax-45649 Rest 102,99

Aplic.Fin.-Santander Contamax-003375 Lar 0,04

Aplic.Fin.Santander Contamax-003371 Ass 5.451,14

REALIZÁVEL 20.663,11

ESTOQUE DE MERCADORIAS 20.663,11

MERCADORIAS EM NOSSO PODER 20.663,11

ATIVO PERMANENTE 270.238,98

IMOBILIZADO 270.238,98

IMÓVEIS 178.513,92

Imóveis 178.513,92

Edif icações 178.513,92

VEÍCULOS/MÁQUINAS/FERRAMENTAS 433.082,26

Veículos/Máquinas/Ferramentas 433.082,26

Veículos - Automóveis 212.886,61

Veículos - Caminhões/Utilitários 64.000,00

Ferramentas 3.988,00

Máquinas e Equipamentos 149.709,65

Aparelhos de Comunicação 2.498,00

MOVEIS UTENS/ INSTALAÇÕES E PRATELEIRAS 116.758,64

Moveis Utens/ Instalações e Prateleiras 116.758,64

Móveis e Utensílios 104.884,06

Instalações 11.874,58

IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO 115.608,12

Imobilizações em Andamento 115.608,12

Veículos atraves de Consorcio 41.608,12

Construções em Andamento 74.000,00

INFORMÁTICA 58.436,41

Informática 58.436,41

Informática-Programas-Softw are 627,95

Informática-Equipamentos-Hardw are 57.808,46

BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS 10.000,00

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 10.000,00

Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 10.000,00

(-) DEPRECIAÇÕES - ACUMULADAS (642.160,37)
(-) Depreciações - Acumuladas (642.160,37)

Depreciações - Edif icios (75.785,86)

Depreciações - Veículos - Automóveis (212.886,61)

Depreciações - Veículos - Caminhões/Util (64.000,00)

Depreciações - Máquinas - Equipamentos (125.395,92)

Depreciações - Ferramentas (3.988,00)

Depreciações - Móveis e Utensílios (92.140,92)

Depreciações - Instalações (11.874,58)

Amortização - Informática-Progr.Softw are (162,23)

Depreciação - Inform.Equip.Hardw are (53.637,68)

Amortização - Benfeitorias em Im.Tercs. (549,99)

Depreciações - Aparelhos de Comunicação (1.738,58)

PASSIVO

PASSIVO 575.801,66

PASSIVO CIRCULANTE 179.216,41

EXIGÍVEL A CURTO PRAZO 179.216,41

FORNECEDORES 44.287,43

Fornecedores 44.287,43

Fornecedores 44.287,43

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA 102.573,37

Obrigações Trabalhistas 102.573,37

Salários e Ordenados a Pagar 99.681,77

Benefícios a Pagar 2.403,13

Outros Valores/Pensões a Pagar a Colab. 488,47

CONTAS A PAGAR 4.819,00

Contas a Pagar 4.819,00

Serviços de Terceiros a Pagar 4.819,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.041,09

Obrigações Fiscais 1.041,09

I.R.R.F. s/Folha de Pagto a Recolher 1.041,09

TAXAS DIVERSAS 119,32

Taxas Diversas 119,32

Outras Taxas a Recolher 19,07

ISS a Recolher 100,25

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 26.376,20

Obrigações Sociais 26.376,20

F.G.T.S. a Recolher 15.768,20

I.N.S.S. a Recolher 8.500,56

Contribuições a Pagar 30,94

Pis s/Fl.Pagto. a Recolher 2.002,86

Cofins a Recolher 73,64

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 69.590,37

EXIGIVEL A LONGO PRAZO 69.590,37

PARCELAMENTOS 69.590,37

Parcelamentos 69.590,37

Parcel-P.M.Guaruja-Div.Ativa 69.590,37

PATRIMONIO LÍQUIDO 326.994,88

PATRIMONIO 61.773,45

PATRIMONIO 61.773,45

Patrimonio 61.773,45

Patrimonio 61.773,45

SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 265.221,43

SUPERAVIT OU DÉFICIT- EXERC. ANTERIORES 265.221,43

Superavit ou Deficit - Exerc. Anteriores 265.221,43

SUPERAVIT OU DEFICIT -ACUMULADO 88.898,36

SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 16.551,28

APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 159.771,79

Balanço Patrimonial
ASSOCIAÇÃO LAR ESPIRITA CRISTAO ELIZABETH

CNPJ: 49.185.325/0001-85 - Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

Mirante das 
Galhetas abre ao 

público em Guarujá

Para acessar ponto turístico é preciso 
doar 1 kg de alimento não perecível
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Guarujá receberá do 
Governo do Estado de 
São Paulo um aporte de 
R$ 350 mil para investir 
em equipamentos de 
instalações espor tivas 
na Cidade. Do total, R$ 
250 mil serão destinados 
à construção de uma 
nova pista de skate no 
Jardim Boa Esperança, e 
outros R$ 100 mil, para 
aplicação na revitalização 
de quadra esportiva, em 
local ainda a ser definido. 

O anúncio foi feito 
nesta segunda-feira (10), 
no Palácio dos Bandeiran-
tes, em solenidade que 
contou com a presença 
do governador do Es-
tado, João Dória, e dos 
secretários estaduais: 
Aildo Rodrigues Ferreira 
(Esportes), Marco Vinholi 
(Desenvolvimento Regio-
nal), e Cauê Macris, (Casa 
Civil); e do secretário 
Executivo de Esporte, 
Lazer e Juventude do 
Estado, Marco Aurélio 

A terceira palestra do 
Seminário do Terceiro 
Setor será realizada neste 
sábado (15). A iniciativa 
da OAB Guarujá, em par-
ceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Portuário (Sedep), 
é aberta ao público e 
abordará sobre legislação 
que regem Organizações 
Sociais (OS), Organiza-
ções da Sociedade Civil 
de Interesse Pública (OS-
CIP), Instituições de Pes-
quisa Científica e Tecnoló-
gica (ICT) e fundamentos 
da Lei Orgânica da As-
sistência Social (LOAS).

Para participar, os in-
teressados devem aces-
sar o instagram da OAB 
Guarujá (www.instagram.
com/oabguarujá). A con-
ferência será transmitida 
via live na rede social a 
partir das 9 horas, sem 
necessidade de inscrição. 

Telefone: (13) 99642-1620

DELIVERY
REVISTARIA PERALTA

CONVENIÊNCIA

Horário de entrega das 9h às 17h

� Revistas
� Jornal
� PET
� Máscaras

� Hiper Cap
� Chips
� Coquetel
� Gibis

� Mangá
� Cigarros
*Consulte a
taxa de entrega
do seu bairro

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

Guarujá promove live sobre legislação 
de terceiro setor neste sábado (15)

CONFIRA O CRONOGRAMA DO SEMINÁRIO
 
15/05 (sábado): Legislações OS, OSCIP, ICT e LOAS
19/06 (sábado): Imunidade e Isenção Tributária
17/07 (sábado): Terceiro setor na área de turismo
21/08 (sábado): Terceiro setor de Direito Social
18/09 (sábado): Terceiro setor na área empresarial
16/10 (sábado): Sustentabilidade,
                                                     responsabilidade social e ambiental
20/11 (sábado): Terceiro setor na área esportiva

A palestra será ministra-
da por Takashi Yamauchi, 
especialista em Terceiro 
Setor e Responsabilidade 
Social, e contará com in-
termediação do membro 
da comissão do Tercei-
ro Setor da OAB Gua-
rujá, Gustavo Abrahão.

O Seminário seguirá 
até novembro, sendo 
realizada uma palestra 
por mês, abordando di-
ferentes vertentes sobre 

o Terceiro Setor. Ao final, 
todos os participantes 
receberão um cer tifi-

cado de participação. 
(Veja abaixo a relação 
dos temas e as datas).

Evento será transmitido no instagram da OAB Guarujá

Guarujá recebe R$ 350 mil para nova
pista de skate e reforma de quadra

Anúncio foi feito na segunda-feira (10) durante
solenidade no Palácio dos Bandeirantes, que contou
com a presença do governador do Estado, João Dória

Pegolo dos Santos. O 
Estado disponibilizou 
hoje um total de R$ 
36 milhões em investi-
mentos aos municípios. 

O secretário de Es-
porte e Lazer (Sel) de 
Guarujá, José Roberto 

Leopoldino Galvão, par-
ticipou do ato repre-
sentando o prefeito da 
Cidade, Válter Suman. 
“Conversamos com o Es-
tado no sentido de obter 
ainda, mais recursos para 
novos investimentos na 

Cidade. Aproveitamos 
para falar da necessidade 
de Guarujá em receber 
mais uma pista de ska-
te, assim como novos 
campos society e tam-
bém de pistas de atle-
tismo”, pleiteou Galvão.  
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POR ONDE ANDA

BASTIDORES
DO ESPORTE

Nelsinho Filho

Nome
Paulo Roberto do Nascimento Pereira 

Apelido: Carioca/Carioquinha
Natural: Rio de Janeiro

Nascimento: 11/08/1951
Esporte: Futebol 

Posição: Meia e ponta esquerda 

“Rápido, habilidoso tecnicamente, difícil de marcar e de roubar 
a bola dele”. Desta forma que os amigos e adversários classifi-
caram as qualidades de Paulo Roberto, popularmente conhecido 
por Carioquinha.

Pensem numa pessoa boa e do bem, multipliquem por dois, 
esse é o Carioquinha, muito querido por todos.

Meia-esquerda ou ponta esquerda. Onde era escalado, nosso 
homenageado dava conta do recado.

Carioquinha é mais um craque revelado pelo saudoso Moacir 
Mazagão, no juvenil do Brasil A.C. 

Em 1970 foi convidado a jogar nas categorias de base da Por-
tuguesa Santista, onde teve rápida passagem. 

Não deixava de pensar na “bola”, mas, sabia dos riscos que ela 
oferecia, ou seja, poderia render-lhe ou não o tão sonhado futuro.

Diante desta insegurança, correu atrás de emprego e foi na 
Companhia Siderúrgica Paulista, a extinta COSIPA atual Usimi-
nas, que consolidou sua vida profissional, permanecendo até a 
aposentadoria.

Nesse período, passou pelas equipes da Sociedade Esportiva Ita-
pema e Monteiro da Cruz. Na empresa, disputou várias edições do 
Cosipão, um dos mais renomados campeonatos internos da região.

Como veterano, atuou no E.C. Canto da Coruja, onde encerrou 
sua trajetória no futebol varzeano da Ilha de Santo Amaro.

Casado com Maria de Lourdes, Carioquinha, reside no Paecará, 
em Vicente de Carvalho e tem dois filhos, Alex do Nascimento 

   Pereira e Anderson Nascimento Pereira.

Neste sábado (15), o 
lutador de MMA de Gua-
rujá, Charles do Bronx, dis-
putará o maior confronto 
de toda a sua trajetória. De 
olho no cinturão do Ultima-
te Fighting Championship 
(UFC) 262, Charles vai en-
frentar o americano Micha-
el Chandler. A luta será no 
Toyota Center, em Hous-
ton, nos Estados Unidos.

Mais uma vez Charles 
do Bronx eleva o nome 
de Guarujá no cenário 
mundial do octógono. 
“Levo também o nome 
de todos os brasileiros 
que acordam cedo todos 
os dias, que se dedicam 
em busca de um sonho, e 
também de todas as crian-
ças carentes. Podem ter 
certeza de que a gente vai 
estar 100% pronto para 
fazer uma grande vitória”.

O guarujaense, que 
disputa na categoria peso 
leve (70 Kg), já se encon-
tra nos Estados Unidos 
desde o último domingo 
(9) e deve estar de volta 
ao Guarujá na próxima 

Em busca do seu maior sonho, Charles do Bronx 
disputa cinturão do UFC neste sábado (15) 

Confronto será o mais decisivo da carreira de Charles, que vai enfrentar o americano Michael Chandler 

segunda-feira (17). Char-
les do Bronx, 31 anos, 
é o maior finalizador da 
história do UFC. Possui 30 
vitórias em toda a sua car-
reira, sendo 14 delas por 
finalização. O atleta de 
Guarujá vem de oito vitó-
rias consecutivas no UFC. 

Quando soube que 

disputaria o cinturão, 
Charles do Bronx estava 
no sítio e conta que ao 
receber a notícia chorou 
bastante. “Ao mesmo tem-
po fiquei muito feliz em 
saber que estava chegan-
do a nossa hora. Afinal, 
há quatro anos estamos 
nesta batalha, mas tudo 

tem seu momento certo”. 
Ele crê que vencerá já 

no primeiro round. “Creio 
muito nisso, no nocaute. 
Mas, vou lutar sem pressa 
e bem calmo. É esperar a 
oportunidade certa para 
sair com a vitória”, acre-
dita. Confiante, Charles 
quer parar o Brasil. “Vamos 

parar o Guarujá e Vicente 
de Carvalho, minha co-
munidade. Quero muito 
voltar com o cinturão e ver 
minha filha, minha família, 
meus amigos. Abraçar 
todo mundo, chorar ”. 

Nos dias que antece-
dem a luta, Charles diz 
estar bem focado nos 

treinos. “Estou treinando 
demais, trabalhando o 
ponto certo”. Ele conta 
que Michael Chandler é 
um adversário que me-
rece todo o respeito. “É 
um cara duríssimo, que 
chegou agora no UFC e 
que pega bastante de 
mão, tem a mão pesada”. 

Sociedade Esportiva Itapema: Agachados, da esquerda
para a direita, Carioquinha é o quinto

Time do Portão: 

Em pé, da 
esquerda 
para a direita: 

João, Celso, 
Pagão, Vado, 

Cabeça, Nilson 

e Giovani. 
Agachados, da 

esquerda para 

a direita: Gegê, 

Tica, Ivampinha, 

Coquinho e  
Carioquinha
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por Tatiana MacedoE-mail: tatianampg@gmail.com

Entre Sons Entre Sons && Tons Tons

Como está a vida 
depois da vacina?

 ‘’Eu já tomei a vacina e não deixo de usar a
máscara de jeito nenhum” - Drauzio Varella

O médico Drauzio Va-
rella, recentemente, 

deu um depoimento 
sobre os cuidados que 
devem ser mantidos mes-
mo pelas pessoas que já 
tomaram a vacina contra a 
Covid-19. Há quem ima-
gine que após a vacina 
“a vida volta exatamente 
onde parou”. Mas, quem 
já recebeu as duas doses 
conta que a realidade não 
é bem essa, e a expres-
são “novo normal” é mais 
real do que se imagina. 

Dráuzio aler tou em 
uma rede social: ‘’Eu já 
tomei a vacina e não 

deixo de usar a máscara 
de jeito nenhum. Não 
me meto em aglome-
rações, não fico por aí 
armando confusão. Por 
quê? Porque essas vaci-
nas são bastante eficazes. 
Elas protegem contra 
a doença grave, mas, 
em primeiro lugar, não 
existe vacina que proteja 
100%. Mesmo vacina-
do, você pode ficar do-
ente”, disse o médico. 

Drauzio também ex-
plicou que mesmo os 
vacinados podem trans-
mitir o novo coronaví-
rus para outras pessoas.

“Você entra em con-
tato com o vírus. O vírus 
fica nas suas fossas nasais, 
não vai ficar doente, mas 
vai poder levar o vírus 
para dentro de casa para 
as pessoas que você 
mais ama. Então, a vacina 
é uma grande utilida-
de. Ela vai nos livrar do 
coronavírus, mas não 
é porque estou vaci-
nado ou porque você 
está vacinado, você fala: 
‘Agora liberou geral!’’. 
Infelizmente, não. A gen-
te tem que continuar 
agindo com responsabi-
lidade”, lembra Dráuzio. 

Para ilustrar esse “novo 
normal” trago o depoi-
mento de um jovem bra-
sileiro, saudável, que to-
pou participar dos testes 
das vacinas desenvolvidas 
contra o novo coronaví-
rus e conseguiu ser imu-
nizado antes mesmo de 
muitos médicos, enfer-
meiros e da maior parte 
da população brasileira.

Rober t Greathouse, 
26 anos, está pronto para 
ir visitar seus pais após 
seis meses separados. 
Há seis meses ele tomou 
a vacina da Pfizer. Em um 
ato de coragem topou 

ser cobaia da vacina mais 
rápida que a ciência já 
desenvolveu. Centenas 
de brasileiros toparam 
receber o imunizante em 
caráter experimental. De-
pois de meses sem saber 
se estavam imunes ou 
não, receberem a notícia 
de que agora têm anticor-
pos contra a COVID-19, 
a doença que parou o 
mundo. E o que fazer 
com essa tal liberdade?

Robert é intérprete e 
viajava o Brasil com seu 
trabalho. Um trabalho 
muito legal, mas nada 
essencial. Ele recebeu um 

link para se candidatar a 
uma vaga de “cobaia” 
da vacina de uma amiga 
através do Whatsapp. 
“Eu, na verdade, nunca 
imaginei ser selecionado, 
pois foi em setembro e já 
haviam muitos casos de 
morte no Brasil e estava 
todo mundo querendo 
vacina. Mas aconteceu, 
pois naquela época mui-
tos não acreditavam em 
um imunizante produzido 
tão rápido”, lembra.

Para se ter uma ideia 
desse medo, que agora, 
em 2021, nos parece im-
possível, em dezembro 

Reprodução

Jovens imunizados.
E agora?

de 2020 uma pesquisa 
do Datafolha revelava 
que 25% dos brasileiros 
afirmavam que não iriam 
tomar a vacina. 

Robert recebeu a va-
cina em setembro de 
2020. Mas, mesmo após 
ser vacinado, como ainda 
estava em observação, 
continuou a vida como 
se não fosse vacinado: 
trancado em casa, viu 
poucos amigos e seus 
pais três vezes em 1,5 
ano. Em dezembro, a 
vacina foi aprovada pelo 
FDA, órgão responsá-
vel nos EUA, e aqui no 
Brasil anunciaram o fim 
do estudo. O mundo 
recebeu a notícia de que 
a vacina era eficaz. E o 
“cobaia Robert” também. 

E então? “Fiz milhões 
de planos, me matriculei 
novamente na academia, 
me planejei de visitar 
meus pais”, mas os pla-
nos duraram apenas dois 
dias. Voltamos para a fase 
vermelha e após saber 
das variantes, minha vida 
continua igual quando 
não era vacinado”, afir-
ma o jovem. “Continuo 
usando máscaras, vejo 
meus amigos em visitas 
individuais, cancelei no-
vamente o plano aca-
demia”, lamenta Robert. 

A única coisa que mu-
dou, segundo ele, foi a 
vida profissional. Depois 
de meses trabalhando 
de casa, ele pode voltar 
a frequentar estúdios para 
realizar traduções. Mas, 

ainda assim, ele precisa 
realizar o teste de COVID-
19 antes de ser aprovado 
em cada trabalho. 

“Ainda quando te-
nho febre logo penso: é 
COVID”, e busco logo o 
teste rápido”, explica. 

Segundo Robert, al-
guns de seus amigos se 
apresentam negacionistas 
para a doença e desses, 
alguns tiveram que ficar 
hospitalizados e apren-
deram a lição da pior for-
ma. “Acabei me afastando 
de algumas pessoas, com 
pesar, mas é pelo bem 
dos demais que tomam 
os cuidados como eu. 
Infelizmente, vacinados 
ou não, a vida não vai 
ser como era antes, tão 
cedo”, lamenta o jovem. 

“Continuo 
usando 

máscaras, vejo 
meus amigos 

em visitas 
individuais”

Robert 
Greathouse

Imunizados 
ainda precisam 

passar por 
testes e usar 
máscaras em 

ambientes
de trabalho
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Pessoas de 45 a 49 anos com comorbidades
e deficiências entram na vacinação

Nova faixa etária começa a ser imunizada contra COVID-19 na próxima sexta (21)

A vacinação contra 
Covid-19 para pessoas 
com comorbidades e 
deficiências permanen-
tes com idade entre 45 
e 49 anos, passam a fazer 
parte da campanha de 
vacinação já na próxima 
semana. O anúncio foi 
feito na quarta-feira (12), 
pelo governo do Estado 
de São Paulo.

A par tir de 21 de 
maio, sexta-feira da sema-
na que vem, serão vaci-
nadas as pessoas na faixa 
etária entre 45 e 49 anos 

de idade com comor-
bidade e pessoas com 
deficiência permanente. 
A expectativa do go-
verno é imunizar 695 mil 
pessoas nesta faixa etária. 

O número totaliza 
670 mil pessoas que 
possuem doenças crô-
nicas e 25 mil deficien-
tes contemplados com 
o Benefício de Presta-
ção Continuada da As-
sistência Social (BPC).

Na ocasião em que 
comparecer ao posto de 
saúde, qualquer pessoa 

com comorbidades e 
que faz parte das faixas 
etárias já anunciadas deve 
apresentar comprovante 
da condição de risco por 
meio de exames, receitas, 
relatório ou prescrição 
médica. Os cadastros 
previamente existentes 
em Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) também 
podem ser utilizados.

“O que isso quer di-
zer? Que esses pacientes 
que já fazem parte do 
seu território e frequen-
tam, vão à UBS, fazem 

seu controle na unida-
de, seja de diabetes ou 
qualquer outra comor-
bidade, este cadastro 
na Unidade Básica de 
Saúde será usado para 
vacinação”, explica a 
Coordenadora Geral do 
Plano Estadual de Imuni-
zação, Regiane de Paula.

Já as pessoas com 
deficiência permanente 
precisam apresentar o 
comprovante do rece-
bimento do Benefício de 
Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC).

Em um estudo divulga-
do na plataforma medR-
xiv, pesquisadores brasi-
leiros deram os primeiros 
passos para entender por 
que algumas pessoas são 
naturalmente resistentes 
à infecção pelo novo 
coronavírus.

O trabalho se baseou 
na análise do material 
genético de 86 casais em 
que apenas um dos côn-
juges foi infectado pelo 
SARS-CoV-2, embora am-
bos tenham sido expos-
tos. Os resultados – ainda 
em processo de revisão 
por pares – sugerem que 
determinadas variantes 
genéticas encontradas 
com maior frequência 
nos parceiros resistentes 
estariam associadas à 
ativação mais eficiente 
de células de defesa 
conhecidas como exter-
minadoras naturais ou NK 
(do inglês natural killers).

Esse tipo de leucócito 
faz par te da resposta 
imune inata, a primeira 
barreira imunológica con-
tra vírus e outros patóge-
nos. Quando as NKs são 

acionadas corretamente, 
conseguem reconhecer e 
destruir células infectadas, 
impedindo que a doença 
se instale no organismo.

De acordo com a co-
ordenadora do Genoma 
da USP, Centro de Pes-
quisa, Inovação e Difusão 
da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp), 
Mayana Zatz, a hipótese 
é que as variantes ge-
nômicas mais frequentes 
nos parceiros suscetíveis 
levem à produção de 
moléculas que inibem a 
ativação das células NK. 

“Mas isso é algo que 
ainda precisa ser vali-
dado por meio de es-
tudos funcionais”, diz 
Mayana que também é 
professora do Instituto 
de Biociências da Uni-
versidade de São Paulo.

ESTUDO 
A identificação dos 

casais e a coleta de mate-
rial dos voluntários para o 
estudo foram conduzidas 
pelo bolsista de pós-
doutorado da Fapesp 

Mateus Vidigal. “O primei-
ro passo foi fazer um teste 
sorológico para excluir da 
amostra eventuais casos 
assintomáticos [pessoas 
que, na verdade, haviam 
sido infectadas, mas não 
apresentaram sintomas]. 
Após a triagem, restaram 
86 casais de fato soro-
discordantes, ou seja, em 
que apenas um cônjuge 
carregava no sangue anti-
corpos contra o novo co-
ronavírus”, relata Vidigal.

Enquanto no grupo 
dos suscetíveis havia uma 
maioria de homens (53 
contra 33), as mulheres 
predominavam entre os 
resistentes (57 contra 
29). Vidigal destaca que 
a pesquisa foi conduzida 
antes do surgimento das 
novas cepas do SARS-
CoV-2, consideradas mais 
transmissíveis. “Não temos 
certeza de que os acha-
dos seriam os mesmos em 
pessoas expostas à P.1., 
por exemplo”, pondera.

Apesar de não ter 
feito parte do estudo, a 
escaladora de voos Vic-
tória Mesquita de Sousa, 

de 23 anos, conta como 
o marido foi infectado 
pelo novo coronavírus, 
e ela, não. Segundo 
Victória, em um fim de 
semana, ambos foram 
à casa dos pais dele. 

“Tive contato com 
eles, nos abraçamos, mi-
nha cunhada até espir-
rou perto de mim. Uma 
semana depois, minha 
sogra e a cunhada infor-
maram que tinham testa-
do positivo e até passa-
ram mal com sintomas.”

Victória lembra que, 
então, ela e o marido 
foram fazer os exames. 
“Cont inuamos tendo 
contato normal, dormi-
mos na mesma cama, 
bebemos no mesmo 
copo, não tivemos uma 
separação, não fizemos 
isolamento. Só ele testou 
positivo. Ficou febril, teve 
dor de cabeça, perda de 
paladar, dor no corpo, 
nada muito forte, e tosse, 
que foi o que permane-
ceu mesmo depois de 
um mês. E eu não senti 
nada, e meu exame deu 
negativo. Ficamos isola-

Cientistas investigam pessoas imunes à covid-19

� Doenças Cardiovasculares
� Insuficiência cardíaca (IC)
� Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito)
   e Hipertensão pulmonar
� Cardiopatia hipertensiva
� Síndromes coronarianas
� Valvopatias
� Miocardiopatias e Pericardiopatias
� Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e
   Fístulas arteriovenosas
� Arritmias cardíacas
� Cardiopatias congênitas no adulto
� Próteses valvares e dispositivos cardíacos
   implantados
� Diabetes mellitus
� Pneumopatias crônicas graves
� Hipertensão arterial resistente (HAR)
� Hipertensão arterial – estágio 3
� Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com
   lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade
� Doença Cerebrovascular
� Doença renal crônica
� Imunossuprimidos (transplantados; pessoas
   vivendo com HIV; doenças reumáticas em
   uso de corticoides; pessoas com câncer)
� Anemia falciforme e talassemia maior
   (hemoglobinopatias graves)
� Obesidade mórbida
� Cirrose hepática

COMORBIDADES DEFINIDAS
PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE

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

dos do trabalho, mas eu 
continuei trabalhando 
de casa. Ajudei a cuidar 
dele, fiquei junto com 
ele o tempo inteiro.” O 
marido de Victória, de 
33 anos, foi infectado 
em fevereiro deste ano.

O artigo Immunoge-
netics of resistance to 
SARS-CoV-2 infection 
in discordant couples 
pode ser lido na platafor-
ma medRxiv. A pesquisa 
teve apoio da Fapesp. 
(Fonte: Agência Brasil)
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Tels.: 3227.5770 - 99711.5545

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

Maria Senra Catharin completa um aninho

Amiguinhos compareceram para participar das brincadeiras e abraçar Maria no seu aniversário
de um ano. Familiares e amigos desejaram muita sorte e sucesso no decorrer da vida. Parabéns!!!

Os avós Wilien Senra 
e Elizabeth com a 
aniversariante Maria 

A conceituada médica ginecologista Adriana Machado,
 a psiquiatra Daniela Samico e a radiologista Edirene Tamburus
foram parabenizar os pais de Maria por esse momento marcante 

O tema da festa Galinha Pintadinha encantou a aniversariante Maria e os 
convidados, que a parabenizaram pelo seu primeiro ano de vida. Na foto, a 
mamãe Elizabeth Senra, o papai Osmar Cruz Catharin e a irmãzinha Sofia

A esteticista Daniela 
Magalhães e 
Cristina Teixeira
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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
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2266  
anosanos
Eternizando
emoções
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 �Rotary Club Santos-Boqueirão realiza Festiva do Dia das Mães

A presidente br i lhan-
te do Rotary Club San-
tos- Boqueirão, Marinilza 
Monteiro e seu marido, o 
vice-prefeito de Santos, 
Eustázio Alves Pereira 

Filho. A presidente cari-
nhosamente recebeu os 
convidados, para uma 
agradável noite de con-
fraternização em come-
moração ao Dia das Mães

Os cantores Gisele Afeche e Edu Camargo
(The Voice Brasil- Piano), animaram a
noite em homenagem ao Dia das Mães

Paulo 
Garcia e 
Valéria 
Garcia

O con-
ceituado 

casal Irani 
Sanches 
e Pablo 

Sanches, 
sempre 

envolvidos 
em causas 

sociais

Dulcinea Simões dos Santos, Clo Ramalho e a
presidente do Lar Mensageiros da Luz, Edna Daguer

Marinilza Monteiro e a consultora
da Mary Kay, Renata Barreiro

Ana Daguer, Maria Lúcia Moita e Silvia Haick
Maria da Graça Aulicino, Odete Lawant

e Viviane Barreto de Carvalho


