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coronavírus
12 casos confi rmados 

da Covid-19
O novo coronaví-

rus ganhando terreno 
na Baixada Santista. 
Números divulgados 
pelas prefeituras das 
nove cidades da Região 
apontam 12 casos con-
fi rmados da Covid-19, 
transmitida pelo novo 
coronavírus, além de 
666 casos suspeitos, 
conforme apurado pela 

Números oficiais 
atualizados pelas 
prefeituras da Região, 
na quinta a noite, 
apontam 666 casos 
suspeitos da doença

Números do Coronavírus (atualizado quinta às 22:59min)
reportagem de Acontece 
as 22h59min. 

Os números mostram 
um avanço substancial 
do contágio. Na última 
quinta (19), a Região 
contabilizava 158 casos 
suspeitos e nenhum caso 
confi rmado. Veja os nú-
meros de cada cidade, 
da região, do estado e do 
país no quadro ao lado.

LOCALIDADE  CASOS SUPEITOS CASOS CONFIRMADOS ÓBITOS
Santos    203        11     0
Guarujá   169          0     0
Praia Grande   122          1     0
São Vicente     62          0     0
Cubatão     18          0     0
Itanhaém     19          0     0
Peruíbe     25          1     0
Mongaguá     10          0     0
Berti oga     35          0     0
Baixada Santi sta  612        12     0
Estado de SP      1058   58
Brasil       2915   77Baixada investiga mortes suspeitas

Além dos casos confi r-
mados, a Região também 
investiga nove mortes que 
podem ter sido causada 
pelo coronavírus. Em to-

dos os casos, é aguarado o 
resultado dos exames, que 
estão sendo realizados no 
Instituto Adolpho Lutz. Os 
casos são: 

• Homem de 62 anos, com diabetes, morreu na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) da Zona Noroeste, em Santos.
• Mulher de 41 anos, de Santos
• Mulher de 80 anos, de Santos
• Mulher de 84 anos, de Santos
• Gestante de 43 anos morreu no Guilherme Álvaro, em Santos
• Homem de 76 anos, morreu na Santa Casa de Santos
• Homem de 61 anos, morador de São Vicente
• Homem de 73 anos, de Itanhaém
• Homem de 75 anos, morador de Santos, morreu em um hos-
pital fi lantrópico.

O governador João Dória 
anunciou nesta quinta (26), 
em coletiva realizada no 
Palácio dos Bandeirantes, 
a liberação de verbas para 
o combate ao coronavírus 
para cidades com mais de 
100 mil habitantes. O valor 
de repasses, que poderão 
ser solicitados a partir do 
dia 03 de abril, é de R$ 218 
milhões.

Na Baixada Santista, 
Santos, São Vicente, Praia 
Grande, Guarujá, Cubatão 
e Itanhaém poderão plei-
tear valor para as ações de 
combate à Covid-19 junto 

Praia Grande monta hospital 
de campanha para pacientes

ao governo do Estado, que 
fará detalhamento das ver-
bas de cada cidade a partir 
do próximo dia 30.

De acordo com o secre-
tário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, 
a expectativa do Governo 
do Estado é que as cidades 
com mais de 100 mil habi-
tantes tenham a possibili-
dade de se tornar centros 
de referência no combate 
ao coronavírus, podendo, 
desta forma, auxiliar as ci-
dades ao seu entorno que 
não se encaixam neste ce-
nário.

Estado libera verba para 
combate ao coronavíus
Anúncio feito nesta quinta pelo governa-
dor João Dória vai atender cidades com 
mais de 100 mil habitantes. Seis municípios 
da Baixada estão aptas a receber valores

Praia Grande inicia nos 
próximos dias a montagem 
de um hospital de campa-
nha para fortalecer o siste-
ma de saúde da Cidade no 
combate ao novo coronaví-
rus. A estrutura, que será 
montada no Ginásio Fal-
cão, na Vila Mirim, terá ca-
pacidade para 100 leitos e 
a montagem terá início nos 
próximos dias.

Segundo a prefeitura da 
Praia Grande, o equipa-
mento será voltado para 
atendimento de pacientes 
com sintomas do novo co-
ronavírus e os leitos im-

plantados serão destinados 
ao atendimento a paciente 
que se encontram num es-
tágio moderado da doença.

Os casos mais graves 
do novo coronavírus serão 
isolados no Hospital Irmã 
Dulce. A prefeitura divul-
gou que também se prepara 
para adquirir equipamen-
tos normais existentes em 
leitos clínicos, que estarão 
disponíveis para os servi-
ços no hospital de campa-
nha.

O hospital de campanha 
montado no ginásio conta 
com a interface entre a Se-

cretaria de Saúde Pública 
(Sesap), o setor de Urgência 
e Emergência e o Hospital 
Irmã Dulce. Uma equipe 
de médicos reguladores da 
cidade analisará os casos e 
defi nirá para qual serviço 
municipal de saúde o pa-
ciente será encaminhado.

Caso necessário, a pre-
feitura também conta com 
um projeto aprovado seme-
lhante, de criação de novos 
leitos no Ginásio Rodrigão, 
no bairro Tupi. Neste es-
paço está programada a 
implantação de 88 novos 
leitos.
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As cidades da Baixada 
Santista anunciaram, nes-
ta quinta (26), novas medi-
das de enfrentamento ao 
coronavírus. As decisões, 
tomadas por meio de vi-
deoconferência pelo Comitê 
Metropolitano de Contin-
genciamento do Covid-19, 
serão colocadas em prática 
já a partir desta quinta (26), 
estão relacionadas a trans-
porte público, alimentação 
escolar, saúde e economia.
Conforme decisão do Con-
desb (Conselho de prefeitos 
formado pelas nove cidades 
da Região), o controle de 
acesso aos municípios está 
mantido como ação estra-
tégica para evitar a vinda 
de turistas para a região. 
Será encaminhado ao Es-
tado pedido de apoio na 
fi scalização destes pontos. 
As restrições aos comér-
cios também continuam.
 
Vacinas

O presidente do Condesb, 
Paulo Alexandre Barbosa, 
disse ainda que também 
está sendo solicitado ao Es-
tado e à União maior volu-
me de vacinas para campa-
nha contra a gripe, que neste 
momento prioriza idosos 
e profi ssionais da Saúde. 

Baixada defi ne novas 
medidas de enfrentamento

Prefeitos da região tam-
bém estudam o enfrenta-
mento da pandemia sob o 
aspecto econômico e pedi-
rão a suspensão imediata 
do pagamento de dívidas 
e empréstimos ao Estado e 
à União. Também irão soli-
citar ao Tribunal de Justiça 
(TJ) a suspensão dos pre-
catórios dos municípios.
 
Comercio

As medidas conjuntas re-
forçam não só a manutenção 
das restrições ao comércio, 
mas que os estabelecimen-
tos comerciais que possam 
fi car de portas abertas e ado-
tem medidas preventivas de 
distanciamento social, uso 
de delivery e de álcool gel. 
(veja tabela número 02).

“Entendemos que neste 
momento a quarentena é es-
sencial para evitar a perda 
de vidas. Peço a compreen-
são dos comércios e peque-
nos empreendedores, que 
serão os mais afetados com 
as medidas, mas governar é 
escolher. As restrições serão 
avaliadas em caráter per-
manente. Estaremos aten-
tos à evolução dos casos e 
ao comportamento do vírus 
na região”, afi rmou o presi-
dente do Condesb.

1 Controle de acesso aos municípios - manutenção do 
atual controle de acesso estratégico às cidades da Região, 
de acordo com as possibilidades de cada município, e 
solicitando apoio do Estado para fi scalização nos pontos 
de acesso.

2 Transporte Público - devido à redução da quanti dade 
de veículos de transporte público, determinação para 
limitação da quanti dade de passageiros por ônibus, ga-
ranti ndo distanciamento entre os passageiros, e reforço 
na higienização entre as viagens. Será criada, de forma 
metropolitana, uma linha de transporte para os profi ssio-
nais de saúde, segurança e assistência social.

 
 

REGRAS GERAIS 

PODE NÃO PODE 

Hipermercados, supermercados, mercados, minimercados, açougues e hortifrutigranjeiros, desde que atendam às 
medidas de limpeza, higiene, prevenção, conscientização e informação do Coronavírus (Covid-19). 

 

Feiras livres (somente barracas de gêneros alimentícios), disponibilizando álcool em gel a clientes e funcionários.  

Restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, loja de conveniências, pastelarias, lojas de bolos, adegas, vendas de água 

e sorveterias (“drive thru” ou “delivery”). 

 
PROIBIDO CONSUMIR NO LOCAL 

Farmácias e drogarias, desde que atendam às medidas de limpeza, higiene, prevenção, conscientização e informação do 

Coronavírus (Covid-19). 

 

Agências bancárias e lotéricas, desde que atendam às medidas de limpeza, higiene, prevenção, conscientização e 

informação do Coronavírus (Covid-19). 

 

Hospitais e clínicas, desde que atendam às medidas de limpeza, higiene, prevenção, conscientização e informação do 

Coronavírus (Covid-19). 

 

Lavanderias e serviços de limpeza, desde que atendam às medidas de limpeza, higiene, prevenção, conscientização e 

informação do Coronavírus (Covid-19). 

 

Postos de combustíveis, depósitos de gás e transportadoras, desde que atendam às medidas de limpeza, higiene, 

prevenção, conscientização e informação do Coronavírus (Covid-19). 

 

Unidades de prestação de serviços públicos (CARTÓRIOS, CPFL, ELEKTRO, SABESP e COMPANHIAS DE GÁS), 

desde que atendam às medidas de limpeza, higiene, prevenção, conscientização e informação do Coronavírus (Covid-
19). 

 

Lojas de vendas de alimentação para animais - pet shops, desde que atendam às medidas de limpeza, higiene, 
prevenção, conscientização e informação do Coronavírus (Covid-19). 

 

Bicicletarias, desde que atendam às medidas de limpeza, higiene, prevenção, conscientização e informação do 

Coronavírus (Covid-19). 

 

Oficinas mecânicas, oficinas elétricas e borracharias, desde que atendam às medidas de limpeza, higiene, prevenção, 

conscientização e informação do Coronavírus (Covid-19). 

 

Casa de materiais de construção (com diversidade de materiais) e usinas de concreto, desde que atendam às medidas de 

limpeza, higiene, prevenção, conscientização e informação do Coronavírus (Covid-19). 

 

Bancas de Jornal, disponibilizando álcool em gel a clientes e funcionários.  

 

Veja as medidas: 
3  Comércio e demais estabelecimentos - manutenção da 
atual restrição do funcionamento dos estabelecimentos co-
merciais e prestação de serviços como forma de salvar vidas, 
permiti ndo a abertura conforme tabela anexa e adotando as 
medidas preventi vas de distanciamento social, uso de delivery 
e de álcool em gel. Esta medida conti nuará valendo e será ava-
liada permanentemente.

4 Alimentação Escolar - garanti a de distribuição de alimentos 
para crianças que estão fora da rede municipal com kits, cestas ou 
refeições, conforme realidade municipal, para garanti r o necessá-
rio para as famílias em vulnerabilidade social. Será encaminhado 
ofí cio ao Estado para o repasse dos recursos para a merenda esco-
lar como forma de manter esse programa de alimentação.

5 Insumos - Encaminhamento de nota técnica, pelo 
Condesb e municípios, à União e Estado solicitando 
urgente repasse de insumos e produtos como máscaras, 
luvas, respiradores e demais equipamentos necessários 
para o enfrentamento da pandemia na região, que ainda 
não chegaram. Encaminhamento de nota de repúdio ao 
mercado de fornecedores pelas práti cas adotadas para a 
venda de produtos básicos, em relação à elevação de pre-
ços e prazos de entrega.

6 Economia - solicitar de forma imediata a suspensão 
do pagamento de dívidas e emprésti mos com Estado e 
União e encaminhamento ao TJ de ofí cio solicitando a 
suspensão dos precatórios aos municípios.
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A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) 
anunciou a suspensão por 
90 dias no corte de forneci-
mento de energia por ina-
dimplência do consumidor 
por conta da pandemia de 
coronavírus. A medida 
vale para todas as distri-
buidoras de eletricidade do 
país.

A medida contempla 
unidades residenciais ur-
banas e rurais, incluindo 
baixa renda, além de servi-
ços e atividades considera-
das essencias como funcio-
nários de saúde, segurança 
pública e instalações de 
telecomunicações e centro 
de produção de vacinas, 
soros, combustíveis e entre 

outros insumos.
Apesar da suspensão 

do corte no fornecimento, 
não há impedimento para 
as distribuidoras encontra-
rem outras formas de co-
brar as faturas atrasadas, 
como a negativação de ina-
dimplentes em serviços de 
proteão ao crédito.

Outra medida adotada 
pela agência é a suspensão 
das medições presenciais 
que são realizadas men-
salmente nas residências 
e estabelecimentos. Além 
disso, o atendimento pre-
sencial nas unidades de 
atendimento de cada dis-
tribuidora também está 
suspenso durante o perío-
do de quarentena.

A Secretaria Estadual da 
Fazenda e Planejamento sus-
pendeu por 60 dias, a partir 
desta quarta (25), a obrigato-
riedade do recadastramento 
para um grupo específi co de 
aposentados e pensionistas, 
em razão da necessidade 
de conter e reduzir o risco 
de contágio pelo Covid-19 
por pessoas pertencentes ao 
grupo de risco e com 60 anos 
ou mais. 

A suspensão temporária 

Estado suspende recadastramento 
para aposentados e pensionistas

é direcionada a quem possui 
complementação de aposen-
tadoria e pensão, pensão da 
Revolução Constitucionalis-
ta de 1932, aposentadoria e 
pensão da Carteira dos Ad-
vogados e da Carteira das 
Serventias Notariais, pen-
sões parlamentares e pen-
sões de caráter especial. A 
Resolução SFP-27 foi publi-
cada no Diário Ofi cial do Es-
tado na edição desta quarta-
-feira (25).

POR 90 DIAS PARCERIA

Aneel suspende cortes no 
fornecimento por inadimplência Sabesp e prefeituras

higienizam ruas

A Empresa, que mantém 
normalmente os serviços 
de abastecimento de água 
e esgoto, está disponibili-
zando cloro (hipoclorito 
de sódio) para a higieniza-

A Sabesp firmou parceria com as prefeituras da Baixada Santista 
para limpeza de locais de grande circulação de pessoas

ção de ruas, cedendo seus 
empregados, caminhão-pi-
pa e água com quantida-
de superior de cloro para 
lavagem e desinfecção. A 
iniciativa, que auxilia no 

combate ao Covid-19, tem 
sido reforçada principal-
mente em entradas de uni-
dades de saúde, além de 
feiras livres, praças, cen-
tros comerciais e terminais 
de passageiros.

Na terça (24), em Cuba-
tão, equipes da limpeza 
urbana, começaram os tra-
balhos pela Avenida 9 de 
Abril, e deve se estender 
pelas principais vias da ci-
dade. O Trabalho também 
acontece em São Vicente 
e Itanhaém. Em Peruíbe, 
colaboradores da Sabesp 
vestiram-se com acessórios 
especiais entre máscaras e 
luvas para garantir a pró-
pria segurança e promover 
a limpeza de ruas, aveni-
das e espaços públicos da 
região central, e estiveram 
nas imediações da UPA. 
Bertioga também teve a 
limpeza das UPAs.

Em Guarujá, os traba-
lhos foram dedicados ao 
bairro Sítio Paecará, no 
distrito de Vicente de Car-
valho, entre os arredores 
do PAM Rodoviária; Hos-
pital Guarujá; Pronto So-
corro de Vicente de Carva-
lho, Hospital Emília Ribas; 
entrada do Ambulatório 
de Referência e Especiali-
dades da Vila Júlia; Hos-
pital Santo Amaro, na Vila 
Maia; e UPA Enseada, no 
Balneário Guarujá.

A medida preventiva 
segue nos próximos dias. 
A Sabesp reforça que vem 
seguindo as atuais diretri-
zes do Governo do Estado 
, que buscam preservar a 
saúde de seus emprega-
dos, mantendo os serviços 
essenciais da Empresa.

GRUPOS DE RISCO

A partir desta sexta (27), 
Guarujá contará com cen-
tral de atendimento para 
tratar de questões relacio-
nadas à epidemia do novo 
coronavírus (Covid-19). A 
equipe contará com efeti-
vo de 20 profi ssionais da 
área de enfermagem, entre 

Guarujá terá Central de Atendimento para dúvidas sobre o vírus
técnicos e auxiliares, além 
de profi ssionais de psico-
logia. 

O atendimento, inicial-
mente, ocorrerá das 7 horas 
até às 3 da manhã. A ini-
ciativa visa auxiliar quem 
tem dúvidas sobre o vírus, 
além de também receber 

sugestões e reclamações.
A medida faz parte de 

um conjunto de ações de 
prevenção adotadas pela 
Prefeitura de Guarujá, 
com o objetivo de otimi-
zar esforços na preven-
ção à epidemia. As linhas 
atenderão exclusivamen-

te questões ligadas à área 
da saúde. Além disso, a 
Administração Munici-
pal continuará atendendo 
assuntos relacionados à 
fi scalização de comércio, 
através do número 153, da 
Guarda Civil Municipal 
(GCM).

3308-6820
é o número 
da central de 
atendimento
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Em seu primeiro dia de 
funcionamento, o alojamen-
to provisório instalado no 
Ginásio Tejereba (Rua Sílvio 
Daige, s/nº, Jardim Tejere-
ba), em Guarujá, acolheu 48 
pessoas em situação de rua. 
A iniciativa é da Secretaria 
Municipal de Desenvolvi-
mento e Assistência Social 
(Sedeas) e tem como objeti-
vo garantir a segurança da 
população de risco, no pe-
ríodo de pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

A iniciativa, teve início 
na noite da última quarta-
-feira (25) e funcionará 24 
horas, com a oferta de ali-
mentação, higiene e o iso-
lamento social adequados. 
No local, que tem capacida-
de para receber 120 pessoas, 
os leitos foram montados 
conforme o protocolo emiti-
do pelo Ministério da Saú-
de, que prevê o distancia-
mento de dois metros entre 
as pessoas. Além disso, os 
sanitários são higienizados 

Alojamento provisório recebe 48 
pessoas em situação de rua, em 1 dia

diversas vezes ao dia.
Ao chegar ao abrigo, 

a pessoa é atendida pela 
equipe da assistência so-
cial, que realiza o cadastro e 
conscientiza sobre a impor-
tância do isolamento social, 
e também o combate à pro-
liferação do vírus.

“A proteção social é nos-
so principal objetivo. No 
momento complexo em que 
vivemos o acolhimento a 
essa população tão vulne-
rável é a possibilidade de 
garantia de direitos”, decla-
rou o secretário de Desen-
volvimento e Assistência 
Social.

Rede
Além do alojamento pro-

visório, o Município ainda 
conta com os atendimentos 
tradicionais voltados à po-
pulação de rua, oferecidos 
pelo Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social (Creas Pop), de segun-
da a sexta-feira, agora fun-

cionando em horário espe-
cial, das 9 às 16 horas; e pela 
Unidade de Acolhimento 
José Calherani (Albergue), 
que funciona 24 horas.

GUARUJÁ

Abrigo provisório funcionará 24 horas, com a oferta de alimentação, higiene e o isolamento social adequados

Atualmente, Guarujá 
atende cerca de 120 pessoas 
em situação de rua e tem o 
cadastro de mais 150 que 
são considerados volantes, 

ou seja, sem permanência 
fi xa na Cidade. Só neste 
ano, 385 abordagens foram 
realizadas junto à popula-
ção de rua do Município.

Faleceu no último dia 20, o sr. Aloysio Ribeiro, fundador do tradicio-
nal mercado Mara, um dos mais antigos de Cubatão.
Atuante e muito querido, deixa saudade no coração dos amigos, 
familiares e clientes.

Descanse em paz, seo Aloysio

Fabio Bueno

Seguindo as reco-
mendações da Orga-
nização Mundial de 
Saúde (OMS), de evitar 
aglomerações, a Prefei-
tura de Guarujá reali-
zará a audiência pú-
blica para a elaboração 

PARTICIPAÇÃO POPULAR

Prefeitura realiza audiência pública para orçamento anual em formato eletrônico
das Leis de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) 
para o exercício de 2021 
no formato eletrônico. A 
consulta estará disponí-
vel no Portal da Prefeitu-
ra, desta sexta-feira (27) 
até o próximo dia 31 (ter-

ça-feira).
Neste novo formato, 

a população poderá par-
ticipar de onde estiver 
e quantas vezes quiser, 
sem a necessidade de lo-
comoção.  Para fazer suas 
indicações, os munícipes 

devem acessar o site da 
Prefeitura (www.guaru-
ja.sp.gov.br) e clicar no 
link da audiência pública.

O instrumento de parti-
cipação popular, previsto 
na Lei de Responsabilida-
de Fiscal, viabiliza ampla 

participação de todos os 
cidadãos, que podem su-
gerir as prioridades de 
seu bairro para o próxi-
mo ano. Com isso, a Pre-
feitura busca dar maior 
transparência às ações 
da administração.
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Parabéns

Esther Vilete

Matheus Cardoso

William Souza, 
Samba Guetto

Alex Leon, 
massoterapeuta

Nathália Silva, 
cabeleireira

Washington Brito, repórter

Adriana Freitas

A juiza Fernanda 
Regina Balbi Lom-
bardi, da terceira 
Vara de Cubatão, 
decidiu que as obras 
da ciclovia da Vila 
Nova poderão pros-
seguir, normalmen-
te. A decisão é uma 
reposta à ação po-
pular que pretendia 
brecar as obras sob 
o argumento de der-
rubada de árvores, 
no local. No despa-
cho, a juíza teve o 
cuidado de proibir 
‘a eventual derru-
bada de árvores’.

Combate às 
enchentes

No ínício de mar-
ço, a Prefeitura ini-
ciou um conjunto de 
ações para eliminar 
as enchentes nas Vi-
las Nova e São José, 
através de três fren-
tes: a construção da 
ciclovia com recursos 
do Condesb; reparos 
do Onda Limpa, com 
recursos da Sabesp, 
através da Terracom 

Justiça frustra 
tentativa de 
parar obras 
da ciclovia

NA VILA NOVA

Obra que integra pacote de ações do governo 
Ademário para acabar com enchentes na Vila Nova 
e Vila São José, começou no dia 2 de março, sem 
a derrubada de nenhuma árvore, conforme 
mostrou Acontece, na edição de 13 de março

e força tarefa da Con-
servação Municipal.
Estão previstas: cria-
ção de estação de re-
calque, instalação de 
comporta, aumento 
do diâmetro da tu-
bulação de águas 
pluviais e limpeza 
e desobstrução de 
bueiros. A obra da 
ciclovia integra o 
conjunto de ações de 
combate às enchen-
tes pois inclui a lim-
peza do canal e de-
sobstrução de linhas 
periféricas, entre ou-
tras ações integradas.

Protestos
Por um lado o iní-

cio das ações reno-
vou as esperanças da 
população que, há 
décadas, sofre com as 
enchentes. Por outro, 
encontrou resistência 
de um grupo de mo-
radores e de políticos 
de oposição ao pre-
feito Ademário, que 
lideraram manifesta-
ções com ataques ao 
prefeito.

Matéria veiculada em 13 de março, no Acontece, 
mostrava a construção da ciclovia sem derrubada de 
árvores e detalhes do projeto de combate às enchen-
tes. Veja no http://www.acontecedigital.com.br/jornal/
index.php/homesecond/2555-obras-em-andamento


