
Central de atendimento 
deu negativo

Jornal A VOZ do Litoral Sul  •  Ano VIII  •  Número 63 • Peruíbe, março de 2020.  |  Opinião e Atitude  |  www.avoz.jor.br  |  Distribuição Gratuita

do Litoraldo LitoralSul
Peruíbe  •  Itariri  •  Pedro de ToledoVOZa

MÍNIMO
[NACIONAL]

R$ 1.039,00

POUPANÇA
[MAR-2020]
0,2446%

• Indicadores

AEAP
informa

Saiba o
que é

CAT - Certidão 
de Acervo 
Técnico

Pág. 07

• Esporte

• Entrevista

• Motors

Chama olímpica 
chega ao Japão 
simbolizando 
reconstrução
Clubes 
preparam ações 
para reembolsar 
torcedores
Pandemia: F-1  
adia GPs da 
Holanda, Espanha 
e Mônaco Pág. 06

Pág. 02

Pág. 05

O Fiat 500F da Lego 
montável surgiu no fim dos 
anos 1960. Ele foi astro de 
cinema em cena do filme 
La Dolce Vita de Frederico 
Fellini.                      Pág. 08

A mulher só teve direito a voto regulamentado no
Brasil em 1934, depois de muita luta. Hoje a mulher é
maioria absoluta nas urnas. Nem vou entrar na importância
da mulher no PIB mundial e na economia nacional. Vou falar
de sua importância em Peruíbe. Que força tem a mulher no
município? Segundo o Censo de 2010, em Peruíbe havia 29.140
homens e 30.633 mulheres, consequentemente os votos
femininos são maioria. E o que o município oferece às mulheres?
Não tem uma maternidade para dar a luz aos seus filhos com
dignidade e cidadania Peruibense.

A Casa da Mulher foi fechada para reforma em março do
ano passado e continua assim até hoje. Tente procurar um
benefício que o município ofereça às suas eleitoras,
um programa social, cultural, esportivo, de
saúde, segurança ou lazer. As mulheres
precisam se apoderar de seu valor como
cidadã que contribui com a economia
e em todas as áreas do desenvolvi-
mento do município exigindo respeito. 

Precisam valorizar seu voto sendo
atenciosas e seletivas na escolha
de quem vai colocar à frente da
administração pública. Que a mulher
tem a força já sabemos, o que
precisam agora é fazer valer este
direito sagrado de votar para o
bem comum. Feliz mês
das mulheres conscientes!

A força da mulher
Por Luciana Pontes de Lima

“Reunião de grupo aconteceu para discutir sobre a 
Cidade e pensar no futuro. Renovar e transformar a 
nossa Cidade. Pra frente!” Disse Nelsinho do Posto.
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Progressistas apresentam
Barros como pré-candidato

PL e Republicanos realizam 
encontro intrapartidário

A inauguração do Diretório do PP. de Peruíbe contou 
com a presença do deputado estadual, Profº Kenny, 
lideranças políticas e lideranças de bairros.   Pág. 05
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- Infectologista David Uip, testa positivo para coronavírus
O médico infectologista David Uip, 67 anos, coordenador do Centro de 

Contingência do Coronavírus do governo do estado de São Paulo, testou 
positivo para o novo coronavírus nesta segunda-feira (23). Com o resultado 

do exame, ele ficará em isolamento domiciliar pelos próximos 14 dias. Pe-
ruíbe - Vale lembrar que o médico infectado, David Uip, é o médico que está 
tratando da Secretária de Saúde de Peruíbe, Dra. Mariana Cardoso Maia Trazzi.

O prefeito de Peruíbe, 
Luiz Maurício não conseguiu 
entregar hoje o prometido nos 
“canais oficiais” de comu-
nicação, conforme o aviso 
de que o AME (Ambulatório 
Médico de Especialidades) 
funcionaria 24 horas como 
Central de Atendimento de 

Suspeitos do COVID-19 total-
mente separado do UPA. Fomos 
ao local, hoje as 20:19, e encon-
tramos o prédio com as portas 
fechadas. Na UPA os profissionais 
não souberam dar informações. 
Tentamos contato com o prefeito 
mas ele não respondeu.
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Brasileiros estão sendo levados ao erro 
por demagógicas e ineficientes

por *Marcelo VitorinoArtigo
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Estamos fazendo o que deveria ser feito pelo líder do País”

Disse o prefeito de São Paulo, João Doria e o prefeito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel 
em reação às críticas do presidente Jair Bolsonaro às medidas dos Estados durante a 
pandemia de coronavírus. “Estamos fazendo o que deveria ser feito pelo líder do País, 

o que o presidente Jair Bolsonaro, lamentavelmente, não faz, e quando faz, faz errado”, 
disse Doria durante coletiva nesta sexta-feira, 20.

“
Até nunca mais?

por *José Renato NaliniArtigo

*José Renato Nalini é Reitor da UNIREGISTRAL, docente da Pós-graduação da 
UNINOVE e Presidente da Academia Paulista de Letras – 2019-2020. 

Foto: Divulgação

O corvo de Edgar Alan Poe repetia “nunca 
mais”. Há quem sustente que “nunca mais” 
é muito tempo. Não se deve duvidar de que 
algo ressurja. Porém, fica difícil acreditar que 
o Brasil recupere as décadas perdidas em 
política suja, desinteresse pela coisa pública, 
deseducação acelerada e mergulho na indi-
gência moral. Enquanto patinávamos às voltas 
com a péssima expressão da Democracia 
Representativa, outros países investiam em 
educação de qualidade e fizeram de sua mo-
cidade expoentes na ciência e na tecnologia. 

Não será possível recuperar esse tem-
po, nem progredir queimando etapas. Não 
há progresso “per saltum”. Resta saber o 
que o destino oferecerá ao Brasil de nossos 
netos. A indústria brasileira está sucateada. 
Já chegou a ser 20% do PIB, hoje signifi-
ca menos de 10%. Não compete com o 
avanço das indústrias de ponta do primeiro 
mundo. Esse um dos motivos pelos quais 
não adianta comparar a robotização de ou-
tras nações com a quase ausência de robôs 
em nossas empresas. O nosso know how 
está abaixo da utilização dessas máquinas 
movidas a inteligência artificial.

O grande show do agronegócio pode 
adquirir máquinas sofisticadas, que fun-
cionam automaticamente, dispensando 
condutores. Mas tais equipamentos não 
serão consertados com chave de fenda, 
estopa e querosene. Precisam de enge-
nheiros especializadíssimos. Não os temos.

Nossa Universidade continua a teorizar. 
Tudo é teoria. Não temos insuficiência de 
dissertações, teses, estudos de pós-dou-
torado. Mas não conseguimos implementar 
as ideias. Aquele fosso intransponível entre 
um discurso edificante e uma prática mi-
serável. A saída para o Brasil está em se 
converter no destino turístico do planeta. 
Isso se revertermos essa ignorância atroz 

de destruir tudo o que já está pronto – oito 
mil quilômetros de litoral, ecossistemas 
inexistentes em outras partes do globo – e 
investirmos naquilo que apavora o viajante 
estrangeiro. Insegurança, violência, servi-
ços de baixa qualidade.

A distância que nos separa do mundo 
civilizado não é empecilho. O único proble-
ma somos nós mesmos. Não compreende-
mos que precisamos trabalhar com aquilo 
que temos. Precisamos de infraestrutura. 
Portos melhores, ferrovias que permitam 
ao estrangeiro deslocar-se de um ponto 
a outro do nosso território. Serviços con-
fiáveis. Cultivar os bons modos, que já os 
perdemos há algumas décadas. Tratar bem 
quem nos visita. Investir na restauração de 
espaços degradados. Construir hotéis de-
centes. Spas para todos os gostos. Formar 
agentes turísticos qualificados. Trilíngues, 
pelo menos. Precisamos ganhar confiabili-
dade. O Brasil turístico não é levado a sério, 
porque falta profissionalismo.

Chega de desmatar e de desmentir aquilo 
que os fatos evidenciam. Contra fatos não há 
argumentos. Contra números não é possível 
tergiversar. Levar a política do turismo a 
sério. Como indústria, como investimento. 
Sem amadorismo. Sem improvisação. Isso 
é o que ainda temos. É nisso que devemos 
pensar. Competir naquilo que podemos ofe-
recer. Não correr atrás do prejuízo, porque 
esse já está aí, nos quase treze milhões de 
desempregados, que podem chegar a trinta 
milhões, se incluídos os que gostariam de 
trabalhar mais, contudo estão ociosos e na-
queles que desistiram de procurar emprego.

Vamos prestar atenção nisso. Enquanto 
ainda há tesouros não completamente 
destruídos. Se perdermos a chance, então 
poderemos falar como o corvo de Poe: 
“Nunca mais!”.

Alguns deputados querem aproveitar 
da pandemia do coronavírus para ampliar 
mandatos de prefeitos e vereadores, 
unificando o processo eleitoral. Essa 
manobra foi tentada na reforma eleitoral 
e não passou. Agora, voltou diante do 
cenário de caos.

Para o leigo, ter eleições unificadas 
pode ser uma boa ideia, mas pense co-
migo, como é que vereadores e prefeitos 
terão a atenção dos eleitores enquanto 
deputados estaduais, deputados federais, 
governadores, senadores e o presidente 
fazem campanha?

No fim, o resultado será catastrófico, 
pois o eleitor terá que escolher de olhos 
fechados. Lembrando que de olhos aber-
tos a situação já é ruim.

Outra medida demagógica, rasteira, é 
a redução de fundo eleitoral, fundo parti-
dário, e verbas de gabinete, para que se-
jam utilizados no combate ao coronavírus. 

Essa demagogia não resiste a uma 
conta simples. Se somar tudo, não dá 5 
bilhões. Precisamos de 500 bilhões para 
manter a economia caminhando. Logo, é 

só conversa para atrair os bons olhos de 
parte da população. 

E sabe o que é pior? O governo 
deveria fazer exatamente o contrário de 
economizar! 

É neste momento que o governo 
precisa queimar suas reservas e manter 
a economia ativa.

O deputado que economizar nos voos, 
por exemplo, pode muito bem contratar 
uma pessoa. Aliás, usar a cota dele para 
contratar várias, se puder.

O vírus tem baixa letalidade, mas tem 
impacto econômico em todos. Cada mês 
que tivermos com a economia parada 
custará um ano de trabalho de cada um.

Neste momento não devemos pen-
sar em puxar o freio, mas em manter o 
consumo. Do que vai adiantar o cofre do 
governo cheio e as pessoas desemprega-
das, sem ter como pagar contas e comer?

Você que leu até aqui, me faça uma 
favor, conscientize o maior número de 
pessoas que não é a demagogia ou o 
simbolismo que precisamos, e sim, res-
ponsabilidade e postura.
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Covid-19 Número de casos confirmados 
no Brasil sobe para 1.128

O número de casos de covid-19, doença 
causada pelo novo coronavírus, subiu de 904 
para 1.128 nas últimas 24 horas, divulgou há 
pouco o Ministério da Saúde. O número de 

mortes aumentou de 11 para 18. Os dados 
consideram informações repassadas pelas 
secretarias estaduais de saúde até às 16h. | 
Dados: Agência Brasil 21/03 18:37.

Saúde GUIA DE PREVENÇÃO SOBRE O 
CORONAVÍRUS: SAIBA COMO SE PROTEGER

São Paulo criou o centro de contingência do Estado para
monitorar e coordenar ações contra a propagação do novo coronavírus.

O QUE É O CORONAVÍRUS?

SINTOMAS:

COMO OCORRE A TRANSMISSÃO?

PROTEJA-SE:

A doença provocada pelo novo Coronavírus é denominada oficialmente como 
COVID-19, sigla em inglês para “coronavirus disease 2019” (doença por coronavírus 
2019, na tradução).
• É um vírus que causa doença respiratória pelo agente coronavírus, com casos 

recentes registrados em várias partes do mundo.
• Quadro pode variar de leve a moderado, semelhante a uma gripe. Alguns casos 

podem ser mais graves, por exemplo, em pessoas que já possuem outras doen-
ças. Nessas situaçōes, pode ocorrer síndrome respiratória aguda grave e compli-
cações. Em casos extremos, pode levar a óbito.

Além disso, outros sintomas como cansaço, dores, corrimento e congestão nasal, 
dor de garganta e diarreia podem ocorrer. 

Seguido de contato com 
boca, nariz e olhos.

LAVE AS MÃOS FREQUENTEMENTE COM ÁGUA E SABÃO E USE 
ANTISSÉPTICO DE MÃOS À BASE DE ÁLCOOL GEL 70%, PRINCIPALMENTE:

• Após tossir ou espirrar.
• Depois de cuidar de pessoas doentes.
• Após ir ao banheiro.
• Antes e depois de comer.

PREVINA-SE:

• Evite ficar em contato próximo a pessoas com febre e tosse.
• Procure um serviço médico se apresentar sintomas como febre, tosse e 

dificuldade de respirar.

MÁSCARAS:

No momento, não há recomendação para uso de máscaras para a população 
no geral. Quem estiver saudável não precisa se preocupar com isso. Mas todos 
devem sempre fazer a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel, 
e evitar contato com mucosas de nariz, boca e olhos. São cuidados simples, 
importantes e que devem ser frequentes para prevenir doenças contagiosas.

FIQUE ATENTO:
Quem esteve em países com casos 
confirmados da doença e apresen-
tar sintomas suspeitos deve:

• Evitar o contato com outras 
pessoas.

• Procurar um serviço médico 
imediatamente.

• Seguir os cuidados 
recomendados.

NOTIFICAÇÃO:
A notificação deve ser feita  pelo serviço de saúde que atender o paciente em 
até 24 horas. A comunicação é feita pelas prefeituras ao Centro de Informa-
ções Estratégicas  em Vigilância em Saúde.

CASOS SUSPEITOS:
Quem apresentar os sintomas deve 
procurar qualquer serviço de saúde.

• Para casos graves, a rede 
estadual de saúde preparou 
hospitais de referência na 
capital, interior e litoral.

AO TOSSIR E ESPIRRAR:

• Cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as 
mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão.

• Se usar um lenço, jogue-o fora imediatamente e lave as mãos.
• Use, preferencialmente, lenços descartáveis.

FEBRE TOSSE DIFICULDADE 
PARA RESPIRAR

ESPIRRO TOSSE CATARRO

GOTÍCULAS
DE SALIVA

CONTATO FÍSICO 
COM PESSOA 
INFECTADA

CONTATO COM 
SUPERFÍCIES 

CONTAMINADAS

MAIS INFORMAÇÕES EM:

www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus

Os revendedores de 
combustíveis automotivos 
em todo o país deverão 
funcionar, no mínimo, de 
segunda-feira a sábado, 
das 7h às 19h. A determi-
nação consta de resolução 
da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP).

A ANP informou que 
a orientação foi baseada 
no artigo 22, inciso XI, da 
Resolução ANP nº 41, de 5 
de novembro de 2013.

Ainda conforme o órgão 
regulador, para eventuais 
funcionamentos em horário 

inferior ao indicado, os es-
tabelecimentos devem en-
caminhar a solicitação para 
autorização da ANP, que 
publicou a resolução hoje 
(23). Segundo a agência, a 
resolução define os proce-
dimentos a serem adotados 
pelos seus agentes regula-
dos, enquanto durarem as 
medidas temporárias de 
enfrentamento da emer-
gência de saúde pública 
decorrente do coronavírus 
estabelecidas por estados 
e municípios.

“As medidas reforçam 
o cuidado com a garantia 

Medidas reforçam o cuidado com a garantia do 
abastecimento nacional

Com pandemia, ANP regulamenta funcionamento de postos 

do abastecimento nacional e 
flexibilizam algumas obriga-
ções, entre elas o horário de 
funcionamento dos postos 

de combustíveis”, informou a 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis, 
em nota. | Agência Brasil.

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Campanha começou hoje em todo o país
• Vacinação contra gripe

Começou nesta segun-
da-feira (23) a Campanha 
Nacional de Vacinação con-
tra a Gripe. De acordo com 
Ministério da Saúde, nesta 
primeira etapa os públicos 
prioritários são idosos e 
trabalhadores da saúde. Mais 
duas etapas serão realizadas 
para públicos diferentes.

Ao todo, a campanha 
pode atingir cerca de 67,6 
milhões de pessoas em todo 
o país. A meta é vacinar, pelo 
menos, 90% de cada um 
desses grupos até o dia 22 
de maio. Para alcançar esse 
público foram investidos R$ 
1 bilhão na aquisição de 75 

milhões de doses da vacina.
O dia “D” de mobilização 

nacional para a vacinação 
acontece em 9 de maio (sá-
bado). Nessa data, os 41 
mil postos de saúde ficarão 
abertos para atender a todos 
os grupos prioritários. Neste 
ano, a campanha foi ante-
cipada de abril para março 
para reforçar a proteção aos 
públicos prioritários contra os 
vírus mais comuns da gripe.
• Novo coronavírus - A va-
cina contra influenza não tem 
eficácia contra o coronavírus. 
No entanto, em virtude da pan-
demia de coronavírus, poderá 
auxiliar profissionais de saúde 

na exclusão do diagnóstico 
para o covid-19, já que os 
sintomas são parecidos.

Segundo o ministério, 
casos mais graves de infec-
ção por coronavírus têm sido 
registrados pelo mundo em 
pessoas acima de 60 anos, 
grupo que corresponde a 
20,8 milhões de pessoas no 
Brasil. Por isso, a primeira 
etapa da campanha contem-
pla esse público.
• Próximas etapas - A etapa 
seguinte da campanha terá 
início no dia 16 de abril, 
com o objetivo de vacinar 
doentes crônicos, professo-
res (rede pública e privada) 

e profissionais das forças 
de segurança. A última fase, 
que começa no dia 9 de maio, 
dará prioridade a crianças de 6 
meses a menores de 6 anos, 
pessoas com 55 a 59 anos, 
gestantes, puérperas (até 45 
dias após o parto), pessoas 
com deficiência, povos indí-
genas, funcionários do siste-
ma prisional, adolescentes e 
jovens de 12 a 21 anos sob 
medidas socioeducativas e 
população privada de liber-
dade. Até o momento, o Mi-
nistério da Saúde enviou aos 
estados 15 milhões de doses 
e mais 4 milhões serão distri-
buídas até o fim de março.
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• ping-pong
Local de nascimento: Jequié/Ba.
Idade: 30 anos. / Algum apelido? Não.
Qualidade: detalhista / defeito: sou ba-
gunceira.
Qual a sua ideia de felicidade? Ter o con-
forto de não faltar nada na mesa nem 
para mim, nem para minhas filhas, para 

minha família.
Pratica atividade física, qual? Funcional.
Um local de refúgio? Minha cama, Netflix.
Uma flor: Orquídea / animal: Cachorro.
Uma lembrança de infância: Correr e 
brincar na Bahia. / O que o irrita? Desi-
gualdade.

O que você considera a sua maior conquis-
ta? Minha família, meu trabalho.
Um sonho de consumo não realizado: Não.
O que toca no som do seu carro? Reggae 
e eletrônico. / Uma viagem: Cancún.
Prato preferido: Arroz com carne moída.

Em tempos de crise e 
recessão é necessário 
muita garra e 
determinação para não 
só sobreviver, mas, se 
destacar entre tantos 
microempreendedores. 
Este é o caso da 
baiana de Jequié, 
Jamile Santos, uma 
mulher de sucesso no 
ramo de esmalteria, 
conheça um pouco 
de sua trajetória entre 
pegar ônibus as 4 
horas da manhã para 
cursar a faculdade e 
ainda ter que trabalhar 
a noite como manicure 
até poder montar seu 
próprio salão.

Coluna Perfil com
Jamile Santos

Por Cláudia Dib

Entrevista

Como começou sua história 
em Peruíbe? Eu costumava 
passar férias na Cidade, e com o 
passar do tempo eu conheci uma 
pessoa muito especial de família 
muito acolhedora e não demorou 
muito para que eu me mudasse 
de vez para cá e ele se tornasse 
meu marido.

Você é uma jovem empreen-
dedora, como foi seu início? Foi 
praticamente no mesmo período 
em que fiquei em definitivo em 
Peruíbe, isso mais ou menos com 
17 anos, já casada, eu trabalhava 
como manicure ainda com coisas 
básicas, tirava cutículas e fazia 
esmaltação. Eu sempre fui muito 
agitada e desde criança eu fazia 
uma coisa ou outra para ganhar 
meu dinheirinho (risos). Eu fazia 
as unhas nas casas das clientes, e 
um dia eu disse pra mim mesma, 
eu quero é ganhar dinheiro.

Lembro como se fosse hoje, 
tudo começou mesmo com um 
cheque de R$ 85,00 (oitenta e cin-
co reais) que eu pedi emprestado, 
entrei numa loja de cosméticos 
de um conhecido que aceitou o 
cheque e comprei os primeiros 
materiais para trabalhar. Estes 
oitenta e cinco reais na mesma 
semana viraram duzentos, que 
viraram trezentos e assim foi. 
Mesmo eu grávida, com diversas 
dificuldades na época, fui traba-
lhando e com muita determinação 
e o apoio do meu esposo, eu 
montei meu primeiro salão no 
bairro do Caraguava em frente a 
casa que morávamos.

Com o crescimento da clien-
tela, eu resolvi ampliar o negócio, 
aluguei um ponto maior ao lado, 
equipei, coloquei porta de vidro e 
ar condicionado, podia até falar 
que era o melhor salão do bairro, 
mas continuava sendo um salão 
de bairro e eu não conseguia al-
cançar a clientela que eu queria. 
Isso me deixou um pouco frus-
trada, criança pequena, aquela 
luta, eu não estava satisfeita, 
resolvi mudar o foco, fui cursar 
engenharia.

Era uma correria terrível, eu 

pegava o ônibus às 4 horas da 
manhã e chegava às 15 horas, 
e eu não estava conseguindo 
cuidar do salão e das minhas 
filhas, já eram duas. Esta rotina 
ainda durou seis meses até que eu 
consegui vender o salão, e já nes-
te momento eu me considerava 
uma vitoriosa, pois aos 22 anos, 
eu tinha conseguido montar um 
salão e vender a um bom preço 
de mercado na época.

Ser empresário no Brasil não 
é fácil, o que te levou a empre-
ender na Cidade? Foi justamente 
a necessidade. Como eu não 
podia pagar a faculdade, eu fiz o 
Fies (programa de Financiamento 
Estudantil) e na volta da faculdade 
eu ainda trabalhava de segunda 
a sexta, sábado e domingo, eu 
só tinha o sábado e domingo a 
noite para ficar com as crianças, 
fazer minhas coisas ou ter vida 
social. Como eu tinha que pagar 
o Fies, eu tive que trabalhar mais 
e mais, o meu sonho de ser uma 
engenheira foi perdendo a graça, 
aquilo já não me completava mais. 
Sem falar do grande preconceito 
que há na engenharia contra a 
mulher. E fui trabalhar em outros 
salões, mas eu trabalhava como 
se fosse para mim mesma, com 
total dedicação, e isso gerava um 
conflito com as colegas de tra-
balho e uma insatisfação comigo 
mesma. Passando por isso duas 
vezes num período de dois anos 
mais ou menos, logo eu entendi 
que só daria certo estando em 
meu próprio salão.

São vários salões na cidade, 
como você lida com a concor-
rência tão acirrada? No começo 
eu tinha medo de novamente ter 
um comércio, tinha medo de ter 
uma equipe, tinha medo de tudo, 
mas, maior que o medo, eu tinha 
a vontade de arregaçar as mangas 
e trabalhar muito, assim montei 
uma pequena equipe.

Já a concorrência não me in-
comoda porque eu acredito muito 
na assinatura, cada profissional 
realiza o serviço de uma forma e 

esta forma é que vai agradar ou 
não um cliente. Eu trabalho para 
me superar, eu não tento superar 
os outros, quando uma cliente 
gosta do que estou fazendo e eu 
supero aquilo, quando eu entrego 
um serviço superior a expectativa 
da cliente, com a superação tem 
a fidelidade da cliente.

Como você vê a igualdade 
entre homens e mulheres? Eu 
acredito que o preconceito, o ma-
chismo já não é tão forte hoje em 
dia. Ganha bem quem se destaca 
no mercado, conheço homens 
que fazem unhas e ganham absur-
damente bem, muito mais do que 
eu ganho, assim como conheço 
mulheres que ganham muito me-
nos o que eu ganho. 

Com envolvimento das mu-
lheres em todos os setores 
econômicos, como você vê 
a participação da mulher no 
desenvolvimento de Peruíbe? 
Fundamental! Observamos atual-
mente que aquele emprego, aque-
le valor  já não é o suficiente para 
a mulher, e ela vai pra cima em 
busca de um novo espaço, elas já 
não são mais do lar, aguardando 
o sustento do marido, elas vão a 
luta, são empreendedoras, donas 
do próprio negócio gerando renda 
e empregos.

Como você concilia pro-
fissão e família? Eu ainda não 
sei! (risos) Sou empreendedora, 
gerente, pois tenho todo um tra-
balho em equipe, sou mãe, dona 
de casa, esposa e tenho os meus 
cachorros… e não sei existe um 
método para lidar com tudo isso.

O que você acredita que falte 
no município? Creio que falta um 
comércio mais desenvolvido, fal-
tam lojas especializadas, falando 
não só em meu ramo de atividade, 
mas, a região tem muitos profis-
sionais que geram uma demanda 
por produtos especializados que 
são adquiridos em outras cidades 
como São Vicente por exemplo.
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O pré-candidato foi 
anunciado no evento re-
alizado mo dia 5, os pro-
gressistas se mostraram 
dispostos e determinados a 
mudar a história política da 
Cidade. Na ocasião também 
foi inaugurado o Diretório 
Municipal do PP. de Peruíbe. 
Com o local lotado, o evento 
contou com a participação 
do deputado estadual, Profº 
Kenny, lideranças políticas e 
lideranças de bairros.

“Não vivo de política, 
nas preciso da política para 
viver, porque, se nós não 
escolhermos bem nossos 
representantes vamos so-
frer as consequências. Há 
aqueles que diziam que eu 
era um aventureiro, que 
após as eleições eu iria 
fechar as minhas empresas 
e voltaria para São Paulo. 
Estou aqui participando da 
Cidade, apoiando eventos 
e gerando empregos”. Co-
mentou Barros.

• Antônio Carlos Barros 
- Nasceu no dia 4 de Abril 
de 1967. É empresário e 
administrador no ramo da 
construção civil. Concorreu 

nas eleições de 2016 atin-
gindo o número de 2.468 
votos deixando para trás 
políticos tradicionais do 
Município.

• Professor Kenny foi ve-
reador em Santos por dois 
mandatos, tendo conquis-
tado a maior votação do 
Brasil proporcionalmente, 
com quase 11% dos votos 
válidos, e também a maior 
votação da história de San-
tos em números absolutos 
de todas as eleições já 
realizadas (24.765 votos).

Eleito deputado esta-
dual por São Paulo com 
117.567 votos, teve a maior 
votação da história para um 
deputado em Santos – com 
64.855 apenas na cidade 
onde era vereador, obteve 
votos também em outras 
428 cidades do estado.

Nascido no Canadá, 
Kenny é formado em 
engenharia e professor 
há mais de 20 anos dos 
cursos de idiomas da 
Unisanta e de termos 
técnicos para alunos de 
engenharia, biologia e 
farmácia da instituição.

Peruíbe: Progressistas apresentam Barros como pré-candidato
O Partido Progressistas (PP-11) de Peruíbe já definiu seu pré-candidato à prefeito,

trata-se do empresário e presidente do PP-Peruíbe, Antônio Carlos BARROS.

• Painel Político

Roberto Modesto, Barros, Kenny e Maeda Professor Kenny, Gabriela Lira, Barros e sua filha Renata Kenny, Débora Finelli e o pré-candidato Barros

Cláudia Dib, Corretora e Colunista Social com 
o deputado estadual Professor Kenny
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Canoa Havaiana Equipe de São Paulo vence a 
Volta à Ilha de Santo Amaro

A equipe de São Paulo, Samu Team Brazil, foi a vencedora da 17ª Volta à Ilha 
de Santo Amaro de Canoa Havaiana, ao completar o trajeto de 75 quilômetros 
em cinco horas e 48 minutos.  A prova foi iniciada na manhã de sábado (14). 
No total, participaram 31 canoas e 371 atletas que, em canoas havaianas, 

saíram da praia da Aparecida, fizeram a circunavegação pela ilha de Guarujá 
(Santo Amaro) e retornaram a Santos. A equipe Brucutus, de Bertioga, ficou 
em segundo lugar, com cinco horas e 56 minutos de percurso. Na terceira 
posição ficou a Maikekai Buriquioca, também de Bertioga, com 6h30 de prova.

• Internacional • Campeonato Paulista • Coronavírus
Chama olímpica chega ao Japão 
simbolizando reconstrução

Clubes preparam ações
para reembolsar torcedores

Pandemia: F-1 decide adiar GPs 
da Holanda, Espanha e Mônaco

Esporte

A chama olímpica chegou no dia 19 ao Japão, país sede da 
Olimpíada deste ano. O avião, proveniente de Atenas (Grécia), 
aterrissou na base aérea de Matsushima, na província de Miyagi. 
Na próxima quinta-feira (26), começa o revezamento da tocha 
até Tóquio, um percurso que durará 12 dias. A abertura do 
evento na capital japonesa segue programada para o dia 24 de 
julho, o que preocupa atletas e ex-esportistas por conta da rápi-
da disseminação do novo coronavírus (Covid-19) pelo mundo.

A cerimônia de recepção da chama contou uma apresen-
tação da Orquestra da Força Aérea Japonesa, que tocou a 
marcha olímpica de Tóquio, música da cerimônia de abertura 
da edição de 1964, também sediada na capital nipônica. Como 
medida de precaução à pandemia, crianças de escolas locais 
que participariam da cerimônia acompanharam de longe a 
cerimônia. A tradicional festa de acendimento da tocha nas 
ruínas de Olímpia (Grécia), teve de ser realizada sem público. 
O revezamento do fogo olímpico no país europeu também foi 
interrompido, por medidas de prevenção recomendadas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo os organi-
zadores, a tocha simboliza a reconstrução de áreas atingidas 
pelo tsunami de 11 de março de 2011, que também provocou 
a catástrofe nuclear de Fukushima – cidade onde começará 
o revezamento do fogo olímpico por 47 províncias do país.

PREJUÍZOS - Os quatro principais times do futebol 
paulista têm preparado um plano de ações para resolver 
o possível prejuízo causado pela pandemia do novo co-
ronavírus aos torcedores. As diretorias vão implementar 
um pacote de soluções para abater o dinheiro gasto com 
ingressos antecipados e mensalidades dos programas 
de sócio-torcedor para o período em que o calendário 
de competições estará suspenso.

Em resumo, trata-se de reembolsar ou elaborar 
maneiras para não prejudicar quem anteriormente havia 
comprado bilhetes para jogos e agora não sabe quando 
as partidas voltarão a ser realizadas. Dois clubes foram 
os primeiros afetados pelas medidas de circulação de 
pessoas impostas pela pandemia. São Paulo e Corinthians 
mandaram jogos no último final de semana com os portões 
fechados pelo Campeonato Paulista e se comprometeram 
a devolver o dinheiro. O clube do Morumbi enfrentou o 
Santos sem a presença da torcida e explicou no site ofi-
cial que quem comprou o ingresso na bilheteria, poderá 
retornar ao estádio nas duas próximas segundas-feiras 
para pegar o dinheiro. Em caso de compras pela internet, 
o cancelamento será de forma automática e o estorno 
estará registrado na próxima fatura do cartão de crédito.

Em uma decisão que já era esperada, a Fórmula 1 
anunciou nesta quinta-feira (19) o adiamento de mais 
três corridas da temporada de 2020. Por conta da pan-
demia do novo coronavírus, denominado Covid-19, a 
organização da F-1 adiou os GPs da Holanda, Espanha 
e Mônaco. Com isso, são atualmente sete as etapas 
afetadas e a expectativa é que o Mundial tenha início 
somente na oitava corrida do ano, no GP do Azerbaijão, 
em 7 de junho.

A corrida na Holanda, que marcaria a volta do país e 
do circuito de Zandvoort após 25 anos, seria realizada 
no dia 3 de maio. O GP da Espanha, no circuito da Ca-
talunha, em Barcelona, onde foram realizados os testes 
de pré-temporada, aconteceria no domingo seguinte. E 
o tradicional GP de Mônaco, nas ruas de Montecarlo, 
seria disputado em 24 de maio.

O último levantamento da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) apontou 227.310 casos confirmados 
de coronavírus no mundo com 9 311 mor tes. A 
Espanha aparece em quar to no ranking com 15.014 
infectados, enquanto que a Holanda já teve 2.056 e 
o Principado de Mônaco apresentou sete, entre eles 
o Príncipe Alber t.
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AEAP
Associação de Engenheiros e Arquitetos de Peruíbe

informa
Facilidades no preenchimento
da ART Retificadora

• CREA
O que é CAT - Certidão de Acervo Técnico
•Desenvolvimento profissional

Introdução
A ART de Obra/Serviço (Modelo 1025) possui um campo 

denominado Forma de Registro da ART. É o primeiro campo a ser 
preenchido na ART e possui as seguintes opções de preenchimento 
originais:

- Complementar - aditivo de prazo;
- Complementar - detalhamento de atividades técnicas;
- Complementar - obra/serviço vinculada a ART cargo/função;
- Complementar- aditivo de valor;
- Inicial;
- Substituição- modificação do objeto do contrato ou atividade 

técnica contratada;
- Substituição retificadora.

Principais características da ART Retificadora
Apenas o profissional que originou a ART pode alterá-la.
Tal determinação consta no artigo 10 (itens I e II) da Resolução 

1025/2009 do Confea, que determina que as ARTs vinculadas por 
forma de registro devem ser do mesmo profissional. Caso seja digi-
tado um número de ART de outra autoria, mensagem “A vinculação 
por forma de registro não pode constar ART de outro profissional” 
é exibida, exigindo que seja informado outro número de ART para 
continuar.

Recuperação dos dados da ART vinculada
Para iniciar o processo de retificação você precisará informar o 

número da ART desejada e o sistema irá resgatar o ultimo preen-
chimento e disponibilizar o preenchimento automático. Para recu-
perar os dados é preciso que a ART vinculada possua as seguintes 
características:

a) Seja uma ART do mesmo profissional;
b) Seja uma ART do modelo 1025;
c) Seja uma ART de Obra/Serviço;
d) O status da ART deve ser REGISTRADA ou BAIXADA.
Exceções: para a forma de registro = “Complementar - obra/

serviço vinculada à ART cargo/função” o tipo de ART exigida será 
uma ART de Cargo/Função e neste caso não haverá a recuperação 
de informação através da ART vinculada por forma de registro por 
se tratarem de tipos diferentes de ARTs e com campos diferenciados 
entre si.

Caso a ART informada não seja do modelo 1025, não haverá 
recuperação de informações baseadas no número da ART vincu-
lada por forma de registro, também pelo fato de seus campos de 
preenchimento serem diferentes.

A Certidão de Acervo Téc-
nico - CAT é o instrumento que 
certifica, para os efeitos legais, 
as atividades registradas no 
Crea, que constituem o acervo 
técnico do profissional.

O acervo técnico do profis-
sional é o conjunto das ativida-
des desenvolvidas ao longo de 
sua vida profissional compatí-
veis com suas competências e 
registradas no Crea por meio de 
Anotações de Responsabilidade 
Técnica – ARTs.

O profissional pode requerer 
sua CAT no Crea para fazer 
prova da sua capacidade téc-
nico-profissional, com base 
nas atividades desenvolvidas e 
registradas em ARTs. 

• Para empresas
A capacidade técnico-profissional de uma pessoa 

jurídica é representada pelo conjunto dos acervos 
técnicos dos profissionais integrantes de seu qua-
dro técnico. A CAT constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o 
profissional estiver a ela vinculado como integrante 
de seu quadro técnico.

• Como proceder 
A CAT deve ser requerida pelo profissional no 

Crea em cuja região foi realizada a atividade técnica 
e registrada a ART.

O profissional deverá preencher e assinar o re-
querimento impresso ou eletrônico disponibilizado 
pelo Crea. Consulte seu Crea sobre como requerer.

Após o preenchimento do requerimento e con-
firmação dos dados, será disponibilizado em meio 
eletrônico ou impresso pelo Crea o boleto bancário 
para pagamento.

O pagamento do boleto bancário será feito 
nos meios e acessibilidades disponíveis pela rede 
bancária.

Os valores da CAT são atualizados anualmente 
pelo Plenário do Confea. Veja os valores dos serviços 
para 2019 no seu Crea.

O profissional deverá apresentar ao Crea o re-
querimento preenchido e assinado, o comprovante 
de pagamento, bem como a documentação relacio-
nada ao serviço, conforme disposto na resolução 
específica.

A CAT será emitida em nome do profissional 
após análise do requerimento e a verificação da 
compatibilidade das informações apresentadas com 
o disposto na resolução específica. 

Os prazos de emissão da CAT são variáveis, 
tendo em vista que dependerão da apreciação da 
documentação anexa ao requerimento. Em alguns 
casos, são necessárias diligências para obtenção 
de informações complementares à instrução do 
processo, bem como seu encaminhamento para 
decisão das instâncias do Crea (Câmara Especiali-
zada e Plenário).

• Atenção
Para ser registrada na CAT, a ART já deve ter 

tido baixa.
A emissão de CAT aos responsáveis técnicos 

pela execução e fiscalização de obras deverá ser 
condicionada à apresentação do respectivo Livro 
de Ordem ao Crea.

Observações:
A CAT é válida em todo o território nacional;
A CAT perderá a validade no caso de modificação 

dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela 
contidos em razão de substituição ou anulação da 
ART;

Tipos de CAT;
Sem registro de atestado;
Com registro de atestado de atividade concluída;
Com registro de atestado de atividade em 

andamento.

http://www.creasp.org.br/noticia/institucional/2020/03/03/faci-
lidades-no-preenchimento-da-art-retificadora/3534

Acompanhe mais detalhes no link abaixo
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Covid-19 São Paulo anuncia
estado de calamidade pública

O governador do estado de São Paulo, João Doria, e o prefeito da capital, Bruno Co-
vas, decretam calamidade pública para o estado e para a cidade de São Paulo. Com esse 
decreto, eles explicaram que ficará mais fácil tomar ações, eliminando as burocracias. “O 
objetivo dessa medida não é para gerar pânico ou pavor, mas gerar facilidade de ações do 

governo e dos 645 municípios do estado de São Paulo. O decreto já foi assinado e vai ser 
publicado amanhã”, disse o governador. “O decreto simplifica o processo de compras e 
de contratações de serviços essenciais, tirando qualquer burocracia, e protege gestores 
públicos dessas medidas dando mais agilidade ao governo neste momento”, acrescentou.

Motors
•Miniatura

Fiat e Lego lançam miniatura do icônico Fiat 500F
Fiat 500 Lego Creator, 
de 960 peças, 
celebra a cultura 
italiana e expande as 
fronteiras do universo 
automobilístico

A Fiat expande o legado do 
500 e lança, em parceria com a 
Lego, uma miniatura do icônico 
Fiat 500F. A parceria entre as 
empresas faz parte de um pro-
jeto do grupo FCA para ampliar 
a visibilidade de suas marcas, 
expandindo as fronteiras do uni-
verso automobilístico.

A apresentação oficial do 
novo Fiat 500 Lego Creator Expert 
aconteceu no Spazio MRF, Turim, 
onde foi exposto um modelo em 
escala real. A obra, construída 
com 189.032 peças, exigiu 830 
horas de trabalho. Após o evento, 
o modelo especial foi disponibili-
zado para venda na Lego.com.

“Ao longo de sua história, 
o Fiat 500 ultrapassou o papel 
original de manifestação material 
para conquistar um lugar no ima-
ginário coletivo, tornando-se um 
ícone internacional”, comentou 
Cristiano Fiorio, responsável de 
Brand Marketing Communication 
da FCA, Região EMEA (Europa, 
Oriente Médio e África). “Esta 
homenagem da Lego mostra que 
o Fiat 500 não é só um automóvel, 
é um fenômeno artístico e cultural 
com um for te valor simbólico, 
além de expressão alegre e co-
lorida do espírito italiano em todo 
o mundo.”

A italianidade presente em 
cada curva do 500 também foi 
reforçada no cenário montado 
para a miniatura, que homenageia 
a cultura italiana ao celebrar a 
pintura e o Coliseu romano.

O modelo inspirado no lendá-
rio Fiat 500F, lançado no fim dos 
anos 1960 e imor talizado em 
cena do filme La Dolce Vita, de 
Federico Fellini, tem 960 peças, 
que incluem teto conversível, 
porta-malas e até uma réplica do 
motor. O kit completo ainda vem 
com cavalete dobrável, paleta de 
cores e uma pintura do carro em 
frente ao Coliseu. A miniatura já 
está disponível na Lego.com


