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Em 11 de março de 2020, o mundo como conhecíamos 
paralisou-se de temor diante do decreto de pandemia 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O desconhecido  

coronavírus SARS-CoV-2, de circulação global, instalou-se 
no cotidiano e sem pudor, jogou no ar que respiramos a 
infecção respiratória covid-19 para a humanidade.
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Thauana Vasconcelos 

Os negacionistas enxergam os fatos com 
óculos deformados. As lentes defeituosas prejudi-
cam a visão da realidade, principalmente quando 
as crenças desses indivíduos entram em confl ito 
com realidade. Segundo uma análise de dados re-
alizada pelo professor e fi lósofo, Ricardo Costa 
Galvanese, 15% das mentes brasileiras estão apri-
sionadas na negação de fatos históricos e científi -
cos comprovados. 

Há quem acredite cegamente que a terra é 
plana, que Covid é uma gripezinha, aquecimento 
global não existe e muitos outros absurdos.  Gal-
vanese associa esse comportamento negacionista 
a dissonância cognitiva, teoria desenvolvida pelo 
professor norte-americano Leon Festinger, da 
New School for Social Research de Nova York, 
que esclarece esse estado de negação. Quando a 
informação causa um desconformo psicológico 
por contradizer com as crenças do indivíduo, ele 
se blinda e desvincula-se da realidade. 

O extremismo implica na perda da razão e 
da realidade. “Quem tem posições políticas, reli-
giosas, morais extremistas está em um território 
propício para o negacionismo”, afirma Galvanese. 
O presidente da República, Jair Bolsonaro, faz 
discursos negacionistas em meio a uma pandemia 
que causou mais de 400 mil mortes. Bolsonaro 
defende abertamente tratamentos sem eficácia 
comprovada, contraria a ciência, nega a existência 
do Covid, recusa vacinas e o uso de máscaras. E 
uma parcela dos brasileiros mergulham nessa 
onda de olhos fechados. 

A internet impulsiona declarações negacio-
nistas. Nas redes sociais as pessoas vivem em 
suas bolhas, ou seja, só conversam e consomem 
conteúdo daqueles que pensam da mesma ma-
neira, dessa forma se protegem dos ataques e da 
realidade. Cada vez mais se distanciando da razão. 

SER DO CONTRA
O psicólogo e teólogo Milton Paulo de Lacer-

da explica que as pessoas negam uma verdade 
por conta do medo, elas querem se proteger de 
algo que causa incomodo. Lacerda descreve os 
negacionistas como viciados em ser do contra, 
não possuem o hábito de dialogar, divulgam fake-
news e são altamente perigosos para a sociedade. 

Lacerda compreende que o negacionismo 
pode nascer de uma parte da personalidade do 
indivíduo, a parental. Ele explica que a mente 
das crianças coleciona fala e comportamento 
dos pais, familiares, professores e outras pes-
soas a volta. Funcionando como um gravador de 
altíssima potência, que influência na construção 
da personalidade e interfere na constatação das 
verdades. 

Essa parte parental repete o pensamento e 
as ações dos outros, sem precisar descobrir ou ve-
rificar a veracidade do que aprenderam durante 
a vida, pois são bilhões de dados que foram cole-
cionados, ou seja, é impossível filtrar tudo isso. 

Galvanese explica sobre o perigo que essa 
onda negacionista representa para a socieda-
de. “O grande risco que a gente vive é transitar 
da civilização para a barbárie.” 

Viciados 
em negar

SOLIDARIEDADE
Em parceria com a Diocese de 

Santos, por meio do Vicariato para a 
Dimensão Social da Evangelização e da 
Associação de Promoção e Assistência 
Social Estrela do Mar, a UNISANTOS pro-
move a Campanha de Doação de Cestas 
Básicas para Famílias de Baixa Renda. 
Para participar, basta fazer a doação de 
qualquer valor por meio de depósito 
bancário (Banco do Brasil, agência 
6836-5, conta corrente 20.262-2 e CNPJ: 
58.259.771/0033-65). 

O Sindicato dos Jornalistas Pro issionais no Estado de São 
Paulo, frente ao estado agravado da pandemia do covid-19 SJSP, 
reforçou sua atuação junto às empresas do setor, a exemplo do 
que fez em março de 2020, formalizando a necessidade de adoção 
de práticas protetivas aos jornalistas. Levantamento da Federa-
ção Nacional dos Jornalistas, realizado até 31 de março de 2021, 
mostra que 169 jornalistas já morreram pela doença no país.

Dentre os itens importantes do protocolo de atuação, 
estão: a criação de comitê de Prevenção do Coronavírus nas 
empresas; colocar o máximo possível de jornalistas em home 
of ice (teletrabalho), considerando-se sobretudo as funções de 
pauta, edição, diagramação, assessoria e atendimento; obter 
os registros de imagens de forma segura, com repórteres ci-
nematográ icos e fotográ icos adotando medidas de proteção, 
garantindo distanciamento. 

Sindicato reforça ação 
para proteger jornalistas

Em 11 de março de 2020, o mundo como co-
nhecíamos paralisou-se de temor diante do decreto 
de pandemia pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS). O desconhecido coronavírus SARS-CoV-2, 
de circulação global, instalou-se no cotidiano e 
sem pudor, jogou no ar que respiramos a infecção 
respiratória covid-19 para a humanidade. Trouxe 
à tona as fragilidades humanas, as falências gover-
namentais, as carências do setor de saúde, o abalo 
econômico, o trágico negacionismo que batia no 
peito e, em ufanismo sem propósito, tentava di-
minuir o invasor alcunhando-o de ‘gripezinha”. A 
morte veio atrás, ceifando milhares aonde podia, 
aonde deixavam. Treze meses depois, o muito que 
aprendemos parece tão pouco para decretarmos 
vitória. As vacinas, que nos dão esperança de ven-
cer, se parecem armas solitárias nesse confronto 
quando os demais cuidados vitais são deixados de 
lado pela invocação do “direito individual” acima 
de todos ou quando a logística de aquisição e 
distribuição é falha e demora a atender os 220 
milhões de habitantes do Brasil.

O jornalismo pro issional sério e competente é 
essencial para mostrar as faces da realidade pan-
dêmica que ainda não tem dado prazo de terminar. 
Assim agiram os alunos da Universidade Católica 
de Santos, ao olharem com sensibilidade e tino 
pro issional para a nossa região na elaboração 
da primeira edição do ENTREVISTA de 2021.  Com 
total respeito aos protocolos sanitários adotados 
pela instituição e também, de modo pontual, aos 
cuidados defendidos pelos órgãos de classe, mas 
sem abrir dos rigores de apuração dos fatos, produ-
ziram um conjunto de reportagens que evidenciam 
bem o momento vivido, no 13º mês de pandemia.

Os riscos da síndrome pós-covid, que afeta 
sete em cada 10 pessoas internadas. O sufoco que 
os socorristas e suas ambulâncias enfrentam no 
dia-a-dia de muitos chamados. Os cuidados com 
os quase esquecidos moradores dos cortiços. A ne-
cessidade de adiamento das cirurgias eletivas por 
falta de disponibilidade hospitalar. Os portuários, 
que ralam para garantir recordes na movimenta-
ção de cargas, exigem imunização. O jornalismo 
esportivo tenta se reinventar, encontrar nova 
linguagem e públicos. O ensino tenta reaprender 
a ensinar.

Os impactos permanecem e se ampliam. Não 
apenas na saúde, mas também nos empregos, no 
comportamento e na vivência de toda a socieda-
de. E as vozes da Cidade não se calam. As salas 
de cinema minguam, o lazer perde espaços. Na 
balança do mercado de trabalho, a uberização 
ameaça reduzir vagas e as redes sociais abrem 
espaço para outros o ícios. O cuidado com o meio 
ambiente ganha prêmio. E ica evidente que, de 
tão séria e necessária, a disciplina de política deve 
ser melhor ensinada nas escolas. E a superação de 
uma pessoa, de qualquer pessoa, frente aos seus 
problemas, será sempre notícia e exemplo.

É desse modo que o jornal ENTREVISTA e seus 
repórteres se apresentam para essa batalha, com 
o compromisso de manter seu olhar atento sobre 
a realidade regional, de abrir espaço para o que 
nem sempre se mostra ou é revelado. Reforçamos 
o nosso compromisso com a apuração dos fatos 
para sairmos vitoriosos desta longa batalha. O 
decorrer do ano é incerto, mas com seriedade, o 
jornalismo cumprirá o seu papel de garantir ao 
leitor informação de qualidade.

DIVULGAÇÃO: SJSP
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Brasil é 49º lugar em índice democrático elaborado por revista inglesa. 
Entre os motivos estão a falta de participação e cultura política

Matheus Degásperi Ojea

A
pesar de não ser incluí-
da como uma disciplina 
especí ica nas escolas, a 
Política faz parte do cur-
rículo do Ensino Médio 
e se re lete em matérias 
como Filoso ia, Histó-
ria e Geogra ia. O ensino 

dela é orientado pelo Ministério 
da Educação (MEC), em sua Base 
Nacional Curricular Comum. No 
entanto, a diretriz encontra resis-
tência, inclusive do Presidente da 
República, Jair Bolsonaro, que já 
declarou querer “uma garotada 
que comece a não se interessar 
por política, como é atualmente 
nas escolas”. A frase não encontra 
respaldo nos dados, que apontam a 
baixa cultura política do brasileiro, 
ou na análise de especialistas, que 
enxergam relação com o ensino.

A declaração de Bolsonaro, 
amplamente noticiada pela im-
prensa na época, aconteceu na pos-
se do então ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, em 9 de abril 
de 2019. Os dados, no entanto, 
mostram que o Brasil é consi-
derado uma “democracia falha”, 
estando em 49º lugar no ranking 
de 2020 do índice da democracia 
realizado anualmente pela revista 
britânica The Economist. 

A pesquisa é referência inter-
nacional para mensurar o grau de-
mocrático dos governos do mundo, 
levando em conta o total de 167 paí-
ses. Usando um sistema de notas de 

Política também se
aprende na escola

0 a 10, o estudo aponta, entre as di i-
culdades brasileiras, a participação 
e a cultura política, com notas 6,11 
e 5,63, respectivamente. A relação 
destes dados com a qualidade da 
educação política não é super icial

A educação é um dos fatores 
que contribui para o desinte-
resse do brasileiro pela política, 
assegura o sociólogo Alex Niche 
Teixeira, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. Mais do 
que o estudo da Ciência Política, a 
escola também deveria iniciar os 
alunos na prática da participação 
democrática, através de Grêmios 
Estudantis, ou no incentivo à parti-
cipação dos alunos na escolha dos 
dirigentes da Escola Pública. As 
consequências de uma educação 
que não leva isso em conta, para 
Teixeira, são catastró icas.

“Você acaba formando gera-
ções de pessoas que não se mobi-
lizam, participando da democracia 
apenas de quatro em quatro anos, 
na hora de votar.” Esse desinte-
resse pela participação, para ele, 
pode decretar a falência do sistema 
democrático. 

TEMA PERSEGUIDO
Na prática, a coisa não é tão 

fácil. Apesar de a escola ser um am-
biente que deve inserir o aluno em 
uma vivência democrática, existem 
di iculdades até mesmo nas aulas 
que tratam do tema, conforme 
explica o coordenador da Escola 
Estadual Dr. Antônio Ablas Filho, 
de Santos, Rafael de Lima Oliveira.

Existe mais resistência dos 
alunos em debater o conteúdo 
relacionado à política, além de ter 
havido aumento no número de re-
clamações feitas por pais. Oliveira 
percebeu isso em 2017, quando 
lecionava Filoso ia no colégio. A 
grande responsável é a propaga-
ção de fakenews e opiniões sem 
embasamento, que fez com que 
as escolas passassem a ser vistas 
por alguns como locais de dou-
trinação. “Além do que já estava 
desativado na formação política 
como um todo, agora nós também 
sofremos interferência externa de 
vozes não tão preparadas.” 

Apesar disso, em matéria de 
participação, o colégio conta com 
alunos engajados. O presidente 
do Grêmio Estudantil Ablas Filho, 
Nathan Lopes Silvestre, de 17 anos, 
aluno do terceiro ano do Ensino 
Médio, não tem ressalvas em dizer 
que a organização é política. O jo-
vem defende que também é dever 
do Grêmio gerar nos alunos um 
senso crítico político, já que não crê 
que o estado tenha esse interesse.

Estudar em uma escola de 
tempo integral – uma exceção entre 
as que oferecem o Ensino Médio na 
rede pública em Santos – facilita 
desenvolver o senso crítico. “É mais 
di ícil para o jovem que estuda 
em um colégio de meio período, 
que concilia estudo com trabalho, 
formar um pensamento crítico em 
um colégio que não oferece esse 
espaço. É uma construção que de-
mora”, a irma Silvestre.

49º 
lugar  

Democracia  falha

Média Geral: 

6,92
Processo eleitoral e 

pluralidade: 

9,58
Funcionamento do 

governo: 

5,36
O Brasil segundo a revista

 britânica The Economist em 
2020 através de sistema 
 de notas de 0 a 10
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É DEVER do grêmio 
acadêmico construir
 pensamento crítico”

Nathan Lopes Silvestre
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VOCÊ acaba formando gera-
ções de pessoas que não se 

mobilizam, participando da democracia 
apenas de quatro em quatro anos” 

Alex Niche Teixeira

AS DIFICULDADES no ensino da 
política aumentaram após o ano 
de 2017”

Rafael de Lima Oliveira

O BRASIL 
Segundo o índice 
da democracia da 
The Economist:



Fabrizio Neitzke

D
o di ícil acesso aos 
morros ao intenso 
tráfego na orla, os 
pro issionais da saú-
de que atuam no ser-
viço de ambulâncias 
enfrentam uma série 
de di iculdades no 

deslocamento às emergências. 
Só no Serviço Ambulatório 
Médico de Urgência, o SAMU, 
são realizados, em média, 
250 chamados por dia, em 
uma rotina que inclui desde 
empecilhos geográ icos até a 
falta de cordialidade de outros 
motoristas.

Prestadora de serviços 
para o plano de saúde do hos-
pital Santa Casa de Santos, a 
técnica de ambulatório móvel, 
Helena Cristina Ferreira, de 
28 anos, é responsável por 
atender as nove cidades da 
Baixada Santista – uma área 
de mais de 2 mil quilômetros 
quadrados. Há dois anos nesse 
trabalho, a irma já ter passado 
por diversas situações inusita-
das no trabalho.

Em uma das várias situ-
ações de di iculdade, Helena 
revela que, em certa ocasião, o 
trajeto do veículo foi impedido 
em São Vicente por conta de 
fortes chuvas que provocaram 
alagamentos na cidade. O pro-
blema é relativamente comum 
para motoristas locais, mas, no 
caso da pro issional, poderia 
ter custado uma vida. “Precisei 
realizar o atendimento por 
telefone, conversando com 
parentes que me atualizavam 
sobre o estado de saúde do pa-
ciente”, diz a socorrista. Neste 
caso, sem rotas alternativas 
que pudessem levá-la ao local, 
foi necessário esperar que o 
nível da água baixasse para 
seguir caminho.

Embora Santos seja con-
siderada uma cidade majorita-
riamente horizontal, o acesso 
aos morros é considerado 
motivo para dor de cabeça 
para a maioria dos socorris-
tas. Funcionário do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, Marcelo 
Ismail é enfático ao escolher o 
Morro da Penha como o mais 
complicado para a chegada das 
equipes. Em casos desse tipo, 
o SAMU também conta com as 
chamadas “motolâncias”. 

Mas mesmo com a possi-
bilidade da chegada do trans-
porte, a violência em áreas 
mais afastadas também é um 
fator de risco para os pro is-
sionais. “Já tive arma apontada 
para mim”, conta Helena ao re-
lembrar um dos casos de maior 
perigo já vividos no trabalho, 
em um morro da região.

Na parte plana, porém, a 
tarefa é di icultada pelo trânsi-
to. Entre várias vias apertadas 
e de poucas faixas, a avenida da 
praia – que se estende desde a 
Presidente Wilson, na divisa de 
Santos com São Vicente, até a 
Almirante Saldanha da Gama, 
no Canal 7 – é unanimidade no 
setor. “Muito ruim para passar, 

“Têm dias de luta 
e dias de glória”
É O QUE diz Helena Cristina, sobre as difi culdades que os 
socorristas enfrentam para atender a Baixada Santista

principalmente no horário de 
pico e mesmo durante a pan-
demia”, desabafa Ismail. 

A entrada de Santos, entre 
os bairros da Alemoa e Saboó, 
também não se salva das crí-
ticas. Mesmo com as obras de 
remodelação do acesso a re-
gião entregues no último ano, 
o tráfego continua carregado, 
em especial nos dias de chuva, 
com mais alagamentos. Uma 
obra prometida pela Prefeitura 
para resolver este problema 
nunca foi entregue, e a Ad-
ministração Pública culpa o 
Governo Federal por nunca ter 
dado andamento nos trabalhos 
estimados em R$ 20 milhões.

EXCESSO DE VELOCIDADE
Na área da saúde, correr 

contra o tempo torna-se parte 
da rotina dos pro issionais. 
Tudo é válido para salvar uma 
vida e, por vezes, ir acima do 
limite de velocidade permiti-
do na via é necessário para o 
deslocamento. Como qualquer 
veículo de passeio, porém, as 
ambulâncias também estão 
sujeitas à multa – que podem 
pesar no bolso dos próprios 
motoristas.

Segundo Marcelo Ismail, 
as placas dos veículos do SAMU 
foram cadastradas no siste-
ma da Prefeitura de Santos, 
tornando-se isentas de mul-
tas. Em Bertioga e Guarujá, as 
outras duas cidades atendidas 
pela base instalada na rua 
Barão de Paranapiacaba, no 

bairro da Encruzilhada, as 
punições pesam diretamente 
no bolso e na habilitação dos 
próprios condutores.

Acostumados a lidar com 
a iscalização, muitos moto-
ristas já estão ambientados 
com a presença de radares na 
região. Helena Cristina a irma 
que boa parte de seus colegas 
conhecem os locais onde os 
equipamentos estão instalados 
e sabem a “hora certa” para 
acelerar. 

ATENDIMENTOS
“Têm dias de luta e dias de 

glória”, diz Helena, que realiza, 
em média, seis atendimentos 

durante um turno de 12 horas. 
Entre as principais observa-
ções da pro issional está o 
aumento de chamados durante 
a pandemia. “Parece que as 
pessoas estão se sentindo mais 
sozinhas e, por isso, acabam 
chamando a emergência”. Em 
diversas vezes, ela a irma ter 
a função apenas de conversar 
com o paciente. 

A preocupação com a 
escalada de casos da Covid-19 
também afeta a rotina de He-
lena. Entre um atendimen-
to e outro, os veículos são 
obrigados a passar por uma 
higienização completa, para 
evitar que um possível pacien-
te contaminado venha infectar 
o ambiente. 

Para o SAMU, a rotina de 
limpeza é semelhante. A dife-
rença, porém, está no número 
de chamados. Em média, 250 
pessoas utilizam as ambulân-
cias por dia. Com um tempo 
de resposta estipulado em 15 
minutos para casos de alta 
prioridade e 30 para média, os 
funcionários do 192 precisam 
se apressar nos afazeres.

Atualmente, porém, dos 
21 veículos a disposição – 17 
furgões e quatro motocicle-
tas – pouco mais da metade 
se encontra em operação. Os 
motivos apontados são a falta 
de pessoal, sejam eles técnicos 
ou condutores.

Em casos de deslocamen-
tos para o Guarujá, viaturas da 
saúde contam com prioridade 

no embarque da balsa que liga 
Santos à Ilha de Santo Amaro. 
Em viagens noturnas, o serviço 
da DERSA é avisado previa-
mente e pode realizar a viagem 
em operações especiais para as 
ambulâncias.

“Sempre escolhemos o 
trajeto elegendo prioridades. 
Tudo depende da situação 
do paciente e das condições 
do trajeto”, diz Helena, justi i-
cando que um percurso maior 
pode ser realizado caso as con-
dições do asfalto, por exemplo, 
não favoreçam a saúde do 
transportado.

EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
Para as ambulâncias, con-

tar com a colaboração de ou-
tros motoristas nas ruas nem 
sempre é tarefa fácil. E nem 
mesmo a multa estipulada 
para quem não dá passagem a 
veículos de salvamento parece 
resolver a situação. De acordo 
com o Código de Trânsito, a 
infração é considerada gra-
víssima e pode gerar multa de 
R$ 293.

Em nota, o Departamento 
de Trânsito do Estado de São 
Paulo – DETRAN a irmou que 
este tipo de multa é emitido 
diretamente pela autoridade 
municipal. Já a Prefeitura de 
Santos disse não dispor dos 
números de autuações na cida-
de, mas que motoristas que são 
penalizados ao dar passagem 
pela ambulância são identi i-
cados em fotos panorâmicas e, 
posteriormente, têm a infração 
descartada.

Na visão de Ismail, o prin-
cipal problema é a falta de cor-
dialidade. “Muitos motoristas 
trafegam com som alto e vidros 
fechados pelo ar-condicionado 
e acabam nem percebendo a 
sirene”, completa. 

BAIXO número de fun-
cionários diminui circula-

ção de ambulâncias do 
SAMU em Santos

FABRIZIO NEITZKE

Atualmente, 
porém, dos 

21 
veículos a 

disposição – 

17
furgões e quatro 
motocicletas – 
pouco mais da 

metade se encontra 
em operação 
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pergunta sobre se a moradia do 
indivíduo é particular ou coleti-
va, mas isso não contabiliza os 
moradores de cortiços de forma 
direta. Pois “moradia coletiva”, 
por exemplo, pode dizer respei-
to a abrigos institucionais, al-
bergues noturnos e, até mesmo, 
repúblicas universitárias, além 
de cortiços em si. Outro ponto 
é que são atualizados apenas 
as informações referentes às 
famílias em situações mais vul-
neráveis que o departamento 
da Prefeitura acompanha – não 
revelando um levantamento 
total da população.

SEM AJUDA OFICIAL
Por mais que moradores 

dos cortiços tentem manter o 
distanciamento social, isso é 
impossível nas submoradias. A 
observação é da ex-presidente 
da Associação dos Cortiços do 
Centro (ACC), Nay Faustino, de 
31 anos, que mora em corti-
ços desde pequena milita por 
melhores condições para essa 
população.

Segundo ela, os cortiços 
são muito quentes pela falta de 
circulação de vento. Com isso, 
as pessoas acabam se aglome-
rando nos extensos quintais 
dos lotes, que são áreas comuns 
onde também icam os banhei-
ros coletivos.A di iculdade 
inanceiraagrava a situação dos 

moradores, trabalhadores in-
formais na maioria. “Morar em 
um cortiço em Santos é a pior 
situação que as famílias podem 
chegar”, acredita Nay, transpon-
do abandono e exclusão.

Sentir o medo, a inse-
gurança e o impacto direto 
causado pela pandemia nestas 
famílias, fez com que Nay e sua 
mãe, Samara Faustino – atual 
presidente da ACC -, se mobi-
lizassem. Junto a outros volun-
tários, iniciaram o movimento 
Cortiços Contra o Coronahá 
um ano.

Desde o ano passado, fo-
ram doadas cerca de 1.200 
cestas básicas e 800 kits de hi-
giene – compostos por máscara 
de proteção contra a Covid-19, 
álcool em gel, sabonete, sabão 
em pedra, pasta de dente, de-
tergente e água sanitária. Em 
torno de 800 famílias foram 
bene iciadas.
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Beatriz Araujo

O
simples gesto de 
acender uma vela 
para rezar por tem-
pos melhores é algo 
que Solimar Feli-
pe Vasconcelos, de 
68 anos, não pode 
fazer. Elamora em 

um cortiço no bairro Vila Ma-
thias, em Santos. Sua casa é 
um porão, sem janelas e com 
paredes que ameaçam cair por 
conta das rachaduras e da in-
tensa umidade. Ao acender uma 
vela, mesmo que em um copo 
de vidro, os vizinhos pedem 
para que ela apague antes que 
cause um incêndio. Isso a deixa 
inconformada, mas é só um de-
talhe frente às di iculdades de 
enfrentar o isolamento social 
sem moradia digna, sobrevi-
vendo sem condições básicas de 
higiene e sem apoio municipal, 
de acordo com ela. 

Essa realidade não é so-
mente de Solimar, mas re lete 
a situação presente nosbairros 
Centro, Paquetá, Vila Nova e 
Vila Mathias, onde há maior 
concentração de cortiços na 
cidade, segundo a Prefeitura. 
Durante a pandemia, mesmo 
com políticas públicas voltadas 
aos moradores de cortiços, não 
há dados disponibilizados pelo 
órgão municipal que conta-
bilizem quantas pessoas são 
amparadas.

Os cortiços, também de-
nominados tecnicamente de 
imóveis plurihabitacionais 
precários ou submoradias, 
são caracterizados pela legis-

lação municipal sendo locais 
com ocupação superior a uma 
pessoa a cada 5 m², em que 
uma unidade é subdividida 
em vários compartimentos 
alugados, subalugados ou ce-
didos. Além de, em um mesmo 
cômodo, serem compartilhadas 
as funções cozinha, dormitório, 
sala e as instalações sanitárias 
serem de uso comum. E tudo 
isso em condiçõessanitárias, de 
circulação e de infraestrutura, 
no geral, precárias. 

Foram identi icados 268 
lotes do tipo no último mapea-
mento dos cortiços destes bair-
ros, realizado pela Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb), da Prefeitura Muni-
cipal de Santos, entre o inal 
de 2018 e o início de 2019. O 
levantamento também revela 
que aproximadamente em 163 
desses lotes residem menos de 
10 famílias e que em 105 des-
tes conjuntos residem mais de 
10 famílias. Estimando, na mé-
dia, 10 pessoas por submora-
dia, há cerca de 2.680 pessoas 
que vivem como Solimar. 

Vivendo há sete anos no 
mesmo porão com seu ilho 
de 27 anos, que é diagnosti-
cado com esquizofrenia e não 
passa a semana toda no local, 
Solimar diz que enfrentar a 
pandemia não está sendo nada 
fácil. “Não tem coisa pior do que 
icar tranca iada dentro dessa 

casa horrível. Não tem como 
respirar. Não tem janela. Estou 
passando um sufoco”, desabafa, 
entre tosses secas que comenta 
ser de alergia.

O valor do aluguel é de 

R$ 480 e sua única renda ixa 
é o Bene ício Assistencial à 
Pessoa com De iciência (BPC/
LOAS), por conta de seu ilho. 
Solimar trabalha passando rou-
pas de famílias, o que não está 
conseguindo fazer por conta 
da pandemia e de limitações 
ísicas. Ela desabafa que anu-

almente atualiza seu cadastro 
no Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) da 
região, mas que isso não a ga-
rante algum auxílio por parte 
da Prefeitura, inclusive durante 
a pandemia.“Vou me virando, 
comendo pão velho. Às vezes 
pego dez reais para comprar 
algo. Mas não esquento a cabe-
ça de comer direito, não. Vou 
sobrevivendo”. 

De acordo com a Secreta-
ria de Desenvolvimento Social 
(SEDS) da Prefeitura Municipal 
de Santos, o Departamento de 
Proteção Social Básica (PSB) 
tem buscado fornecer apoio 
aos moradores de cortiços 
da Cidade nesse período. Os 
Centros de Referência de As-
sistência Social (CRAS), que 
são unidades públicas da Po-
lítica de Assistência Social lo-
calizadas em áreas de maiores 
índices de vulnerabilidade e 
risco social, têm, segundo a 
secretaria, o papel de atender 
os moradores, instruí-los e 
encaminhá-los para outros ser-
viços, programas e eventuais 
bene ícios, como cesta básica e 
vale transporte, que condizem 
com suas necessidades.

Em nota, o Departamento 
de Proteção Social Básica infor-
mou ao ENTREVISTA que, du-
rante a pandemia da Covid-19, 
os atendimentos e acompanha-
mentos às famílias ocorreram 
de forma remota na maioria dos 
casos. Também foram propor-
cionados atendimentos presen-
ciais pelo CRAS Centro quando 
necessário, como, por exemplo, 
para atender idosos que são 
considerados grande parte dos 
moradores dos cortiços.

Porém, não há dados exa-
tos com relação à quantidade 
de acompanhamentos reali-
zados com os moradores de 
cortiços da cidade durante a 
pandemia. De a acordo com o 
Departamento de Proteção So-
cial Básica, a base de dados é o 
Cadastro Único do Governo Fe-
deral. No questionário, há uma 

À sombra da pandemia
MORADORES de cortiços de Santos sobrevivem em condições precárias 
e não há dados sobre quantos são auxiliados pelo município

SOLIMAR é uma entre as 
centenas de pessoas que 
vivem em cortiços

FILA de moradores de submoradias aguardando doações do Cortiços Contra o Corona, na ACC

DIVULGAÇÃO ACC/BETA NAGÔ

ARQUIVO/SOLIMAR VASCONCELOS

Cortiços Contra o Coro-
na - encontrado nas re-
des sociais pela hashtag 
#CortiçosContraoCorona. 
Mais informações com a 
Associação dos Cortiços 
do Centro pelo Facebook 
(www.fb.com/associacao.
corticosdocentro), pelo 
celular da atual presiden-
te da ACC, Samara Faus-
tino, (13) 99149-0823, 
ou no endereço Rua Dr. 
Cochrane, 154 - Paquetá, 
Santos/SP.

SAIBA MAIS



importante para os 
trabalhadores em 
atividade. O nosso 
melhor caminho é a 
vacinação de todos os 
trabalhadores”. 

Em resposta ao 
EN TREVISTA, por 
meio da assessoria,   
a Prefeitura de San-
tos informou que “a 
Secretaria de Saúde 
recebe solicitações 
de vacina por repre-
sentantes de cate-
gorias pro issionais 
e as encaminha ao 
Estado, que é respon-
sável pelo envio de 
doses ao município e 
de inição do público-
-alvo a ser vacinado”. 
E explicou que as va-

cinas chegam carimbadas 
e discriminadas para qual 
público ela deve ser apli-
cada e que, até o momento, 
não existe um esquema de 
vacinação diferenciada para 
os trabalhadores portuários. 

O Governo do Estado 
de São Paulo respondeu 
que “toda a estratégia de 
distribuição das grades e 
inclusão de novos públicos 
segue os critérios técnicos 
de inidos pelo PNI (Progra-
ma Nacional de Imunização) 
e à medida que o Ministério 
viabiliza novos quantitati-
vos”. Também informou que 
tem atuado com agilidade na 
logística de distribuição das 
remessas de vacinas. 

Laila Aguiar

s milhares de tra-
b a l ha d o re s  do 
Porto de Santos 
são considerados 
serviço essencial 
e, desde o início 
da pandemia, a 
movimentação de 

cargas seguiu intensa, sen-
do registrado um aumento 
de 9,4% em 2020 em rela-
ção ao ano anterior. Como 
existe o risco da transmis-
são da doença devido a 
aglomeração do pessoal, os 
sindicatos reivindicam mais 
proteção e vacinação para 
todos os empregados. 

Somente de funcioná-
rios ligados a Santos Port 
Authority (SPA), gestora 
do Porto, são 16.400, sem 
incluir os trabalhadores do 
retroporto, caminhoneiros, 
trabalhadores avulsos e ter-
ceirizados. A movimenta-
ção é grande e o tra-
balho continuou 
norm almente , 
explicou Vanes-
sa Rocha Souza 
Lima, Técnica 
Portuária e Fis-
cal de Obras:” 

APESAR de estar no grupo preferencial e de ter 
pedidos na justiça para a vacinação, trabalhadores 
portuários  seguem sem esquema especial e até o 
momento, com 45 infectados 

Muitos terminais realizaram 
e estão realizando obras de 
ampliação e modernização, 
obras iniciadas e obras que 
já estavam sendo realizadas 
antes da pandemia não tive-
ram um hiato”.

A SPA informou que 
promoveu a divulgação de 
cartazes e pan letos sobre 
a COVID-19, ampliou os lo-
cais higienização das mãos 
e intensi icou a vistoria nos 
terminais para veri icar 
as ações contra a doença. 
Apesar desses cuidados, 
Vanessa, que trabalha há 9 
anos no Porto, contou que 
teve notícias de dois óbitos 
de trabalhadores, um idoso 
e um rapaz com cerca de 
30 anos: “Acredito que pela 
alta circulação de pessoas 
realmente seja di ícil de con-
trolar o contágio do vírus”.

Apenas dois sindicatos 
ligados aos trabalhadores 
do porto (SINDAPORT e 

Sindicato dos Confe-
rentes de Cargas) 

responderam às 
solicitações do 
ENTREVISTA e 
informaram o 
registro de 45 
trabalhadores 

infectados até o 

fechamento desta edi-
ção.  O presidente do 
Sindicato dos Traba-
lhadores Administra-
tivos em Capatazia nos 
Terminais Privativos e 
Retroportuários e na 
Administração Geral 
dos Serviços Portuá-
rios do Estado de São 
Paulo, Everandy Cirino 
dos Santos, a irma o 
númerosde casos pode 
ser ainda maior, já que 
o teste para COVID-19 
não é obrigatório e 
também porque os trabalha-
dores têm medo do afasta-
mento e da redução salarial. 

PORTUÁRIOS E A VACINA
Pedidos feitos pela Coa-

lizão Empresarial Portuária, 
formada pelas associações 
patronais do setor, solicitou 
ao Ministério da Saúde que 
trabalhadores das instala-
ções portuárias fossem in-
cluídos no grupo de risco na 
vacinação contra a COVID-19, 
da mesma forma que aconte-
ce com a campanha contra a 
gripe. E a coalizão também 
apoiou os pedidos feitos 
anteriormente pela Federa-
ção Nacional das Operações 
Portuárias para a inclusão de 

“O nosso 
melhor 

caminho é a 
vacinação de 

todos os 
trabalhadores”

portuários e motoristas. 
O Ministério da Saúde 

publicou no dia 18 de ja-
neiro um informe onde os 
trabalhadores portuários 
estão como grupo prioritá-
rio, porém o documento não 
apresenta uma previsão de 
data em que esse grupo será 
vacinado, “a União esta sen-
do negligente com os traba-
lhadores portuários”, relata 
o presidente do SINDAPORT. 

Vanessa torce pela va-
cinação: “acredito que pela 
alta exposição deveríamos 
ser vacinados logo. Vacina-
da, seria muito mais tran-
quilo sair de casa todos os 
dias”, relata.  Para Everan-
dy, “a vacina é muito mais 

Entre recordes,
portuários 
seguem sem vacina

ILUSTRAÇÃO - LAILA AGUIAR

VOLUME DE
 CARGAS

Fonte: Santos Port Authority - 2021

MOVIMENTAÇÃO

20.111.753

IMPORTAÇÃO

6.869.827

EXPORTAÇÃO

13.241.926

$
RECEITA LIQUIDA DA SPA 
CRESCEU 132% EM RELA

ÇÃO A 2019 E CHEGA A 

R$202,5 MILHÕES 
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Daniel Gois

C
om a necessidade 
de isolamento so-
cial para conter a 
Covid-19, escolas da 
rede pública têm en-
frentado di iculdades 
para manter uma co-
nexão com seus alu-

nos. A falta de equipamentos 
essenciais nas famílias, como 
computadores, celulares e até 
internet, faz com que o estudan-
te não consigam acompanhar as 
atividades como deveria.

A Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contí-
nua (PNAD Contínua) de 2019 
mostrou que o Brasil possui 11 
milhões de pessoas analfabetas 
e que 69,5 milhões de adultos 
(51,2%) com mais de 25 anos 
de idade não concluíram o en-
sino médio.

Segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geogra ia e Estatística 
(IBGE), mais de 6 milhões de es-
tudantes, de 6 a 29 anos, não con-
seguiram acessar as atividades 
escolares em outubro de 2020. 
Para a representante da Baixada 
Santista no Sindicato dos Profes-
sores do Ensino O icial do Estado 
de São Paulo (Apeoesp), Sonia 
Maria Maciel, isso se deve à falta 
de acesso à tecnologia por parte 
de alunos carentes.

"Já era de se esperar que, 
com a evolução tecnológica, 
chegaríamos a esse momento, 
mas não do dia para a noite. Os 
alunos carentes não têm condi-
ções nem de ter internet, e mui-
to menos um celular. Quando 
tem um celular, é para a família 
inteira. Muitos são ilhos de pais 
que não tiveram oportunidade 
de estudar. Como esse pai vai 
ajudar o ilho a fazer alguma 
coisa?", questiona.

PARA ONDE VAMOS?
Susanna Artonov, coorde-

nadora da Unidade Municipal 

de Ensino Padre Lúcio Floro, 
em Santos, recorda que, na 
década de 1990, os educadores 
Paulo Freire e Seymour Papert 
já discutiam a relação entre tec-
nologia e educação. Na época, 
chegaram à conclusão de que a 
escola se tornaria um lugar não 
para transmitir conteúdos, mas 
para construir um novo conhe-
cimento, através do diálogo, e 
que os materiais didáticos já 
teriam sido trabalhados com 
mediação da informática.

“Diante da nossa realidade, 
posso dizer que o ensino híbrido 
já está dando certo”, a irma a 
diretora pedagógica Karla Neves 
Lacerda Norato, da escola par-
ticular Progresso Bilíngue, em 
Santos. “Ele precisa de ajustes 
no sentido de que todos os alu-
nos consigam ter acesso. Esse 
tipo de ensino veio para icar. 
Vem através de uma pandemia, 
ainda em um país totalmente 
desequilibrado socialmente. 
No ensino particular, vinha de 
uma maneira muito lenta, mas já 
presente. Agora, isso acelerou".

Um dos problemas le-
vantados por Sonia Maciel é 
a di iculdade de alunos em 
situação de vulnerabilidade 
e professores terem acesso à 
essa tecnologia na rede públi-
ca, podendo trazer ainda mais 
desigualdade entre o ensino 
público e privado. 

"O mesmo professor que 
dá aula na escola pública tam-
bém dá aula na escola privada. 
Na escola privada, ele tem con-
dições para isso. Vai precisar 
de uma mudança muito grande. 
As escolas precisam dessa tec-
nologia nova”, ressalta Sonia, 
relembrando uma medida do 
Governo do Estado de São Pau-
lo, que decidiu distribuir chips 
de celulares para alunos da 
rede estadual. “Além do chip, é 
preciso também dar o telefone 
e a internet. Assim ica di ícil fa-
zermos alguma coisa. Vontade 
a gente tem. "

Susanna Artonov estima 
que 30% de seus estudantes 
não conseguiram acompanhar 
o ritmo das atividades à dis-

tância, por conta das condições 
precárias que vivem. Localizada 
no Morro do José Menino, a 
unidade de ensino atende cerca 
de 200 alunos, entre crianças e 
adolescentes.

"Teve criança que a mãe 
não conseguia sequer saber o 
que era pra fazer. Não sabia ler, 
então não tinha como ajudar o 
ilho. Ela pedia que não man-

dássemos a lição por escrito, 
e sim por áudio. Alguns pais 
jogaram a toalha. Se sentiram 
incapazes de fazer a criança 
icar cinco minutos sentada", 

a irma Susanna.
Em razão deste cenário, as 

aulas por aplicativos de conver-
sa, sem estabelecer um diálogo 
direto com os alunos, se torna-
ram realidade na escola Padre 
Lúcio Floro. As atividades são 
enviadas pela manhã, no grupo 
da turma, e o professor pede para 
que o aluno o envie pelo celular 
quando terminar. A situação é 
vista, especialmente, na rede 
pública, como relata Susanna. 
Além das aulas, outra di iculdade 
é a de realizar reuniões de pais.

Para realizar aulas e reu-
niões, Susanna a irma que os 
professores passaram a usar 
o WhatsApp como forma de se 

Ensino híbrido 
traz INCERTEZAS
para as escolas
EDUCAÇÃO mista foi acelerada nas escolas com a pande-
mia de Covid-19, mas enfrenta problemas na rede pública

aproximar das famílias. “Nas 
reuniões de pais, a gente fazia 
à noite, com quem tinha celular. 
Uma vizinha ia na casa da outra. 
É surreal. Não tivemos 100% de 
participação nas reuniões. Ten-
távamos, de todas as maneiras, 
trazer essas pessoas para perto 
de nós", a irma a coordenadora.

Nas escolas particulares, 
a adaptação para o ensino à 
distância também foi brusca. 
Porém, mais tranquila. É o que 
a irma a diretora pedagógica da 
Escola Progresso Bilíngue, que 
atende desde o ensino infantil 
até o ensino médio. Para Karla 
Norato, houve uma preocupa-
ção de como alunos e professo-
res lidariam com uma migração 
total para o ambiente virtual.

"Estamos atendendo fa-
mília por família, marcando 
horários diferentes, dividindo 
bem o planejamento em mo-
mentos de socialização de toda a 
turminha com o professor, mais 
o atendimento individualizado 
do professor. Cada atendimento 
precisou ser feito de uma manei-
ra bastante individualizada", diz 
Karla, citando os exemplos de 
estudantes que estão iniciando 
o ensino médio e os que cami-
nham para o pré-vestibular. 

REPRODUÇÃO/GOOGLE MEET

ARQUIVO PESSOAL

REPRODUÇÃO/GOOGLE MEET

SUSANNA: “Alguns pais jogaram a toalha”

KARLA a rma que o ensino híbrido veio para  car

SONIA pede maior suporte tecnológico para o ensino

Muitos estudantes são fi lhos 
de pais que não tiveram opor-
tunidade de estudar. Como 
esse pai vai ajudar o fi lho a 
fazer alguma coisa?”

Sonia Maria Maciel
Sindicato dos Professores do Ensino O cial 

do Estado de São Paulo (APEOESP)

11
MILHÕES DE 

ANALFABETOS

BRASIL POSSUI



SEQUELAS, um novo desafi o
Victória Fernandes

erca de 70 % das 
pess o as i n te r-
nadas por infec-
ção de Covid-19 
apresentam pro-
blemas diversos, 
mesmo após cinco 
meses da alta mé-

dica.  As sequelas são varia-
das, de origem mental ou 
ísica, capazes de provocar 

outras doenças. Cientistas 
se deparam diariamente 
com novos relatos de sinto-
mas, antes desconhecidos. O 
problema já foi comprovado 
na Baixada Santista.   

Estudo realizado no 
Reino Unido mostrou que 
sete em cada 10 pacientes 
hospitalizados pela Co-
vid-19, não se recuperaram 
totalmente, obtendo seque-
las. A pesquisa, feita pela 
Universidade de Leicester, 
analisou cerca de mil pessoas que 
icaram internadas entre março e 

novembro do ano de 2020. A maioria 
dos pacientes recuperados apresen-
taram uma média de nove sintomas 
decorrentes da doença, mesmo após 
o im da infecção e tendo decorridos 
até cinco meses de alta médica

Entre os sintomas já relacionados 
a Covid-19 estão ansiedade, pânico, 
estresse, angústia, perda de memó-
ria, di iculdade de resposta, insônia, 
dor de garganta, dor de cabeça, azia, 
dor de estômago, dor intestinal, diar-
reia, dor em articulações. E também 
problemas mais sérios, como insu i-
ciência renal, falta de ar, desconforto 
respiratório, secreção pulmonar e 

PASSADO mais de um ano do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, 
especialistas seguem estudando os problemas decorrentes da doença

VICTÓRIA BRUGGER

QUEDA DE CABELO

CANSAÇO
FALTA 
DE AR

sintomas

QUADRO PSICOLÓGICO/
PSIQUIÁTRICO VARIADO, TAIS COMO

Ansiedade
Pânico
Estresse
Insônia

Angústia
Perda de Memó-
ria

A maioria dos 
pacientes 
recuperados 
apresentaram 
uma média de 
nove sintomas 
da doença, 
mesmo após o 
fi m da infecção”.

Universidade de 
Leicester,Reino Unido

insu iciência cardiovascular, relata a 
infectologista Elisabeth Dotti Consolo, 
da Santa Casa de Santos.

Elisabeth con irmou o elevado 
número de pessoas com sequelas 
entre os internados. “No início, não 
conseguíamos identi icar com pre-
cisão, mas hoje, mais ou menos para 
cada 10 pacientes que atendemos, oito 
possuem sequelas. Desde uma sequela 
leve até quadros mais graves. Acabava 
a doença, mas a pessoa não icava boa. 
Temos aí uma pandemia pós pande-
mia, dois momentos importantes”.

O que os médicos têm observado 
é que as sequelas não são proporcio-
nais à quantidade de sintomas, sendo 
di ícil de identi icar o quadro do pa-

ciente, explica Elisabeth. Ela descreveu 
que, às vezes, há um período da doença 
que é muito tranquilo, uma febre baixa, 
uma coriza leve, de repente no pós-
-covid, começa com cansaço, mal-estar, 
muita fadiga, dor no corpo que pode 
durar meses. Comentou ainda que nos 
casos graves, as sequelas são piores, 
mas os casos leves e intermediários 
podem ser desproporcionais em rela-
ção à fase da doença, a fase da sequela 
que pode ser mais problemática do 
que a doença em si. 

O advogado e professor universi-
tário Rodrigo de Farias Julião, diz que 
durante o período de infecção, não 
apresentou muitos sintomas e conse-
guiu passar os 15 dias de isolamento 

em casa. No entanto, depois foi diag-
nosticado com diversas complicações, 
que no inal foram associadas como 
possíveis sequelas pós-Covid-19. “No 
pós-covid, eu acabei perdendo um 
pouco o paladar e eu tive uma rom-
boencefalite de agosto a novembro. 
Eu peguei uma in lamação cerebral 
que, no primeiro momento, diagnos-
ticaram como meningite viral, depois 
meningite bacteriana, autoimune ou 
esclerose múltipla. Graças a Deus, 
após todos os exames e testes, que 
deram negativos, os médicos enten-
deram que foram possíveis reações 
do meu corpo pós-covid”.

As sequelas podem mais leves 
como no caso da tradutora, Amanda 
Cardoso Branco. Ela teve um cansaço 
excessivo, um sintoma considerado “co-
mum” no pós-covid. Ela conta que não 
conseguia andar as duas quadras entre 
o ponto de ônibus até o local de traba-
lho sem ter que parar, respirar e tomar 
água. E também não conseguia lavar o 
cabelo, icava muito cansada ao ponto 
de não conseguir levantar os braços. 
Outro caso leve foi o da assessora de 
imprensa, Vanessa dos Santos Gomes, 
que apresentou a perda de olfato. 

Segundo a Organização Pan-
-Americana da Saúde(OPAS), cerca 
de 80 por cento das pessoas se re-
cuperam da doença sem precisar de 
tratamento hospitalar. Uma em cada 
seis pessoas infectadas por Covid-19 
ica gravemente doente e desenvolve 

di iculdade de respirar. As pessoas 
idosas e as que têm outras condições 
de saúde como pressão alta, proble-
mas cardíacos e do pulmão, diabetes 
ou câncer, têm maior risco de icarem 
gravemente doentes. No entanto, 
qualquer pessoa pode pegar a Co-
vid-19 e icar gravemente doente.

Até o momento, já foram 408.622
óbitos de Covid-19 no Brasil. 
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A SANTA Casa de Santos 
chegou a registrar menos 
de 750 procedimentos 
cirúrgicos em um mês, 
bem abaixo da média 

Gabriel Bruno

ntre os diferentes impactos sociais 
causados pela pandemia de covid-19, 
o adiamento das chamadas cirurgias 
eletivas é um deles. A realização deste 
procedimento cirúrgico que não é 
emergencial, foi comprometido desde 
março do ano passado. A Santa Casa 
de Santos, por exemplo, registrou uma 

redução superior a 50% na média mensal.
Antes da pandemia, ocorriam na Santa Casa 

cerca de 2.000 cirurgias por mês e durante a 
pandemia, chegaram a registrar menos de 750 
procedimentos. A informação é da chefe do 
centro cirúrgico da instituição, Suzana Gomes 
da Silva Araújo, garantindo que quando neces-
sárias, foram realizadas as eletivas. “Tentamos 
cumprir com o compromisso de atender pelo 
menos as cirurgias oncológicas, cardíacas e 
fraturas”, diz, fazendo com que o hospital criasse 
um protocolo especí ico.

O protocolo foi elaborado para garantir 
a segurança do paciente cirúrgico.  O médico 
realiza o agendamento cirúrgico, a Santa Casa 
marca a cirurgia e pré-anestésico no mesmo 
dia da consulta, o paciente realiza o teste de 
Covid, sendo resultado negativo, se mantem a 
data marcada e assim entram em contato com 
o paciente con irmando a cirurgia.

“No dia do procedimento, o paciente é 
encaminhado para uma unidade de apartamen-
tos independente do convênio. Ao chegar no 
hospital, na unidade de 
internação e na admis-
são do centro cirúrgico é 
realizado uma triagem”, 
explica Suzana. Após 
todos os dados con ir-
mados de ausência de 
sinais e sintomas de 
Covid-19, o paciente é 
encaminhado para sala 
de cirurgia.

O urologista, Elói 
Moccellin, diz que suas 
cirurgias realizadas em 
tempos de pandemia ca-
íram aproximadamente 
30%. Além disso, icou 
entre os meses de março 
a maio de 2020 realizan-
do apenas urgências e 
emergências.

Moccellin comen-
ta que com as novas 
restrições, será preciso 
adiar os procedimen-
tos, em uma situação 

talvez até pior que há um ano atrás. Por conta 
das poucas vagas em UTI, precisam selecionar 
casos mais graves e urgentes. “Isso retornou 
no meio de março em Santos, até então está-
vamos trabalhando normalmente, agora com 
o lockdown chegamos as maiores restrições. ”

Na Urologia, ele conta que casos graves 
são relacionados a câncer ou obstrução de tra-
to urinário, por exemplo. Os casos que foram 
adiados, não sendo considerados emergências 
ou urgências, são de doenças benignas onde o 
paciente não está tendo grandes repercussões 
patológicas.

O vice-presidente da Sociedade Brasileira 
de Cancerologia, André Perdicaris, diz quais as 
di iculdades que estão sendo passadas na área 
das cirurgias oncológicas, que é uma área onde 
necessita de um planejamento, pois exige um 
grau de complexidade que envolve processos 
clínicos, psicológicos e sociais. Todas as pessoas 
envolvidas pacientes, familiares e pro issionais 
são emocionalmente afetadas. “Não depen-
demos apenas da habilidade operatória, mas 
necessidade de vaga nas UTIs o que di iculta o 
seu planejamento. ”

Segundo Perdicaris, por conta da preocu-
pação com a virose, isso faz com que as cirur-
gias se restrinjam às urgências, acarretando 
em uma diminuição das cirurgias eletivas em 
prol das urgências.

CONSEQUÊNCIAS  DA PANDEMIA
“Muitos casos cirúrgicos acabam se tornan-

do mais complexos. Além de diagnósticos tardios 
que podem mudar o prognóstico, além dos cus-
tos que provavelmente irão ser maiores” explica 
Elói Moccellin sobre as possíveis consequências 
da pandemia na área da saúde.

Na visão de Suzana Gomes, as pessoas 
deixam de acompanhar sua situação de saúde 
por diversos motivos: medo da contaminação 
por covid em hospitais e laboratórios, questões 

inanceiras, entre outras. 
Essa falta de frequên-

cia pode criar di iculdades 
como atrasos de diagnósti-
cos importantes e atrasos 
no tratamento. “Um câncer 
tratável cirurgicamente 
em fase mais precoce só 
venha a ser tratado poste-
riormente, pois a cirurgia 
teve de ser cancelada, ou 
porque o paciente se sentiu 
receoso, ” diz Suzana 

Sobre o impacto que 
pode ser gerado em sua 
área, André Perdicaris con-
ta que o câncer, nas suas 
variáveis, é um conjunto 
de doenças extremamente 
complexas. O seu controle 
envolve inúmeros fatores 
inclusive inanceiros, por 
tratamentos cada vez mais 
caros o que também deve 
ser considerado por esta 
fase de pandemia. 

Cirurgias eletivas caem 
mais de             na região50%

 SUZANA Gomes fala que 
antes da pandemia, as cirurgias 
foram de 2.000 por mês para 
menos de 750 procedimentos

ANDRÉ Perdicaris diz que 
não depende apenas da 
habilidade operatória, mas 
necessidade de vaga nas UTIs

ELÓI Moccellin conta que 
além de diagnósticos tardios, 
os custos provavelmente 
devem  car maiores
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João Lucas Alves

O
neologismo “uberização” 
circula com desenvoltura 
em diferentes segmentos 
econômicos, conquista 
adeptos e causa preocu-
pação aos trabalhadores. 
Identi ica o processo de 
plataformizar certos o í-

cios por meio da migração das rotinas 
de trabalho para o uso de aplicativos, 
de modo que o vínculo trabalhista 
passa a ser prestação de serviços, 
contribuindo para fragilizar a ativi-
dade pro issional. A tendência está 
na pauta de discussão dos sindicatos, 
como o dos Jornalistas Pro issionais 
no Estado de São Paulo que marcou 
os seus 84 anos de atuação com um 
debate aberto abordando os riscos 
para a sociedade.

Derivado do nome de conhecida 
empresa de aplicativo para transpor-
te e delivery, esse conceito de plata-
formização do trabalho, a uberização, 
integra a perspectiva futurista do 
mercado de trabalho e da produção 
industrial, a chamada indústria 4.0. 
A BrazilLab, empresa de inovação, 
explica em seu site que “é possível 
a irmar sem medo de errar que todos 
os caminhos levarão à Indústria 4.0. 
Ou seja, levarão à completa descen-
tralização de controle dos processos 
produtivos, graças à proliferação de 
dispositivos inteligentes.” 

Na visão de quem já vivenciou o 
processo, como Paulo Lima “Gallo”, ex-
-prestador de serviços da Uber e prin-
cipal convidado para o debate promo-
vido pelo Sindicato dos Jornalistas, a 
uberização signi ica bem mais que o 
uso de aplicativos. Esse novo proces-
so de relações do trabalho provoca a    
precarização dos direitos trabalhistas 
dos pro issionais cadastrados, a des-
valorização da pro issão e a ilusão 
da capacitação de qualquer pessoa a 
aquela atividade pro issional. 

Desse modo, “é um processo de 
individualização e invisibilização das 
relações de trabalho, que assumem 

a aparência de “prestação de 
serviços”, conforme o soció-
logo do trabalho, Ricardo An-
tunes, professor da Unicamp, 
em sua obra Uberização, tra-
balho digital e Indústria 4.0.  

O debate desenvolveu 
uma conversa sobre as lutas 
de classe e a uberização, que 
promete chegar à maioria, se 
não a todos os o ícios da clas-
se trabalhadora. Não à toa, o 
tema foi escolhido marcar o 
aniversário do sindicato, um 
dos mais antigos do país e 
reconhecido por sua atuação 
social. Além da participação 
especial de Paulo Lima “Gallo”, 
do movimento  Entregadores Anti-
fascistas, atuaram o o presidente do 
sindicato Paulo Zocchi; a diretora da 
Regional de Santos, Regina Santana; 
e o diretor sindical, Eduardo Viné. 

NO JORNALISMO
As especulações em torno da 

chegada da uberização no meio 
jornalístico partem de Gallo. Pela 
sua visão e experiência, o que pode 
acontecer com a categoria já teve 
seu ponto de partida. “Primeiro, eles 
vão esvaziar sua categoria e fazer 
com que todo mundo se sinta capaz 
de ser um jornalista, Não precisa 
estudar, não precisa aprender, não 
precisa entender, é só ir lá e fazer 
isso daqui”, a irma o entregador.

Em fevereiro de 2020, a Medida 
Provisória 905 relatada pelo deputa-
do federal Christino Aureo, pretendia 
dentre outras mudanças extinguir o 
registro prévio para o exercício da pro-
issão de jornalista. Sem esse registro, 

uma série de direitos garantidos por 
lei para os pro issionais seriam sus-
pensos. Após muitas controvérsias, a 
medida foi alterada, mas nada garante 
que posteriormente o governo atual 
não seja capaz retomar a iniciativa. 
“Colocando aí o im da regulamenta-
ção da nossa pro issão. É tudo muito 
parecido, é um problema da classe 
trabalhadora”, comenta a diretora So-
lange Santana, da regional do sindicato 
em Santos, sobre o ocorrido.

A falta dessa regulamentação 
abre também espaço para a ideia 

apontada por Gallo em relação 
a uberização, de que “qualquer 

um” pode compor esse 
es paç o.  “Qu and o 

você põe qualquer um sendo jor-
nalistas, pessoas não quali icadas, 
abre alas para um jornalismo que 
não presta seu serviço essencial 
que é dar informação de qualidade”, 
a irma Solange.

Zocchi destacou a desvaloriza-
ção e falta de vínculo empregatício 
entre fotojornalistas e veículos. Os 
fotojornalistas vão por conta própria 
a eventos, protestos, manifestações, 
“pautas”, para fotografar e em seguida 
vender seus trabalhos via agências. 
Um trabalho “muito pouco rentável”. 

EMPREENDEDORISMO
O movimento de uberização tra-

jado de empreendedorismo é mais 
um dos sintomas de pretensão ao im 
dos direitos trabalhistas e do vínculo 
empregatício. “Os aplicativos não in-
ventaram o mercado de delivery, eles 
cercaram o mercado de delivery”, 
destaca Gallo. Dessa forma, os apli-
cativos resumem o trabalho desses 
pro issionais a uma mera atividade 
e facilita para que empresas não 
mais necessitem assinar carteiras de 
trabalho dos empregados. Qualquer 
um com uma moto pode baixar o 
aplicativo, entrar com um cadastro, 
e trabalhar como entregador, essa é 
lógica desejada na modernização do 
mercado de trabalho.

Nessa lógica, o sistema social 
atual estimula o sujeito a alcançar um 
objetivo e “chegar a algum lugar”, sem 
se preocupar com os problemas de 
percurso, “anestesiados por produ-
ções do próprio sistema”, como 
a irma Gallo. Ele é taxativo  ao 
destacar que trata-se 
de uma situação que 

ilude toda uma classe trabalhadora a 
se submeter a diversos ambientes de 
trabalho abusivos, isentos de direitos, 
com a promessa de que o trabalho 
liberta. “Mas até esta tal liberdade é 
ilusória. Não é a nossa vontade que 
nós faz trabalhar e nos submetermos 
a tais condições, é a necessidade de se 
alimentar, de pagar dívidas, impostos, 
de ter um teto, de não adoecer, de 
sobreviver.”

A partir daí o papel dos sin-
dicatos e de movimentos, como 
dos Entregadores Antifascistas, se 
torna fundamental. Organizando 
todo um coletivo em prol da luta 
por direitos, melhores condições, 
pela valorização e nas condições 
atuais, a própria sobrevivência de 
certos o ícios. Referente à luta de 
classes e por direitos, Paulo Gallo 
diz “não é miojo, não ica pronta 
em 5 minutos. A luta não é um pé 
de coentro que você planta hoje 
e colhe daqui a quinze dias. A 
luta é um baobá, vai demorar pra 
crescer, mas vai crescer forte... 
qualquer sola de sapato acaba 
com um pé de coentro”.

SENTIU NA PELE
Paulo Lima Gallo, do movi-

mento Entregadores Antifascistas, 
sentiu na pele a precarização e 
descaso originado do processo de 
uberização. Após passar três anos 
trabalhando como motoboy de car-
teira assinada, precisou parar para 
cuidar de si e de sua família. Mas 
em 2019, por falta de opção, voltou 

a pro issão. Ele conta que quando 
retornou ao mercado, descobriu que 
trabalhar pelo aplicativo era o mais 
viável no momento, e descreve a es-
colha como “um caminho sem volta”. 

Em 2020, enquanto realizava 
entregas, no dia de seu aniversário, 
Gallo teve um dos pneus de sua 
moto furado. Por consequência, foi 
bloqueado pelo aplicativo em que 
trabalhava, mesmo com a empresa 
dizendo que não o faria. A partir do 
acontecido, surgiu um sentimento 
de revolta, propagado por meio de 
um vídeo gravado por ele próprio 
relatando o acontecido. O vídeo 
viralizou e acabou recebendo apoio 
de diversos veículos jornalísticos. 
Ele comenta que “vai muito além 
do sentimento de vingança”, que os 
rastros deixados pela viralização 
agregam as lutas coletivas como 
greves e paralisações. 

Brazillab disponível em: <https://bra-
zillab.org.br/noticias/programa-rumo-a-
-industria-4-0> Acesso em 24 abr.2021.
ANTUNES,R.(org.) Uberização, traba-
lho digital e Indústria 4.0. 
São Paulo: Boiitempo,2020.336p.

EM SEU aniversário, Sindicato 
dos Jornalistas debate a 
plataformização do ofício

“UBERIZAÇÃO”
ameaça trabalhadores
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Como 
faturar nas 
redes sociais
SABER trabalhar no mundo digital exige 
habilidades e dedicação diária para 
atrair seguidores e ganhar destaque
Isabela Weiss

A
s redes sociais proporcionam 
visibilidade, autonomia e lucro 
para quem sabe manejá-las, 
e essas possibilidades come-
çaram a chamar a atenção de 
quem quer vender seu produ-
to, serviço ou até mesmo sua 
própria imagem. Nesse nicho, 

per is de in luenciadores da Baixada 
Santista focados em criar conteúdo so-
bre marketing digital mostram que, para 
ter sucesso nessa carreira, é preciso ser 
autodidata, característica essa mais im-
portante do que ter um ensino superior, 
além de dedicar de 8 a 12 horas diárias 
ao projeto. 

O in luenciador digital é aquele 
que, por meio de uma produção de 
conteúdo bem planejada para a inter-
net, consegue adquirir um público iel 
que o acompanha e interage, gerando 
engajamento e maior in luência no 
comportamento e na tomada de decisão 
de compra de seus seguidores. E, para 
começar a falar sobre qualquer tema e 
faturar nesse meio, não é necessário ser 
um especialista no assunto, nem investir 
muito dinheiro, abrir uma empresa ou 
fazer um CNPJ, mas sim pesquisar muito 
sobre o assunto, procurar cursos espe-
cializados e acompanhar os próprios 
in luenciadores digitais de marketing 
que já atuam no ramo para buscar re-
ferências e orientação.

Ser um in luenciador de marke-
ting digital na internet é falar sobre os 
bastidores, ser o exemplo, compartilhar 
estratégias, dicas e ideias de produ-
ção de conteúdo para redes sociais, 
divulgando seu trabalho ao orientar 
seus seguidores sobre como fazer da 
internet uma pro issão, alcançando 
mais visualizações, curtidas, compar-
tilhamentos e vendas. 

Nos dias de hoje, o digital in luen-
cer de sucesso já consegue ter a pro-
dução de conteúdo para redes sociais 
como sua única fonte de renda, e esse 
é um resultado obtido principalmen-
te por meio de parcerias e serviços. 
Quanto mais alcance e visibilidade você 
tem, mais publicidade e clientes você 
consegue obter e, consequentemente, 
mais lucro.

FATURANDO ALTO
Moradora em Santos, Thais Santos 

da Silva, que aderiu ao nome de Thais 
Satu no Instagram, resolveu se aventu-
rar. Formada em gestão de marketing, 
começou com seu per il nas redes so-
ciais em 2018. Em 2020, faturou meio 
milhão de reais com consultoria de 

gestão de marcas.
“A internet é 

sim imprevisível, 
quanto mais você 
se dedica,  mais 
você ganha”, a irma 
Thais, que dedica 
cerca de 4 horas 
por dia em suas 
redes sociais, mas 
conta que no início 
trabalhava de 8 a 
12 horas. “Era bas-
tante tempo, mas 
eu não desconec-
tava, eu precisava 
gerar essa imagem, 
que é essencial”. Ela 
recomenda para os 
iniciantes reserva-
rem um dia de or-
ganização, ou que 
tenham uma cons-
tância no seu dia 
e dedique no mínimo 8 horas.

Na internet, tudo é vol-
tado para monetização, exis-
tindo muitas oportunidades 
de ganhar dinheiro. Para 
isso, é preciso aprender a dis-
por seu conteúdo, a falar para 

a câmera e a desenvolver uma conexão 
com o seu público. Essas caracterís-
ticas aumentarão o alcance, e irão 
atrair mais público e seguidores.

Além disso, é importante que o 
in luenciador de marketing planeje 
também ter um serviço disponível, 
como cursos pagos, e-books ou con-

sultorias, adquirindo não apenas se-
guidores, mas também clientes, sendo 

possível monetizar além de parcerias. 
Thais explica que, se o in luenciador 
de marketing não tem um serviço, é 
preciso pensar em como fará daquilo a 
sua pro issão. Porém, é possível crescer 
apenas divulgando o trabalho, mas que 
será necessário o desenvolvimento de 
um diferencial muito predominante.

MONETIZAR E AJUDAR
As irmãs Carolina e Isabela Gou-

veia moram na Baixada Santista e se 
dedicam a desenvolver a carreira de 
in luenciadoras digitais. As duas são 
formadas em produção multimídia e 
iniciaram o trabalho em 2019, criando 
o per il “ci.comunique” no Instagram.

Além de divulgar seu conteúdo, 
monetizar o seu conhecimento por 
meio de serviços é fundamental não 
apenas para faturar, mas também para 
ajudar outras pessoas e para ir mais 
além com suas habilidades, argumen-
ta Carolina. Ela explica que o sucesso 
desse segmento de in luenciadores 
não é passageiro e que só tem a cres-
cer. “Agora, na época de pandemia, 
tem muito mais pessoas acessando a 
internet. Hoje, quem tem um negócio, 
é pro issional, e não está na internet, 
não existe. Se você não está no digital, 
você está perdido”.

Apesar da in luenciadora a ir-
mar que não existe competitividade 
nesse meio, ela conta que o ideal 
para crescer e se destacar é ter uma 
personalidade, uma voz predominante 
e mesclar um conteúdo pro issional 
com um conteúdo mais pessoal. Essa 
estratégia se faz necessária já que o 
público muitas vezes opta por consu-
mir o produto por meio da conexão, 
que é gerada ao ver quem está por 
trás das produções. Mas ela ressalta 
também que esse conteúdo precisa 
fazer sentido com a sua comunicação 
e com aquilo o que você ensina.

Nesse ramo, outra característica 
importante é que ser autônomo se faz 
necessário principalmente no início do 
projeto. Para a diretora executiva da 
empresa Espaço Santista Recursos Hu-
manos, Rita de Cássia Zaher Rosa Paul, 
o autogerenciamento é um bom cami-
nho, porém essas pessoas precisam de 
mentores, e é aí que o in luenciador 
de marketing digital encontra seu 
público-alvo, já que quem está come-
çando geralmente não possui condições 
inanceiras para contratar os serviços 

de uma agência, e optam pelo conte-
údo produzido pelos in luenciadores 
digitais especializados em estratégias 
de marketing. 

“Você, quando é um digital in-
luencer, vai ter que fazer uma estra-

tégia para saber como vai atingir o 
seu público e que público você quer 
atingir. Então eu acho que ter pessoas 
que sejam seus mentores, te orientem 
para que você entenda a importância de 
cada segmento que você está atingindo 
e como atingir, isso é superinteressan-
te”, explica Rita. Para ela, o autogeren-
ciamento é importante, bem como a 
administração do próprio tempo e ter 
um mentor “que ajude a diferenciar 
essas áreas”. 

CAROLINA Gouveia  
e sua irmã Isabela 

se dedicam a 
desenvolver a 

carreira  de  
in uenciadoras 

digitais

A FALTA de 
aprofundamento 
no marketing 
do comércio 
de seus familia-
res foi um dos 
motivos que 
levou Thais a se 
especializar no 
assunto

É preciso 
trabalhar de 

8 a 12 
horas diárias 

para ter sucesso 
profi ssional na 

àrea digital



A PANDEMIA de Covid-19 provoca uma 
renovação no jornalismo esportivo, agora 
também um formador de opinião  

Mudança na hora do 
É GOOOOOOL! 

Lílian Rabelo 

A
interrupção dos calen-
dários esportivos por 
longos períodos e as 
restrições de acesso em 
estádios que ainda vigo-
ram. Estes são exemplos 
das muitas mudanças 
ocorridas na sociedade 

por conta das medidas sanitárias 
para enfrentamento do avanço 
da Covid-19 da pandemia. E que 
interferem também nas práticas 
pro issionais. Antes vista como a 
“editoria mais leve”, o jornalismo 
esportivo faz parte do espetáculo, 
mas ganha força como um ins-
trumento formador de opinião 
do cidadão

Ao menos 169 jornalistas 
morreram em decorrência do 
coronavírus entre abril de 2020 
e março de 2021, de acordo com 
dados da Federação Nacional dos 
Jornalistas (FENAJ). Na Baixada 
Santista, recentemente Edson 
Callegares, de 62 anos, faleceu por 
conta das complicações provoca-
das pela doença. A perda de um 
dos maiores locutores da história 
da região evidenciou a importân-
cia do compromisso do jornalista 
com o mundo desportivo. 

Companheiro de cabines, 
Paulo Roberto, da Rádio Guarujá, 
relembrou a trajetória de Edson e 
sua liderança na Região. “Nos úl-
timos 30 anos, tivemos Armando 
Gomes, Morais Junior, Edson Callegares. 
Morreu Edson, Morais, e o Armando 
em 2020. Restou eu. Lamentei demais 
a morte do Edson. Ele nasceu no rádio, 
e morreu de uma forma precoce, sem 
estar no rádio, a sua raiz e tradição”, 
a irma.

A fusão entre jornalismo, entreteni-
mento e esporte, editoria que há muito 
pouco tempo era vista como uma área de 
menor prestígio quando comparada às 
demais coberturas jornalísticas, cresce 
com força, abrindo novas possibilidades 
e modelos de produção na comunicação 
de massa. A forma como narradores, 
comentaristas e repórteres abordam os 
assuntos durante a prática esportiva e 
a caracterização dos personagens esta-
belece um novo olhar para o papel do 
jornalista esportivo. 

“O jornalismo esportivo é maravi-
lhoso. Dar exemplo e voz, é realmente 
uma ferramenta social”, diz a jornalista 
e apresentadora Vanessa Faro, primeira 
mulher setorista do Santos Futebol Clube 
da a iliada da Rede Globo, TV Tribuna. Em 
seu currículo carrega Olímpiadas, Liberta-
dores da América, Mundiais de Surfe, Jogos 
Pan-Americanos, entre outras coberturas 
importantes do mundo esportivo. 

São quase 30 anos de carreira, e 
Vanessa exaltou a importância do seu 

trabalho e dos colegas na vida de atletas 
ao contar histórias. “Acaba se tornando 
uma comunidade. E é muito triste quan-
do você perde uma referência esportiva 
como o Edson”. Ela ainda destacou um 
outro pro issional in luente do mundo 
do esporte regional. “Também iquei 
arrasada quando faleceu o Ari Jarrão, 
ex-massagista do Santos. Eu conversava 
muito com ele. É um marco quando per-
demos essas referências. “

O mundo do esporte é marcado por 
modelos fora e dentro do campo, das qua-
dras ou pistas. “É um prazer que tenho. 
Me encontrei no jornalismo esportivo. 
O nosso papel como jornalista, fazendo 
as reportagens, acaba mudando a vida 
de alguém. Eu sou a prova, já vi várias 
pessoas que mudaram de vida graças ao 
esporte”, a irma a apresentadora. 

NOVO CENÁRIO
No início da pandemia, o vazio 

deixado pela suspensão e cancelamento 
de eventos esportivos fez com que pro-
issionais enxergassem um novo cenário 

para o jornalismo esportivo.
Segundo a jornalista Iory Keller, da 

Rádio Massa FM, o jornalista esportivo, 
seja de televisão, de rádio ou de jornal 
impresso, precisou se adequar a este 
momento. Esclareceu que, se outras áre-

as precisaram parar para que reduzir 
a transmissão do vírus e  diminuir o 
número de vítimas, foi preciso que o es-
porte também se alinhasse às medidas. 
“Não é essencial no momento. Nós esta-
mos trazendo as informações e fazendo 
a cobertura à distância, como deve ser.”

Para ela, é neste momento que o 
papel social do jornalismo esportivo 
ica mais evidente. A necessidade de 

re letir sobre a sobrevivência de mi-
lhares de pessoas que estão expostas 
à doença ganhou forças na editoria.  
“As pessoas pensam que o esporte é 
só entretenimento. Porém, o esporte 
está envolvido em tudo, e o jornalismo 
também. Reforçar a importância do 
esporte neste momento e servir como 
motivação para o futuro”, diz.

Sem os grandes eventos e competi-
ções para cobrir no noticiário esportivo, 
debates que antes eram pouco abor-
dados entraram como pauta principal. 
“Em um momento como esse não 
queremos trazer o tempo todo notícias 
como: olha, morreram tantas pessoas, 
tivemos tantos óbitos e internados. E o 
jornalismo esportivo tem a capacidade 
de tirar histórias legais, trazer situações 
divertidas para aqueles que acompa-
nham e precisam disso para aliviar a 
mente “, inaliza. 

Iory Keller 
após 16 anos 
de pro ssão 
encontrou 
no jornalis-
mo esportivo 
a união entre 
suas paixões

Abaixo, 
Radialis-
ta Paulo 
Alberto e 
sua equi-
pe con-
tinuam 
levando o 
programa 
diário e a 
transmis-
são dos 
jogos do 
Santos

Ao menos 

169 
jornalistas  
morreram 
em decor-
rência  
do corona-
vírus entre 
abril  
de 2020 e 
março de 
2021 

O nosso pa-
pel como  
jornalista, 
fazendo as  
reporta-
gens, acaba  
mudando 
a vida de 
alguém.  
Eu sou a 
prova, já vi 
várias  pes-
soas que 
mudaram 
de  vida 
graças ao 
esporte”

Acima, 
Edson 
Callega-
res, famo-
so pelo 
bordão 
“Sabe de 
quem?”, 
em prime-
ro plano, 
ao lado 
do seu 
irmão Gui-
do Borto-
lomasi

A apresen-
tadora da 
TV Tribuna, 
Vanessa Faro 
foi a primei-
ra mulher 
setorista do 
Santos na 
emissora
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ENTREVISTA - MAIO  -  2021
EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO -LILIAN RABELO



ENTREVISTA - MAIO -  2021
EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO - MARCELLA RIBEIRO PASSAES

Marcella Ribeiro Passaes

nspirar o outro a não 
desistir de seus sonhos. 
Esse é o destino que se 
desenha para o santista 
Valdemir Correa. Desde 
o nascimento, enfrenta 
o glaucoma e agora, a 
cegueira. Dono da pri-

meira prancha de surf adap-
tada para cegos e vencedor 
de um campeonato de surfe, 
sendo o único competidor 
de iciente, ele aprendeu a 
superar di iculdades todos 
os dias e acaba sendo um 
exemplo para outras pesso-
as. O estudante Pedro Lopes 
de Almeida é uma delas.

Valdemir enfrenta a do-
ença desde que nasceu. Com 
o passar do tempo, sua situ-
ação se tornou cada vez pior, 
até perder completamente a 
visão, aos 24 anos de idade. 
Apesar da gravidade do qua-
dro, se não fosse por suces-
sivos erros médicos, possi-
velmente, ainda enxergaria.

O sur ista realizou a 
última cirurgia, que não pos-
suía relação com o glaucoma, 
para a retirada de um cisto 
que se formou nos olhos e, 
após a aplicação incorreta 
da anestesia, perdeu a visão. 
“Entrei para retirar esse 
cisto com visão e, depois da 
anestesia, minha tudo desa-
pareceu, instantaneamente”, 
conta o santista.

Mas isso não foi su icien-
te para abalar Valdemir já 
que, desde de quando enxer-
gava, gostava e acompanhava 
o esporte. Em 1997, através 
de um programa de rádio 
comunitário em São Vicente, 
soube da primeira escola 
pública da modalidade em 
Santos, que aceitava atletas 
com de iciência auditiva. Deu 
início às aulas e começou a 

realização de um sonho.
Em especial,  Edmea 

Corrêa, mãe de Valdemir, 
se surpreendeu com a força 
do ilho, que não se deixou 

abater. “Ele logo voltou a 
estudar, participou de várias 
peças de teatro e, em segui-
da, ainda foi praticar surf, 
capoeira, karatê e alguns ou-

VALDEMIR supera difi culdades todos os dias e é
referência para outras pessoas não desistirem dos sonhos

FOTOS: DIVULGAÇÃO
VALDEMIR se tornou 
o primeiro sur sta no 
mundo a surfar em uma 
prancha de alaia

Cego e surfi sta, 
Val é exemplo 
de superação

Cego e surfi sta, 
Val é exemplo 
de superação

em relação à prancha, que 
di icultava o aprendizado. 
Foi quando o professor da 
escola de surfe onde Val-
demir se matriculou tomou 
a iniciativa de criar uma 
prancha para de icientes 
visuais. “Desenhei a prancha, 
mandei fazer e ela foi lança-
da em 2006. Logo de cara o 
Val se deu super bem e con-
seguiu icar em pé com mais 
facilidade”, relata o professor 
Cisco Araña.

De acordo com o estu-
dante Pedro Lopes de Almei-
da, que também é de iciente 
visual e icou sabendo da 
história de Valdemir, “toda 
a trajetória que o sur ista 
já enfrentou é inspiradora 
e motiva outras pessoas a 
seguirem seus sonhos.” Ele é 
cego desde que nasceu, sem-
pre teve vontade de praticar 
algum esporte mas nunca 
achou que fosse capaz. Certo 
dia, sua mãe se deparou com 
a história de Valdemir na in-
ternet e a compartilhou com 
o ilho, que icou empolgado.

Nunca antes havia tido 
conhecimento sobre uma 
história parecida, referente 
a alguém que fosse, teorica-
mente, acessível, tendo em 
vista morarem na mesma 
cidade, Santos. Sendo assim, 
Pedro se identi icou mais 
com a jornada enfrentada 
pelo sur ista e, agora, tomou 
a decisão de buscar por aulas 
de surfe também. 

“O fato de Valdemir 
não ser alguém que apenas 
ouvimos falar pela televisão, 
fez com que eu me sentisse 
mais próximo a ele. Parece 
que, dessa maneira, a situ-
ação se torna mais real e 
possível para mim. Tomei 
coragem e marquei minha 
primeira aula, graças a ele”,  
relata Pedro.

A mãe de Val diz que 
para ele não existem bar-
reiras nem di iculdades e 
que “a prova disso é que, em 
dezembro de 2019, ele par-
ticipou de um campeonato 
de surf no Guarujá, na praia 
Astúrias e conquistou o pri-
meiro lugar sendo o único 
cego na sua bateria”.

Hoje em dia, Valdemir 
“a irma e rea irma que o 
surfe é o esporte próprio 
para cegos”, já que conse-
guiu desenvolver sua pró-
pria liberdade, se sentiu 
realizado, participou de 
diversos campeonatos e, 
inclusive, já conseguiu até 
mesmo a primeira coloca-
ção em um deles. 

                  Desenhei a prancha, mandei 
fazer e ela foi lançada em 2006. Logo de 
cara o Val se deu super bem e conseguiu 
fi car em pé com mais facilidade”, 

Professor

tros esportes”, relata Edmea.
Mesmo estando orgu-

lhosa, a mãe do atleta conta 
que, a princípio, não sabia 
que o ilho estava fazendo 
aulas de surf e que só foi 
descobrir depois de vê-lo na 
TV, mas mesmo assim, icou 
ainda mais feliz por perceber 
que Val não precisava de 
incentivo de outras pessoas. 
Ele mesmo corria atrás de 
fazer o que queria.

Apesar do anseio em 
colocar para baixo nas ondas 
da Baixada, as complicações 
apareceram e uma delas foi 



Para os cinemas, 
objetivo é sobreviver
PANDEMIA colocou o futuro das salas de exibição no Brasil em jogo
Marcela A. Morone

E
m 2018, o Brasil fechou o 
ano com o maior número 
de salas de cinema des-
de 1975, segundo dados 
divulgados pela Agência 

Nacional de Cinema (Ancine). 
Naquela época, era impossível 
prever a crise que a pandemia 
de coronavírus causaria no par-
que exibidor nacional um ano e 
meio depois deste recorde. Em 
Santos, não foi diferente. O futu-
ro da exibição cinematográ ica 
na Cidade, que carrega um le-
gado centenário com a sétima 
arte, é cheio de incertezas. 

Com um auge na década 
de 1950, o parque exibidor san-
tista chegou a ter 17 cinemas 
funcionando ao mesmo tempo. 
Hoje em dia, contando com o 
Cine Roxy, são apenas quatro 
cinemas “funcionando,” sendo 
dois franqueados (Cine lix e 
Cinemark) e o Cine Arte Posto 
4, na orla da praia, mantido 
pela Prefeitura. 

Apesar do número de 
cinemas ter reduzido drasti-
camente através das décadas, 
Santos ainda faz parte dos 
10% de municípios brasileiros 
que possuem salas de cinema, 
segundo o Sistema de Informa-
ções e Indicadores Culturais, 
divulgado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geogra ia e Estatística 
(IBGE) em 2019.

O re lexo mais agudo do 
impacto da pandemia no par-
que exibidor regional pode ser 

visto no Cine Roxy 5, no 
bairro do Gonzaga, que, 
em março, anunciou sua 
luta para manter as portas 
abertas. O local, o único so-
brevivente da Cinelândia 
santista, não conseguiu 
arcar com o aluguel e rece-
beu uma ordem de despe-
jo, causando comoção nos 
frequentadores do cinema, 
que carrega consigo uma 
grande herança cultural.

Para o professor dou-
tor em Semiótica e entu-
siasta do ramo, Gil Nuno 
Vaz, a comoção em torno 
da situação do Roxy se dá 
justamente pela história 
e contribuição do local, 
de propriedade da família 
Campos, para a cidade de 
Santos. “O cineclubismo 
e o circuito exibidor per-
tencente à família Campos 
sempre se cruzaram”, explica. 

Embora a Ancine ainda não 
tenha divulgado o típico anuário 
estatístico do cinema brasileiro 
referente a 2020, é de se esperar 
que os números não tenham 
sido satisfatórios, visto que os 
cinemas só puderam funcionar 
por um curto período de tempo 
devido às medidas restritivas 
para o combate à pandemia. 

ALTERNATIVAS
O que substituiu as sa-

las escuras, os projetores e 
as telonas do cinema foram 
as plataformas de streaming, 
como a Net lix, Amazon Prime 

Video, Globoplay e Disney+, que 
invadiram a rotina de entrete-
nimento dos brasileiros. As pla-
taformas também tiveram um 
papel psicológico importante 
como mecanismo de enfrenta-
mento à pandemia. 

Segundo uma pesquisa 
comandada pela agência de re-
lações públicas Sherlock Com-

munications, 43% das pessoas 
entrevistadas assinaram algu-
ma plataforma de streaming 
durante a quarentena.

Apesar de serem aliados 
daqueles sofrendo com o isola-
mento social, a popularização 
do streaming não só no Brasil 
como no mundo provoca de-
bates no que diz respeito ao 
futuro das salas de cinema. A 
situação já gerou manifestos 
com opiniões variadas de dire-
tores renomados como Martin 
Scorsese, Christopher Nolan e 
Quentin Tarantino. 

Para o jornalista e crítico 
de cinema André Azenha, as 

salas de cinema não vão acabar, 
seja por causa da pandemia ou 
do streaming. “Não vão acabar 
porque [ir ao cinema] é uma 
experiência muito única. Eu 
acho que a pandemia agravou 
isso, mas a hora que tiver va-
cina e isso passar, os cinemas 
que conseguiram sobreviver à 

pandemia vão voltar ao seu 
ritmo normal”, explica.

As salas de cinema se 
mostraram resilientes du-
rante o surgimento da TV, do 
vídeo cassete, do DVD e do 
BluRay e, com o streaming 
e a pandemia, o cenário 
otimista pode se repetir. 
Como maneira viável e ren-
tável para a recuperação do 
setor, estão os blockbusters 
da Disney que levam milha-
res de pessoas aos cinemas 
todos os anos.

Durante a pandemia, 
a Marvel teve três de seus 
lançamentos adiados e a 
empresa decidiu esperar 
para lançá-los no cinema, 
diferente de sua concorren-
te, a DC Comics, da Warner 
Bros, que lançou seus ilmes 
por preços absurdos em 
plataformas de streaming. 

Para Azenha, estraté-
gias como a da Warner Bros 
têm, justamente, a inalidade 
de levar as pessoas às salas 
de cinema após a pandemia 
por se recusarem a pagar os 
preços abusivos. 

“Para os estúdios, não vale 
a pena lançar ilmes de grande 
orçamento diretamente em 
streaming. Acho que o cinema 
vai continuar, principalmente, 
com esses ilmes evento, il-
mes de grande orçamento. Os 
ilmes de médio orçamento e 

pequeno orçamento, indepen-
dentes, vão icar reduzidos 
cada vez mais a algumas salas 
de nicho”, comenta. 

O JORNALISTA André 
Azenha acredita que 
os cinemas que conse-
guirem resistir voltarão 
ao ritmo normal após a 
pandemia

DIVULGAÇÃO: PAULA AZENHA

ARQUIVO: MARCELA A. MORONE

Antes da pandemia,  lmes da Marvel lotavam salas pelo país. Agora, são apostas para a retomada do setor

2019 - 3.505
2018 - 3.333

2017 - 3.206
2016 - 3.118

2015 - 2.960
2014 - 2.819

2013 - 2.645
2012 - 2.529

SALAS DE 
CINEMA 

NO BRASIL

Fonte: 
Filme B Box 
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PRAIA de Guarujá recebe selo “Bandeira Azul” 
há mais de uma década por investir 
na preservação ambiental do local

Beatriz Ornelas

C
onhecida como “Pérola do 
Atlântico”, a cidade de Guaru-
já possui 27 praias cercadas 
por belezas naturais. Uma 
das mais famosas é a Praia 
do Tombo, que há 11 anos 
consecutivos possui o selo 
'Bandeira Azul', o qual faz 

parte de um programa de reconheci-
mento internacional ambiental. 

A Praia é a mais certi icada da 
América do Sul e a única do Estado de 
São Paulo. Ao todo, são 32 critérios de 
avaliação subdivididos em educação e 
informação ambiental, qualidade da 
água, gestão ambiental e segurança, 
além da infraestrutura no local. A 
certi icação mais recente é do período 
2019-2020. No Brasil, 13 praias e seis 
marinas brasileiras tiveram a certi ica-
ção renovada e outras cinco praias re-
ceberam a chancela pela primeira vez.

O programa foi criado pela Foun-
dation for Environmental Education 
(FEE) – Fundação para Educação 
Ambiental. No Brasil, é operado 
pelo Instituto Ambientes em Rede. 
A norma de ine que o selo pode ser 
removido a qualquer momento caso 
a praia contemplada não siga com as 
normas pré-estabelecidas. 

Para a manutenção da Praia, é 
realizada amostragem de microlixo, 
em quadrantes 1x1m, para monitorar, 
identi icar e catalogar os resíduos 
presentes na areia do local. Além 
disso, a Prefeitura da cidade mantém 
pro issionais de diversas secretarias 
municipais para garantir a limpeza, 
zeladoria e segurança do local.

As iniciativas são realizadas por 

uma equipe técnica da Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente (Semam), 
que conta com biólogo e educadores 
ambientais, e são voltadas a alunos de 
diversas escolas públicas e privadas, 
além de Organizações Não Governa-
mentais (ONGs). 

As capacitações acontecem no 
Núcleo de Informação e Educação 
Ambiental, que ica na própria praia. 
Por conta da pandemia, as ativida-
des práticas e teóricas de educação 
ambiental seguem as diretrizes de 
segurança e saúde do governo do 
Estado de São Paulo. 

De acordo com o secretário 
municipal de Meio Ambiente, Sidney 
Aranha, a cidade mantém conserva-
ção da área como um todo, mantendo 
pro issionais de diversas secretarias 
para garantir a limpeza, zeladoria e 
segurança do local. “Nosso objetivo 
é orientar as pessoas quanto ao uso 
correto da praia e sua manutenção, 
de forma que permaneça ambiental-
mente adequada”.

Para a estudante Giovanna Oli-
veira, a Praia do Tombo é uma das 
mais bonitas da cidade. “Sinto uma 
paz muito grande quando venho aqui. 
Sempre amei estar em contato com a 
natureza e aqui é lindo”. 

O sur ista Caio Menezes conta 
que desde os 10 anos vai ao local 
quase todos os inais de semana. “É a 
melhor praia para surfar, além de ter 
ondas excelentes a água é cristalina”.

PRAIAS SEMI DESERTAS 
SUSTENTÁVEIS

Dentre as 27 praias, três semi 
desertas se encontram dentro de um 
condomínio de alto padrão da cidade 

que é um exemplo de comunidade 
sustentável, conhecido como Iporan-
ga. As praias que contemplam a área 
são Praia das Conchas, São Pedro e 
Iporanga.

No local, o acesso é limitado para 
visitantes a uma quantidade especí i-
ca de 130 carros por dia para garantir 
a preservação do meio ambiente, 
como desmatamento. O acesso às 
praias é feito por pequenas trilhas 
dentro do condomínio, cercadas de 
verde. 

O condomínio está localizado 
dentro da Serra do Guararu, que foi 
considerada Área de Proteção Am-
biental (APA) em 2012. Os visitantes 
do local recebem orientações para ter 
alguns cuidados ecológicos na praia, 
como por exemplo, colocar o lixo em 
locais determinados. 

A Lei Municipal nº 2.567/97 de 
20 de outubro de 1997 decretou que 
o espaço é responsabilidade da Asso-
ciação dos Proprietários do Iporanga 
(SASIP), formada por moradores do 
condomínio, para controlar o acesso. 
O local recebe iscalização para ana-
lisar a situação das praias e proíbe 
a entrada no período noturno a im 
preservar a mata e os animais que 
vivem na região. Além disso, a decisão 
proíbe a presença de ambulantes para 
a comercialização de produtos. 

Todo o lixo produzido pelos 
propriewtários do condomínio é se-
parado pela coleta seletiva e levado 
para uma central de reciclagem que 
dá destino certo a cada material a 
ser reutilizado. Além disso, dispõe de 
uma estação de tratamento de esgoto 
para atender até 4 mil habitantes. 

ARQUIVOS: HELDER LIMA

A PRAIA do Tombo, em Gua-
rujá, possui 900 metros de 

extensão e o nome é devido 
à formação geológica com 

fortes ondulações

Tombo 
em ALTA

Dentre  as 27 
praias, três semi 
desertas se encon-
tram dentro de um 
condomínio de alto 
padrão da cidade que 
é um exemplo de co-
munidade sustentá-
vel, conhecido como 
Iporanga. As praias 
que contemplam a 
área são Praia das 
Conchas, São Pedro e 
Iporanga.

Para a manutenção 
da Praia, é realiza-
da amostragem de 
microlixo, em qua-
drantes 

1x1m, 
para monitorar, 
identifi car e cata-
logar os resíduos 
presentes na areia 
do local.
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Hellen Nzinga, 
Patrícia Za-

nella, Adriele 
Menezes e 

Karla Godoy 
criaram 

a EcoCiclo 
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Absorventes sem toxinas
Há quem não 
veja maldade em 
um absorvente 
comum, des-
cartável. Mas, 

também, há quem saiba que estes ab-
sorventes demoram cerca de 500 anos 
para se decomporem e que, levando 
em consideração que uma pessoa que 
menstrua utilize em média 10 mil uni-
dades durante a vida, estes descartáveis 
são grandes vilões para o meio ambien-
te. “Se no Brasil o primeiro absorvente 
no estilo que nós conhecemos hoje, o 
absorvente comum, chegou em 1930, 
ainda não  zeram nem 100 anos. Então 
todos esses absorventes usados ainda 
existem. É muito lixo, por muito tempo, 
no nosso planeta”, ressalta Patrícia Za-
nella, militante ecofeminista, internacio-
nalista, formada na UniSantos e cofun-
dadora da EcoCiclo - a primeira marca a 
desenvolver absorventes biodegradáveis 
nacionais e que busca revolucionar pa-
radigmas em torno da menstruação. 

Números que poucos sabem: para fa-
bricar uma básica camiseta de algodão 
são gastos cerca de 2.700 litros de água. E 
uma única calça jeans consome, em mé-
dia, 5 mil litros de água. Este é apenas 
parte do impacto que a indústria da moda 
causa no planeta. Além do consumo exa-
cerbado de água e energia, esta indústria 
é uma das grandes contribuintes para o 
aquecimento global, para a produção de 
lixo e contaminação de mares com micro-
plásticos e toxinas presentes nas peças. 
Além de questões sociais em torno de tra-
balhos desvalorizados, ou até mesmo em 
condições análogas à escravidão. Tudo 
isso, principalmente, por conta da men-

talidade fast fashion. Sim. É muita coisa. 
Muito mais do que costuma passar na 
cabeça de alguém ao comprar mais uma 
“blusinha” de R$20,00 sem necessidade. 

SUZANA ELIAS AZAR

Jornalista e ativista na causa ambien-
tal, é a representante do movimento inter-
nacional Fashion Revolution em Santos, 
que no Brasil atua desde 2014. O objetivo 
é a conscientização sobre estes impactos. 

Moda para salvar  o 

Planeta

PATENTEADOS

Os absorventes da EcoCiclo, desen-
volvido por mulheres, são patenteados e 
tem certi cação de biodegradabilidade, 
se decompondo na natureza em seis me-
ses. Além disso, estão livres de toxinas 
e são feitos com ingredientes naturais, 
diferentemente dos absorventes comuns 
que são tóxicos à saúde íntima da mu-
lher e podem causar alergias, como ex-
plica Patrícia. 

BAIXADA SANTISTA

Jéssica Maria é a criadora da Liber-
talhe, que confecciona absorventes de 
pano. Estes produtos artesanais e reu-
tilizáveis são outra forma de lidar com 
a menstruação com mais autocuidado, 
conforto e consciência ambiental, di-
minuindo o descarte de lixo durante o 
ciclo. Um absorvente da Libertalhe, se 
bem cuidado, pode durar até 4 anos. 

Beatriz Araujo e Isabela Weiss

O serviço de imprensa foi de nido como 
essencial para o enfrentamento à pandemia 
da Covid-19. O papel do jornalista inclui ga-
rantir a propagação de notícias referentes a 
doença para a população. Com isso, os pro-
 ssionais vivenciam a importância de seu 
papel social para garantir a conscientização 
e informação.

ARIANE ROCHA

Jornalista e trabalhando em uma emissora 
de rádio, comentou se sentir mais próxima das 
pessoas. “Costumamos dizer que o rádio é um 
dos veículos de comunicação mais rápido que 
existem. É tudo ao vivo, naquele momento e na-
quela hora. É uma grande responsabilidade, pois 
você está falando diretamente com o ouvinte.”
     E enfatizou que a situação mundial a fez 
re etir sobre a sua função como pro ssio-
nal e como ser humano. “Nós temos que li-
dar com essas notícias todos os dias. Vemos 
histórias de colegas de trabalho, familiares e 
estranhos, isso mexe bastante com a gente.” 

FAKE NEWS

A disseminação de fake news é um grande 
desa o aos pro ssionais de comunicação, prin-
cipalmente considerando a atual realidade sa-
nitária do país. A jornalista  naliza dizendo que 
as pessoas devem  ltrar as informações, prin-
cipalmente por ser uma situação anormal em 
que as pessoas estão assustadas. “São milhares 
de informações percorrendo os meios digitais a 
cada segundo”.

Beatriz Ornelas, Marcella Passaes, 
Victória Brugger

Ela levanta essa bandeira 
nas redes sociais. Um dos 
meios é o recém-criado 
coletivo de moda cons-
ciente, ética e sustentável 
aqui na Baixada Santista, 
o Revoluciona Moda 013. 

ALINE CASSIANE

Estilista, ela  mantém um ateliê 
upcycling na região. “A moda do futuro é 
regenerativa, e vale lembrar que o futuro 
começa hoje, com as ações de hoje”, acre-
dita. Aline busca renovar peças já exis-
tentes com criatividade, para prolongar 
a durabilidade e diminuir o descarte que 
afeta o planeta. Seu trabalho também está 
alinhado à educação, publicando dicas e 
informações sobre a área em seu.

Beatriz Araujo e Isabela Weiss

JORNALISMO

Aline Cassiane

Arquivo Pessoal

Suzana Azar

Divulgação: Patrícia Vargas

Jéssica Maria 
é a criadora 
da Libertalhe

 Fotos divulgação: Patrícia Zanella

ENCARTE ESPECIAL



ANIMAIS 
AQUÁTICOS

  áginas       AbertasPP
D
F

Prêmios com

“ANA”
O curta-metragem “ANA” garan-

tiu à diretora de  cinema, Vitória 
Felipe, dois prêmios na edição de 
2021 do festival Santos Film Fest, 
de Melhor Filme Baixada Santis-
ta, pelo júri, e Melhor Curta Bai-
xada Santista, pelo voto popular. 
A premiação foi uma surpresa, 
disse, demonstrando que o  lme 
está sendo assistido e debatido, o 
que considera o mais importante.

TRAMA

A  menina Ana, com a ajuda 
da nova faxineira da esco-
la onde estuda, Jeannette, 
uma refugiada do Congo, 
entra em uma busca de 
valorização da sua identi-

dade como menina negra. 
É importante tocar em temas 

sociais e identitários como este, 

Com recursos da Lei Al-
dair Blanc de apoio cultural, 
a primeira edição da coletâ-
nea Guerreiro, uma revista de 
histórias em quadrinho com 
temáticas e artistas da Bai-
xada Santista, foi lançada na 
Santos Comic Expo deste ano, 
pela SCE Edições, selo edito-
rial do evento. De acordo com 
Rodrigo Piovezan, um dos ide-
alizadores e editores, o foco 
principal sempre foi “aproxi-
mar o autor do público”, de 
mostrar paras pessoas “o que 
faz os quadrinhos serem tão 
especiais”. E a revista poderá 
ser trimestral, como pretende.

JAZZ MIRANDA

Um dos artistas presen-
te na coletânea, ele mora em 
Curitiba, mas é natural de 
Santos. Começou na área dos 
quadrinhos há pouco mais de 
2 anos, por incerteza em rela-
ção ao mercado, mas tem uma 
boa amizade com os organiza-
dores da Santos Comic Expo. 
Quando surgiu o convite, acei-
tou de imediato. “É de grande 
importância dar voz ao traba-
lho independente de artistas 
da região e principalmente que 
existam pessoas interessadas 
em publicar estas obras”, a r-
ma Miranda.

João Lucas Santos

Em Praia Grande, durante 2020, foram apreendidos mais de 3 
mil m³ de resíduos de construção civil, resultantes de obras de demo-
lição, fundação ou construção.   Este descarte irregular no município 
equivale a cerca de 250 caminhões Trucks carregados. O entulho 
causa um impacto negativo no meio ambiente e ecossistema da re-
gião por ser descartado em áreas de preservação permanente, como 
manguezais, rios e  orestas da região. Além disso, também é possível 
encontrar o acúmulo desses resíduos em  nais de ruas e áreas urba-
nizadas, que podem acabar parando nas praias. 

FISCALIZAÇÃO

Ribeirópolis, Jardim Princesa e Vila Sônia são os três bairros com 
maior incidência do problema conforme apurado por setores da Pre-
feitura de Praia Grande. O diretor da Fiscalização Ambiental, Luciano 
Mola, detalhou duas providências adotadas: a inclusão desses locais 
em planos de  scalização do Pelotão da Guarda Civil Municipal e 
o bloqueio das áreas com barreiras de concreto, a  m de impedir o 
acesso dos veículos que transportam e descartam esses resíduos.

Isabela Weiss

EM PRAIA GRANDE

Das nove cidades da Baixada Santista, apenas Peruíbe não tem 
um sistema de coleta seletiva disponível para seus munícipes. Cole-
tores independentes fazem o serviço que ainda é carente por parte 
da administração da cidade. Iniciativas como a Lixo Zero Brasil, que 
possui uma embaixadora em Peruíbe, também se destacam na região 
promovendo ações de conscientização em torno do descarte adequa-
do de recicláveis. 

PLANOS E PASSOS

A Prefeitura diz ter planos para o setor. O projeto de coleta seleti-
va municipal está em desenvolvimento, a rmou o secretário de Meio 
Ambiente e Agricultura de Peruíbe, Eduardo Ribas. O primeiro passo 
é a reforma e estruturação de um galpão de reciclagem, para que o 
material não seja coletado e acabe indo para um aterro sanitário. O 
segundo é um  novo edital, em elaboração,  para criar uma coleta se-
letiva ampla e intersetorial, com diversas parcerias. 

Beatriz Araújo

Guerreiro EM PERUIBE

acredita a diretora. “O cinema tem 
a capacidade de interferir no nosso 
imaginário e é uma das ferramen-
tas que a gente tem para construir 
um mundo antirracista”, destaca 
Vitória . O curta foi produzido pela 
Querô Filmes, do Instituto Querô e 
está disponível no Youtube.

Matheus Ojea, Marcela Alonso, 
João Lucas Santos

Fotos: Divulgação



A Portaria 
n.53, de 23 de 
março de 2021, 
do Ministério da 
Agricultura não 
esclarece, em seu 
artigo 2º inciso 
II, qual o tipo de 
pesca que pode 
acontecer no 
litoral brasileiro. 
Médico veteriná-
rio do Instituto 
Biopesca, Rodri-
go Valle a rma 
que é necessária 
uma redação 
mais clara e 
objetiva, “que 
não permita uma 
interpretação que 
pode ser prejudi-
cial aos animais 
aquáticos do Bra-
sil, principalmen-
te os ameaçados 
de extinção”. O 
instituto lançou 
a campanha “ma-
nifeste-se contra 
a ameaça aos 
animais aquáti-
cos do Brasil”. O 
objetivo é mobi-
lizar a sociedade 
civil para exigir 
uma nova reda-
ção para esse 
inciso. 

Fabrizio Neitzke, 
Laila Oliveira e 

Thauana 
Marcolino
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Uma voz que quer ser escutada e já ecoa em to-
das as regiões do Brasil. Com objetivo de dar espaço 
para as mulheres na cobertura futebolística, o portal 
Rainhas do Drible possui três anos de vida e mais de 
38 mil seguidores em Facebook, Instagram e Twitter. 
São 22 colaboradoras, que produzem conteúdo sobre 
o futebol masculino e feminino. O time está presente 
nas cinco regiões do Brasil, percorrendo estádios e 
produzindo conteúdos dos mais diversos, como tex-
tos e vídeos. Não apenas no portal, mas também nas 
redes sociais, aproveitando diferentes recursos para 
engajamento do público.

BIANCA RAMOS

Uma das cofundadoras do site, ela é de Itanha-
ém e estuda Jornalismo. Enfatiza a importância des-
se espaço para dar voz às mulheres no futebol, em 
meio a um público majoritariamente masculino. “Ali 
na arquibancada, apesar de ter um grande número de 
homens, sempre tem alguma mulher que sabe muito 
de futebol, que quer ser ouvida e respeitada. Nós que-
remos deixar isso cada vez mais claro.”

AUDIÊNCIA

Bianca destaca a importância e o crescimento que 
o futebol feminino vem alcançando no Brasil, espe-
cialmente após a Copa do Mundo de 2019. “As coisas 
estão evoluindo. Os dirigentes dos times  nalmente 
estão despertando para a categoria, contratando, pa-
gando em dia e dando estrutura. Temos emissoras gi-
gantescas do nosso país brigando pela audiência do 
futebol feminino. Estamos vivendo conquistas histó-
ricas”, a rma.

OLIMPÍADAS

Nas Olimpíadas do Japão, a estreia do Brasil no 
futebol feminino acontece em 21 de julho, diante da 
China. Holanda e Zâmbia também estão no grupo. 
“Como torcedora, espero que a gente conquiste o ouro 
olímpico. Até porque a gente pode ter as despedidas 
de Marta, Formiga e Cristiane. Momentos assim pre-
cisam ser coroados”,  naliza.

Enquanto aguarda por uma nova opor-
tunidade nas pistas físicas, o piloto santista 
Lélio Assumpção não desgruda dos asfaltos 
virtuais. Após deixar a Fórmula 1600, ele se-
gue na busca de novos patrocinadores para en-
trar nas categorias Fórmula Delta ou GT Sprint 
Race. Até lá, é investir nos games. Automobi-
lista e Gran Turismo estão entre os títulos mais 
jogados, fazendo com não desgrude do mundo a 
motor. “Estou fazendo algumas corridas virtuais 
diariamente para, pelo menos, matar um pouco 
da vontade”, conta.

VAQUINHAS 

Nascido em Rancharia, interior de São Paulo, veio 
para Santos com menos de um mês de vida. No currí-
culo, acumula passagens pela Fórmula Vee, Fórmula 
1600 e testes na Stock Light e Sprint Race. A falta de 
patrocínios é um desa o constante. Com a pandemia, 
a situação  cou ainda pior. Para seguir competindo, 
passou a  decidiu realizar vaquinhas virtuais. 

INCERTEZAS

Para 2021, o cenário segue incerto, mas a persis-
tência é garantida. “Estou buscando patrocínio para a 
Fórmula Delta ou para a GT Sprint Race, que apesar de 
serem muito caras, são as mais acessíveis entre as ou-
tras”, a rma. E desabafa que no cenário atual, “ ca cada 
vez mais difícil conseguir alguma coisa”. 

Daniel Gois,Gabriel Bruno,Lílian Rabelo

é delasé delas





Na fase vermelha, somente o es-
sencial pode funcionar. As acade-
mias de ginástica permanecem 
fechadas por não incluírem esse 
grupo de atividades e o fato gera 
discussão gira sobre a classi ca-
ção. A aglomeração é um risco, o 
“corpo são”, uma   necessidade. 
Não há consenso, mesmo entre os 
usuários.  

LUCAS DOMINGOS

Apesar de ser o seu trabalho, 
o educador físico e personal trainer, ele 
defende que não é certo as academias 
funcionarem na fase vermelha. Não dis-
cute se o estabelecimento é essencial 
ou não, mas sustenta que é um recurso 
para combater a doença e o exercício fí-
sico é um aliado da saúde, aumenta a 
imunidade, deixa a musculatura e o cor-
po mais fortes e resistentes ao vírus. No 
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Absorventes sem toxi-
nas - Patrícia Zanella: 
Ecociclo - Instagram @
ecociclooficial; 
Jéssica Maria: Libertalhe 
- Instagram @libertalhe

Lixo Zero Brasil em Peruí-
be - Instagram@peruibe-
lixozero; PMP - Eduardo 
Ribas - (13) 99730-7182.

Moda para salvar o 
Planeta – Suzana Elias 
Azar - Revoluciona Moda 
013 - Instagram @revo-
lucionamoda013; Aline 
Cassiane - Instagram @
ateliealinecassianecurzi

Guerreiro Regional- Guer-
reiro catarse.me/guer-
reirohq. 

Animais aquáticos ame-
açados – Campanha Ins-
tituto Biopesca - enviar 
um e-mail para artesanal.
cgpa@agricultura.gov.br.

Prêmios com “ANA” – 
Vitória Felipe- Youtube 
Instituto Querô:www.you-
tube.com/oficinasquero.

O futebol também é 
delas – Bianca Ramos:  @
rainhasdodrible; https://
www.facebook.com/
RainhasDoDrible; https://
twitter.com/rainhasdo-
drible 
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entanto, conforme o estágio da do-
ença e a ocupação de leitos 
hospitalares, concorda que 
 quem fechadas.

ANA LUISA REINA MORAN 

Estudante de medicina 
veterinária e esportista, ela 
acredita que os treinos em 
academias são uma ativida-
de essencial. Desde o come-
ço da pandemia, ela passou 
a  treinar em casa, mas assegura que o 
resultado físico e mental não chegava nem 
a 10% do que obtinha na academia. Os 
treinos no ambiente da academia, segun-
do explica, vão muito além de algo estéti-
co, favorecem a saúde mental, e por esse 
motivo, acredita que o funcionamento dos 
estabelecimentos é essencial.

                                        Victória Brugger

O avanço da Covid-19 no Brasil restringe 
a prática competitiva de muitas modalidades. 
Uma dela é o surfe, devido ao fechamento das 
praias em algumas cidades. Com di culdades 
para treinar, é hora de focar mais na parte físi-
ca e na parte mental.

LUAN HANADA

Tricampeão guarujaense e sétimo colocado 
no Sulamericano, ele integra as etapas mun-
diais da WSL. “Tive bastante di culdade para 
treinar, para poder praticar o surfe. Estou fo-
cando na parte física e mental, só estou surfan-

O mar 
não tem
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Academias na fase PARA 
SABER 

do onde está liberado ou correndo o risco de 
perder a prancha tomada por algum policial”.

KADISH BERNARDO 

Também do Guarujá, ele tinha tudo pla-
nejado para começar a competir no surfe no 
início de 2020, porém o sonho teve que ser 
adiado. “A pandemia acabou atrasando e atra-
palhando meus sonhos de competições, via-
gens para treino e até conseguir patrocínios”. 
E ainda não conseguiu treinar neste ano.

Gabriel Bruno

 Divulgação: Henrique Pinguim

Luan Hanada
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