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Família busca respostas sobre 
a causa da morte de bebê

A família da bebê Alícia, de apenas 9 meses, que morreu minutos após receber uma injeção no Hospital Guarujá, em Vicente de Carvalho, busca respostas sobre
o que realmente causou a morte da criança. Em luto, Natália Souza, mãe da bebê, fez um relato minucioso dos dias de internação da menina e pede justiça.
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Tempo” avisa:
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capitão de
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de comando.
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Rótulos
Conseguir ler as informa-
ções que constam em 
rótulos de produtos não 
é tarefa fácil. No entanto, 
é direito de todos ter 
acesso a esses dados. 
O Código de Defesa do 
Consumidor, aliás, indica 
claramente a necessidade 
de se prestar “informação 
adequada sobre os dife-
rentes produtos e servi-
ços, com a especificação 
correta de quantidade, 
características, composi-
ção, qualidades, tributos e 
preço, além de riscos que 
possam apresentar”.

Rótulos II
Para garantir esse direito, 
o vereador Walter dos 
Santos (Nego Walter-PSB) 
apresentou, na Câmara 
Municipal, projeto de lei 
que obriga supermerca-
dos a oferecer aos clientes 
instrumentos que facilitem 
a leitura dos rótulos dos 
produtos comercializados 
em seus estabelecimentos. 
A proposta foi encami-
nhada para análise das 
comissões da Casa de Leis 
e deve ser votada pelo 
plenário até o próximo 
mês de novembro.

Moção
O jornal A Estância de 
Guarujá se sentiu honrado 
em receber uma Moção 
de Congratulações da Câ-
mara de Guarujá, em ho-
menagem aos 70 anos de 
fundação do nosso jornal. 
A Moção foi apresentada 
no dia 24 de setembro e 
é de autoria do vereador 
Edilson Dias. Subscrevem 
mais cinco vereadores: 
Rafael Vitiello, Fernando 
Peitola, Juninho Eroso, 
Tody, e Joel Agostinho. 
Agradecemos à esta presi-
dência o reconhecimento 
à história de nosso veículo.

Agradecimentos
A equipe do jornal Estân-
cia agradece aos amigos 
e leitores pelas inúmeras 
mensagens parabenizando 
a data comemorativa de 
nosso jornal. Este reconhe-
cimento coroou todo o tra-
balho dessas sete décadas 
e deu ‘gás’ para mais 70.

Sindserv
A diretoria do sindicato 
dos funcionários públicos 
da prefeitura de Guarujá 
(Sindserv) retomou, nesta 
quarta-feira (2), as visitas 
regulares aos locais de 
trabalho, para ouvir e mo-
bilizar a categoria. 

Sindserv II
A primeira visita deste se-
mestre foi à garagem mu-
nicipal, onde é grande a 
concentração de vários 
profissionais. No primeiro 
semestre, o presidente 
Zoel Garcia Siqueira e ou-
tros diretores percorreram 
quase todas as bases da 
administração pública por 
causa da data-base de abril.

Fórum
A Câmara Municipal de 
Guarujá recebeu na última 
sexta-feira (27) a cerimônia 
de lançamento do ‘Fórum 
de Cidadania de Guarujá’. 
O evento reuniu mais de 

100 pessoas, dos mais 
variados segmentos da 
sociedade civil do Municí-
pio, além de autoridades 
dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário.

Objetivo
O objetivo do Fórum de 
Cidadania é consolidar 
um movimento social, que 
tem como principal eixo a 
participação cidadã ativa, 
nos meios político, am-
biental, cultural e educa-
cional. Em Guarujá, cerca 
de 50 pessoas, envolvidas 
ou não com entidades 
constituídas representa-
tivas, se mobilizam para 
viabilizar o Fórum da Ci-
dadania, em âmbito local.

Exposição
O Espaço Cultural da Câ-
mara recebe até o próximo 
dia 7 de outubro a exposi-
ção ‘Primavera’, que reúne 
obras do artista plástico 
Manoel Alexandre e de 
aprendizes da artista plásti-
ca Patrícia Bassani. A mostra 
coletiva apresenta as be-
lezas naturais da estação 
mais florida do ano. Visita-
ções podem ser feitas de 
segunda a sexta-feira, das 9 
às 17 horas, no piso térreo 
da Câmara Municipal (Av. 
Leomil, 291, Centro). To-
dos são muito bem vindos!

Nem sempre boas notícias
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E conversando com eles [policiais e bombeiros 
militares], não mais do que o sentimento, a certeza que 
lá dentro tinha muito inocente. Tinha culpado? Tinha. 
Mas também tinha muito inocente. Basicamente por 

causa de quê? Excesso. Pode de madrugada, na troca de 
tiro com o marginal, se o policial dá mais de dois tiros, 
eles ser condenado por excesso? Um absurdo isso daí.

Presidente Jair Bolsonaro, durante o lançamento de
campanha do pacote anticrime, comentando que é um

“absurdo” a condenação de policiais por “excesso” em serviço

FRASE DA SEMANA

Destacar as boas notícias 
que acontecem na cidade é 
uma das linhas editoriais do 
Estância, porque acredita-
mos que já há muita maldade 
e crueldade sendo destaca-
da nas redes sociais e na vida 
ao vivo. Acreditamos em 
reforçar o bem que há nas 
pessoas e nas suas ações. 
Infelizmente, a vida tem seu 
próprio ritmo e seu equilíbrio 

é balanceado por boas e 
más notícias. Nesta semana 
damos destaque ao caso 
da bebê Alícia, que morreu 
após receber uma injeção 
por meio de um acesso 
venoso, durante internação 
no Hospital Guarujá. O fato 
comove a todos pois trata-
se de uma criança planejada, 
querida e inocente, que 
parte da vida tão precoce-

mente. A matéria não julga 
nem condena os procedi-
mentos do hospital ou dos 
profissionais envolvidos, mas 
serve de reflexão sobre o 
cuidado com as crianças. O 
destaque é dar voz a dor 
de uma mãe, que busca na 
explicação sobre os motivos 
que determinaram a morte 
de sua filhinha, um alento 
para a dor que a consome.

COMIGO 

É ASSIM! 

SEMPRE 

CUIDANDO

 DA JUSTIÇA!

Editorial

Micros

O governador de São 
Paulo, João Doria, de-
monstrou não ter pleno 
conhecimento da Polícia 
Civil do Estado que go-
verna e apresentou infor-
mações equivocadas à 
população de São Paulo, 
durante entrevista à Globo 
News nesta quarta-feira 
(02/10). Quem assistiu à 
entrevista ficou com a im-
pressão de que tudo vai 
bem na instituição: sete mil 
policiais estariam em for-
mação com armamento 
de última geração na aca-
demia de polícia. Mas a 
realidade é bem diferente.

Ao jornalista que o en-
trevistava, ele afirmou que 
os policiais civis recebe-
ram “as melhores armas do 
mundo”, compradas por 
um terço do preço em um 
leilão internacional. Mas é 
preciso deixar claro que 

os equipamentos só foram 
entregues à Polícia Militar. 

Os policiais civis con-
tinuam trabalhando com 
armas que colocam em 
xeque a segurança de 
quem as car rega, pois 
algumas apresentam de-
feitos de fabricação que 
geram disparos aciden-
tais, além de cerca de 
40% dos policiais não 
terem coletes balísticos.

O Sindicato dos Delega-
dos de Polícia Civil do Esta-
do de São Paulo esclarece 
que, ao contrário do que 
afirmou Doria, não existem 
sete mil profissionais da 
instituição em formação na 
Academia de Polícia Civil 
de São Paulo, a Acadepol.

Neste ano, começaram 
a formação menos de 400 
aprovados no concurso 
para a Polícia Técnico-Cien-
tífica e Civil. O número está 

muito aquém do mencio-
nado pelo governador e 
desejado pelo SINDPESP, 
que vem lutando há anos 
para recompor os qua-
dros da Polícia Civil, que 
amargam um déficit de 
quase 34% do efetivo.

É equivocada também 
a informação dita pelo 
governador durante a 
entrevista de que a in-
vestigação e a preven-
ção dos crimes cabem à 
Polícia Técnico-Científica. 
A Polícia Civil é a institui-
ção que tem a atribuição 
constitucional de investi-
gar crimes. A Polícia Técni-
co-Científica, cujas atribui-
ções não estão descritas 
na Constituição Federal, 
auxilia produzindo lau-
dos e analisando evidên-
cias que são anexadas 
ao inquérito conduzi-
do pela Polícia Judiciária.

Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de SP - Sindpesp

Os equívocos do governador João Doria 
sobre a Polícia Civil de São Paulo

Artigo
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Alcance

7.884
Envolvimento

1.588
Curtidas

196

Estância na rede
Fonte: G1

Moradores da região da 
Praia da Enseada, especial-
mente no trecho entre o 
aquário e a avenida Atlântica, 
têm se queixado da falta de 
bancos em diversos trechos 
da orla. “Não podemos nos 
sentar para descansar de 
uma caminhada ou mesmo 
apreciar a linda paisagem da 
praia, pois não há bancos 
e os que ainda resistem, 

estão velhos e em péssi-
mo estado de conserva-
ção”, queixou-se um leitor.

A reportagem do Estância 
esteve no local indicado e 
verificou que não há bancos  
e os que ainda resistem, 
oferecem risco de acidentes 
às pessoas. A reportagem 
questionou a prefeitura de 
Guarujá, que respondeu 
por meio de sua Assessoria 

de Comunicação que, de 
acordo com a Secretaria 
de Planejamento e Gestão, 
“o projeto em execução 
na Enseada atualmente não 
prevê instalação de ban-
cos. A Prefeitura de Guarujá 
vai incluir essa demanda 
em outro convênio, a fim 
de buscar recursos para 
atender a essa reivindica-
ção da comunidade local”. 

A Estância do leitor
Bancos para a Enseada

Charge da semana



Alcoólicos 
Anônimos

Existe uma saída
para o alcoolismo

R. Washington, s/nº
Igreja Matriz, Guarujá
(13) 3235-5301

(13) 99133-2543
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(13) 3384-6866 (13) 3384-6866 

� Charges  � Logotipos
� Ilustrações � Caricaturas 
� Logomarcas

BabuBabuBabuBabu

UNIDADE I - GUARUJÁ:
Av. Miguel Mussa Gaze, 247 - Santa Rosa
Telefones: (13) 99164-7148 e 3348-4200

www.colegioadelia.com.br

UNIDADE II - VICENTE DE CARVALHO:
Av. Áurea Gonzales Conde, 245 - Jd. Progresso 

Telefones: (13) 99164-2123 e 4042-3322
www.escolatecnicaadelia.com.br

Al MareAl Mare
RESTAURANTE

Boteco

Self ServiceSelf Service

Tel.: (13) 3382-1859
R. Atílio Gelsomini, 210 - Jardim Helena Maria

(Próximo ao Estádio Municipal)

Segunda a quinta: R$ 19,99Segunda a quinta: R$ 19,99
sex/sáb/dom/feriados: R$ 24,99sex/sáb/dom/feriados: R$ 24,99

A Campanha Nacional 
de Vacinação contra o 
Sarampo começa na pró-
xima semana e ocorrerá de 
maneira seletiva, conforme 
faixa etária estipulada. Em 
Guarujá, a primeira etapa 
inicia já a partir desta segun-
da-feira (7), quando deve-
rão ser vacinadas crianças 
de 6 meses a menores de 
5 anos (4 anos, 11 meses 
e 29 dias), até o próximo 
dia 25. Ainda para este 
público, o Dia “D” de mo-
bilização será no dia 19 
(sábado) deste mês.

A Prefeitura de Guarujá 
disponibilizará um total 
de 20 postos da rede 
municipal, entre Unidades 
Básicas (UBSs) e de Saúde 
da Família (Usafas). Todas 
atenderão o público-alvo 
das 9 às 15 horas, de se-
gunda a sexta-feira, exceto 
nos dias “D”, quando o 
horário de atendimento à 
população será diferen-
ciado: das 8 às 17 horas. 

Da Redação

Segue em busca de ex-
plicações e justiça, a família 
da bebê Alícia, de apenas 9 
meses, que morreu minutos 
após receber uma injeção no 
Hospital Guarujá, em Vicente 
de Carvalho. De acordo 
com informações da mãe, 
Natalia Souza, o hospital não 
libera cópia do prontuário 
para dar uma explicação 
sobre o que ocorreu. Ela 
aguarda o laudo definitivo 
do IML para entrar com as 
medidas cabíveis ao caso.

Em luto após o sepulta-
mento da filha, Natalia fez um 
relato minucioso dos dias de 
internação da menina em sua 
página na rede social. Ela con-

A Companhia Docas do Es-
tado de São Paulo (Codesp), 
abriu nesta semana (30/9), 
um processo seletivo para a 
escolha das empresas que 
ficarão responsáveis pelos lo-
tes que foram ocupados pelo 

Terminal Marítimo do Valongo 
e pela Rodrimar, no Cais do 
Saboó, na Margem Direita do 
Porto de Santos. Essas áreas 
poderão ser arrendadas por 
180 dias e a exploração, por 
meio de um termo de transi-

ção, poderá ser renovada até 
que o Governo Federal licite 
essas glebas. 

Cada área tem 19 mil me-
tros quadrados, 41 mil metros 
quadrados e 21 mil metros 
quadrados e poderão ser 

exploradas juntas ou sepa-
radamente. As áreas estão 
abertas a receber propostas 
de diferentes proponentes, 
sem restrições quanto à mo-
dalidade de cargas, desde 
que atendam a legislação.

A falta de vagas de esta-
cionamento para veículos que 
fazem o transporte escolar 
em frente às escolas pode 
estar com os dias contados. 
Um projeto de Lei do ve-
reador José Nilton (Doidão 
– Cidadania) foi apresentado 
na última terça-feira e visa 
assegurar a demarcação de 
2 a 4 vagas para estaciona-
mento de veículos escolares 
a fim de garantir o embarque 
e desembarque das crian-
ças com mais segurança.

De acordo com a lei, a 
quantidade de vagas será 
regulada pelo número de 
alunos matriculados nas es-
colas públicas de ensinos 
infantil, fundamental e médio 
do município. “Este projeto 
de lei tem o intuito de criar 
e melhorar as condições de 
trânsito nas proximidades das 
escolas, bem como garantir 
a segurança dos usuários do 
transporte, e busca atender 
aos anseios dos diretores, 
professores, pais de alunos e 
principalmente dos motoristas 
de vans escolares para tornar 
o embarque e desembarque 
mais seguro para as crian-
ças”, defende José Nilton.

Vacinação 
contra o 
Sarampo

Família da bebê Alícia questiona
Hospital Guarujá e quer justiça 

ta que após o atendimento de 
emergência realizado na quar-
ta-feira (25/9), a menina ficou 
em observação e apresentou 
uma certa melhora. No entan-
to a médica que a atendeu 
solicitou outros exames para 
investigar a causa do mal estar, 
pois suspeitava de meningite, 
que logo foi descartada.

Após os resultados in-
conclusivos sobre o real mo-
tivo do mal estar da bebê, a 
médica resolveu iniciar um 
tratamento que levaria cinco 
dias de internação, até que 
os resultados dos novos 
exames realizados ficassem 
prontos. A mãe, Natalia, relata 
que nesses dias observou a 
melhora da menina, mas que 
por causa do medicamento 

não poderia ir para casa.
Por volta das 18hs do 

domingo (29), quarto dia da 
internação, conta a mãe que 
a menina estava brincando 
na sala de espera quando 
uma enfermeira veio aplicar 
uma injeção e nesse mo-
mento ocorreu o choque 
da reação adversa. 

“Estávamos na sala de es-
pera do hospital brincando 
com ela, quando chegou a 
enfermeira (...) que aplicou 
a medicação no acesso da 
mão esquerda, lá mesmo 
no sofá da sala de espera. 
Na hora ela passou mal, sem 
conseguir respirar, a boca 
começou a ficar roxinha, os 
olhos arregalados querendo 
pedir socorro, mas não fala, 

ficou sem cor na hora... levei 
ela para enfermeira chefe que 
estava no balcão, ela desceu 
para emergência e depois eu 
passei mal”, escreveu Natalia.

Após ser medicada, a mãe, 
bem como a família foi infor-
mada que a pequena Alícia 
não havia respondido aos 
procedimentos de emergên-
cia e morrido.

“O que mais aumentou 
a minha dor foi que depois 
que ela foi sepultada na terça 
(01/10), saiu o resultado do 
exame que eu aguardava 
desde quarta-feira (25/09), e 
a doutora falou que ela não 
tinha nada, nem um quadro 
de bactéria, vírus, etc, estava 
saudável”, desabafa a mãe.

Natalia fez uma série de 

questionamentos em seu re-
lato público e espera que a 
ajuda oferecida pelo hospital 
Guarujá possa responde-las 
brevemente. “Por favor, me 
liberem o prontuário da mi-
nha filha com urgência. Estou 
vivendo a base de calmante 
para suportar tanta dor em 
perder uma filha de 9 meses 
que não tinha nenhuma do-
ença e morreu num piscar de 
olhos dentro desse Hospital. 
Quero esclarecimento e justi-
ça!” escreveu.

O caso foi registrado no 
1º DP de Guarujá e o laudo 
da autópsia apontou o re-
sultado como inconclusivo. 
Um possível erro por parte 
da equipe do hospital está 
sendo apurado pela polícia.

Hospital 
Guarujá

Em nota, o Hospital 
Guarujá informou que la-
menta o óbito da paciente 
menor e afirma que a me-
nina foi vítima de parada 
cardio respiratória súbita 
e que nenhum profissional 
relacionado ao caso foi 
dispensado ou afastado. 
O Hospital não apontou 
erro de conduta médica 
ou de enfermagem porque 
iniciou um procedimento 
interno para apurar os fatos, 
independente dos laudos 
oficiais, buscando alcan-
çar a verdade dos fatos.

Porto

Codesp arrendará área ociosa no Saboó

A Semana Mundial de 
Limpeza de Rios e Praias 
em Guarujá termina com o 
registro de seis toneladas 
de resíduos sólidos recolhi-

Meio ambienteMeio ambiente
Mutirões recolhem seis toneladas de resíduos Mutirões recolhem seis toneladas de resíduos 

Vagas 
demarcadas e 

mais segurança

dos pelos mutirões no Sítio 
Conceiçãozinha, em áreas 
urbanas e manguezais da 
região. A ação ainda fez 
parte do Projeto Agentes 
Ambientais, que tem como 
objetivo capacitar muníci-

pes, por meio de palestras 
e saídas de campo, para 
conscientização ambiental. 
Além disso, o projeto de-
bate a importância da reci-
clagem e a fonte de renda 
que esta pode se tornar.



4 a 10 de outubro de 2019 SOCIAL A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br4

Tels.: 3227.5770 - 99711.5545(13) 98835-4404             marciolopescheff@gmail.com

@marciolopeschef

Restaurante
Chef Bistrô,  no Hotel

Guarumar Prime,
Rua Washington, 719,

Centro do Guaruja

M
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Rosângela BozziRosângela BozziRosângela BozziRosângela Bozzi
Rosane  Marques   Atelier (13) 98868-0868

Salvador Gonçalves Lopes recebe
o título de Cidadão Vicentino 

O empresário Salvador  
Gonçalves Lopes recebeu o 
título de Cidadão Vicentino 
do vereador Adilson Ferrei-
ra dos Santos (Adilson da 
Farmácia), autor da propo-
situra, que fez a saudação 
ao homenageado. Salvador 
recebeu a homenagem 
pelo trabalho social que 
realiza na cidade e por par-

ticipar de projetos inova-
dores no setor de Turismo.
Salvador Lopes, afirmou 
que se sentia um vicentino 
e agradeceu pela noite 
feliz, pois estava lisonjea-
do pelo reconhecimento 
coroado naquele momen-
to especial, ao receber 
da primeira cidade do 
Brasil tamanha honraria. 

Salvador Lopes, sua esposa Izilda Lopes e seus familiares, orgulhosos com o momento ímpar 

O homenageado com amigos e familiares, na Câmara das Américas, a primeira do Brasil, em São Vicente 

A estudante de Medicina Mariana
Lopes, neta do homenageado

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente, 
Wilson Cardoso e o colunista José Flávio 

O amigo Edson Virgínio e Salvador Lopes  

Salvador Lopes foi agraciado com a tradicional
dança portuguesa, do Rancho Folclórico

Verde Caio e ficou muito feliz com a homenagem 

Elyanne Rodrigues e o empresário e vice-presidente
da Federação de Hotéis e Restaurantes
da Baixada, Salvador Gonçalves Lopes 
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Comando do Grupamento de Patrulha Naval
do Sul-Sudeste têm novo comandante

O ex-comandante do Grupamento de Patrulha Naval Sul-Sudeste, 
o capitão de mar e guerra Carlos Marden Soares da Silva, em

breve vai assumir o posto de chefe de Estado-Maior, no 8º Distrito
Naval, em São Paulo. Na foto com sua esposa Patrícia Lois. Chadi Al Charida, Cristina Teixeira de Souza Al Charida (Espaço Shady), Carlos Marden e Patrícia Lois

O novo comandante do Grupamento de Patrulha Naval do
Sul-Sudeste, capitão de fragata Rafael Burlamaque assumiu a 

instituição, no último dia 26, com o objetivo de muito trabalho 

O comandante da Polícia
Militar da Baixada Santista,

coronel Rogério Silva Pedro

O major Alves (Forte dos 
Andradas), prestigiou o evento

O vice-almirante Mello fez um 
bonito discurso e desejou su-
cesso ao capitão de fragata 
Rafael Burlamaque e agrade-
ceu o desempenho do capitão 
de mar e guerra Carlos Marden 

O comandante dos Portos do 
Estado de São Paulo, capitão
de mar e guerra, Daniel Menezes

Carlos Marden recebeu 
homenagens 

O capitão de mar e guerra Carlos Marden e o vice-almirante 
Claudio Henrique Mello de Almeida, que parabenizou o 

comandante pelos bons serviços prestados ao Grupamento  

O presidente da Abast, Aníbal Martinez e o comandante da Base
Aérea de Santos, tenente-coronel-aviador Francisco José Formaggio



De Guarujá

Neste domingo (6), das 8 
às 17 horas, Guarujá vai eleger 
os conselheiros tutelares que 
vão trabalhar pelos próximos 
quatro anos, em prol da de-
fesa dos direitos de crianças 
e adolescentes. Serão cinco 
vagas para o Conselho Tutelar 
de Guarujá e outras cinco 
para o de Vicente de Carva-
lho, e respectivos suplentes.

Ao todo, 29 candidatos 
disputam as eleições, sendo 
14 pelo Conselho Tutelar de 
Guarujá (Zona 212) e 15 pelo 

Conselho Tutelar de Vicente 
de Carvalho (Zona 310). O 
sistema de escolha é o voto 
distrital, sendo assim, eleitores 
da Zona Eleitoral 212 só 
podem escolher can-
didatos de Guarujá 
(sede do Municí-
pio). Já os eleito-
res da Zona 310 
só podem escolher 
eleitores do Distrito 
de Vicente de Carvalho.

A votação acontece em 
sete escolas, por meio de 
urna eletrônica. Os eleitores 
precisam estar quites com 

a Justiça Eleitoral, e devem 
apresentar o título de eleitor 
ou um documento com foto 
(RG, CNH, car teira de tra-

balho ou passaporte).
Será possível es-

colher apenas um 
conselheiro. A lis-
tagem dos candi-
datos e os locais 

de votação estão 
disponíveis para con-

sulta no site da Prefei-
tura de Guarujá: www.gua-
ruja.sp.gov.br. O resultado 
da eleição será divulgado 
na noite de domingo (6).

Conselho
O Conselho Tutelar é um ór-

gão permanente e autônomo, 
não jurisdicional, encarregado 
pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente. 
Ele atua quando os direitos 
são ameaçados ou violados.

Diferente das eleições mu-
nicipais tradicionais, em que a 
população escolhe vereado-
res, prefeito e vice-prefeito, as 
eleições para o Conselho Tute-
lar não são obrigatórias, fican-
do a critério do eleitor o com-

parecimento ou não às urnas.
Porém, o presidente do 

CMDCA de Guarujá, Marco 
Antônio Magalhães, destaca 
a importância de registrar o 
voto no próximo domingo: 
“É a forma mais democrática 
de eleger um representante 
da sociedade civil para de-
fender e garantir a correta 
aplicação dos direitos das 
crianças e adolescentes em 
Guarujá. É preciso que to-
dos façam a sua parte nessa 
construção, mostrando uma 
par ticipação popular ma-
ciça neste processo”, frisa.

da Faculdade de Guarujá, jun-
to com uma cabeleireira pro-

fissional. O procedimento 
de doação poderá ser 

feito na hora. Para a 
doação é necessá-
rio um corte com 
pelo menos 15 cen-
tímetros de cumpri-

mento. Toda a Feira de 
Saúde vai receber doa-

ções de lenços de cabeça. 

Fique atento
Nos mês de outubro todas 

as Unidades de Saúde da 
Família estarão com horário es-
tendido às quintas-feiras, até às 
21 horas, para a coleta de pre-
ventivo, orientações e enca-
minhamentos de mamografia.

de do Município, por sua 
vez, teve câncer de próstata 
em 2016, mas descobriu a 

doença de modo pre-
coce. Ele aproveitou 
a ocasião para ressal-
tar a importância da 
medicina preventiva 
nos tratamentos de 
câncer. “Fui operado 

e resolvi. Estou há três 
anos fazendo acompa-

nhamento e não tive 
mais nenhum desdo-

bramento disso. Esse 
cenário é parte do 
que a Secretaria de 

Saúde traz hoje. Vo-
c ê s são multiplicadores 
da ideia de que nós temos 
que fazer a prevenção”.

A coordenadora explica 

que a campanha acontece 
com o intuito de alertar o 
público de modo mais as-
síduo. “O câncer de mama 
é uma doença pertinente e 
grave. Contudo, com o diag-
nóstico precoce a chance 
de cura chega a 85%. Por 
isso, visamos chamar atenção 
das pessoas para o assunto”.

Serviços
Neste sábado, dia 5, a 

partir das 9 horas, na Praça 
Horácio Lafer (Av. Miguel Sté-
fno, s/nº – Enseada) diversas 
atividades e serviços serão 
oferecidos a população. 
Estão previstas atividades de 
saúde e entretenimento como 
shows musicais, entre eles a 

Banda do Exército e a dupla 
Jackeline Otero e Guga Bas-
tos, e atividades com prá-
ticas esportivas, com 
Fitdance e Capoeira. 

Para as ações de 
promoção e pre-
venção da saúde, 
as entidades en-
volvidas prepararam 
testes rápidos Sífilis e 
HIV, aferição de pressão 
arterial, palestras sobre on-
cologia e nutrição, entre ou-
tras atividades. Na ocasião, 
também haverá atividades 
para a criançada, com pin-
tura de rosto e brincadeiras.    

Outra ação inédita para a 
data será a doação de cabe-
los para o Instituto Neo Mama, 
que estará presente na tenda 

Com o 
diagnóstico 
precoce a 
chance de
cura chega

a 85%

Provavelmente o futebol fe-
minino é a modalidade que mais 
cresce no país. Grandes, médios, 
pequenos e minúsculos times 
investem na mulherada em busca 
de projeção e abertura de mercado.

Os grandes, obrigados por uma 
lei da Conmeboll, que registra que 
para participar de campeonatos in-
ternacionais, como a Libertadores, 
os clubes precisam ter seu time 
no feminino, exigência idêntica a 
CBF com suas Séries A,B,C e D.

Aos médios, como a Ferroviária 
de Araraquara, uma chance de bri-
lhar com seu time, recém campeão 
brasileiro. Aos pequenos como o 
Iranduba, do Amazonas, a chance de 
aparecer e se tornar até uma força, 
como aconteceu com as “índias”. 

Por fim, as minúsculas equi-
pes. Estas são o “X” da questão. 
Quantidade se difere de qualidade. 
Digo isso em causa própria, pois, 
quando em 2017, fomos a única 
equipe da Baixada Santista (nem 
o Santos foi), a disputar o Paulista 
Sub-17. Ganhamos do Juventus da 
Moóca em casa, perdemos fora e 
fomos atropelados dentro e fora de 
casa por Tiger e Centro Olímpico, 
duas potências há anos na Capital. 

Resultados nas casas das deze-
nas e outros de 9 a 0. Parece uma 
exagero, mas levando ainda o GAC 
como referência, de lá saíram Cyn-

thia, hoje no São Paulo, Isadora, 
hoje no Atlético Mineiro e Bebê, que 
tentou a sorte em várias equipes, 
inclusive Santos e Chapecoense.

Será esse o mistério então? Co-
locar um equipe semi amadora fren-
te a um gigante para tentar revelar? 
Pode ser, mas segue sendo ilusório. 

Digamos que uma nova “Marta” 
surja numa equipe minúscula 
que jogará apenas o Estadual. 
E que um gigante a enxergue. 
Quanto custará essa transferência? 
Quanto ela ganha por mês para 
se calcular a rescisão contratual, 
caso ela exista? E por ai vai... 

O caminho? Acabou a compe-
tição, a nova craque sai de graça, 
sem nenhuma compensação. O fu-
turo da equipe? O mesmo do GAC, 
uma competição, uma razoável 

participação e o fim das atividades. 
No último final de semana senti 

uma dó muito grande da equipe 
do Greminho. Contra o Flamengo, 
semifinalista do Brasileirão, a 
equipe foi massacrada por 56 a 0. 
Um gol a cada um minuto e meio 
praticamente. Honestamente não 
sei qual foi o propósito de tantos 
gols. Se fosse o técnico Rubro 
Negro, olharia com um mínimo de 
compaixão as meninas adversá-
rias, a comissão técnica e aos di-
rigentes, que quase certeza, põem 
do bolso as despesas da compe-
tição para o sonho de ter dispu-
tado um Carioca da Federação. 

Sei lá, 10, 20 já seriam sufi-
cientes. Com o mesmo tamanho 
do Fla, o Flu fez 23 a 0 sobre o 
Mogi Mirim, Vasco 19 a 0 no 

Bela Vista e o Fogão 12 a 0 no 
Accel. Ao fim de três rodadas os 
quatro gigantes somados não 
haviam tomado um gol sequer e 
marcado 182, com uma média 
de 45,5 gols cada, 15,1 por jogo.

Qual será o propósito disso? 
Repito, da quantidade, a qualidade? 
Pode ser, mas começar obrigando 
a formação ou abrindo as portas 
pra confrontos entre gigantes e mi-
núsculos, sem divisões, me parece 
uma jogada de marketing negativa, 
fechando portas para equipes e so-
nhos de um dia se tornar profissio-
nal. Ou vocês creem que a goleira do 
Greminho seguirá com portas aber-
tas após o jogo do Fla?  É esperar 
que ao menos uma jogadora se salve 
e possa seguir adiante. Enquanto 
isso, vem novas goleadas por ai...

Guilherme Novaes - Jornalista - gnovaes@fanaticosporfutebol.com.br

GOLAÇO
O Futebol Feminino e seus dilemas
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EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO 30 (TRINTA) DIAS.
PROCESSO Nº 0007877-55.2010.8.26.0223. O Dr. MARCELO 
MACHADO DA SILVA, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro de 
Guarujá. FAZ SABER a NATHALIA CARVALHO DO VALLE, brasi-
leira, RG. 29.367.938/SP e CPF. 275.259.308-21, que ASSOCIAÇÃO 
DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO ajuizou AÇÃO MONITÓRIA, 
objetivando receber R$ 9.515,36 atualizado até 05/2010, representados 
pelas mensalidades escolares do Contrato Particular de Prestação de 
Serviços Educacionais, vencidas e não pagas. Estando em termos, 
fica a Ré CITADA, que se encontra em lugar ignorado, para no prazo 
de 15 dias a fluir após os 30 dias supra, venha quitar o débito ou 
ofereça embargos, e se cumprir o mandado, ficará isento de custas 
e arcará apenas com honorários de 5% do valor atribuído à causa, 
caso não ofereça embargos ou sejam estes rejeitados, será consti-
tuído de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o 
processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte 
Especial do NCPC. Sendo a Ré declarada revel, será constituído cura-
dor especial. Será o edital publicado na forma da lei. NADA MAIS.

De Guarujá

Emoção e conscientiza-
ção. Foi assim que Guarujá 
deu início à Campanha Ou-
tubro Rosa, que teve ceri-
mônia de abertura, na última 
terça-feira (1º), no Instituto 
da Mulher - Casa Rosa. A cam-
panha de conscientização 
tem como objetivo principal 
alertar as mulheres e a socie-
dade sobre a importância da 
prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama 
e mais recentemente sobre o 
câncer de colo do útero. Na 
oportunidade, 70 pessoas 
participaram da cerimônia.

No evento teve orienta-
ções por meio de palestra da 
coordenadora do Programa 
Saúde da Mulher; depoimen-
tos do secretário de Saúde 
e da paciente Simone Otília 
Jorge dos Santos.

Durante seu depoimento, 
Simone contou toda sua traje-
tória a partir da descoberta do 
câncer de mama. Para ela, 
foi essencial não deixar-
se abater. “É você que 
tem que se ajudar. 
Não espere nada de 
ninguém. A felicidade 
da gente está dentro 
da gente mesmo”, frisou.

Ela também apon-
tou que o suporte de 
pessoas próximas 
tem sido importan-
te no processo 
de recuperação. 
“Agradeço a Deus, 
aos meus amigos e a 
família por hoje estar aqui. 
Tudo isso é fundamental”.

Já o secretário de Saú-

Bloquear l igações e 
mensagens de redes sociais 
enquanto dirige ficou mais 
fácil. O aplicativo chama-
do Modo Trânsito DPVAT, 
uma nova tecnologia que 
bloqueia o recebimento 
de ligações e mensagens 
enquanto o usuário dirige e 
envia recados automáticos 
às pessoas que fizerem 
contato já está disponível 
para download para tele-
fones Android. Em breve, 
a versão para iOS será lan-
çada. A ferramenta conta 
com algumas opções de 
textos já prontos, como: 
“Estou dirigindo. Para ga-
rantir a minha segurança e 
de todos, respondo em 
breve”. Mas o motorista 
também pode personalizar 
as mensagens para conta-
tos específicos e grupos 
de contatos, além de com-
partilhar automaticamente 
sua localização no mo-
mento do envio do alerta.

Para utilizar a ferramen-
ta, é necessário fazer o 
download no Google 
Play e efetuar o cadastro.

Programação do Outubro Rosa
mobiliza serviços à mulher

Eleição do Conselho Tutelar acontece neste domingo (6)

Conselheiro 
atua quando 

os direitos das 
crianças são 

ameaçados ou 
violados

Direção 
segura

App ‘Modo 
Trânsito’ 
envia e 

bloqueia 
mensagens 

automáticas

Cerimônia reuniu 70 pessoas no Instituto da Mulher – Casa Rosa, na última terça-feira (1º)
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BANCO 35

Filha de
Zeus
(Mit.)

Não
assume

(o crime)

Encontro
consonan-

tal de
"cravo"

Respirar
com difi-
culdade

Sucesso
do Legião
Urbana
(Mús.)

Produto
para de-
pilação

Vara na
qual as
galinhas
dormem

(?) aqui: 
cá está! 

Pedido
para se
prestar
auxílio

Profissio-
nal que 
limpa as

ruas

Criar
bolor

Material
metálico
de cercas

Eliane Gi-
ardini: atu-
ou em "A-
mor à Vida"

Passar de
um lado a

outro

Mau (?),
sinal de

algo ruim

Tempo
(símbolo)

Servir de
local de

realização
a um

evento

Frase de
efeito

Não é?
(pop.)

Ao (?): 
em volta

Puro;
simples

Código
postal
(sigla)

Esponjoso

Hiato de
"paetê"

Sensação
auditiva

Bebida
gasosa

Sílaba de
"torto"

O sabor
do jiló

Terminação
de "saber"

Marcha
que move

o carro
para trás

Fazer
versos
2, em

romanos

Dividir
a conta 
do bar 

"Unir o útil ao (?)",
ideia da
pessoa
prática

Demorada

Filho de 
Homer Sim-
pson (TV)

Tipo de
decote

Aparelho
que lustra

pisos

Primeira parte da
Bíblia"(?), meu

caro
Watson",
frase de
Sherlock
Holmes
(Cin.)

Voar sem
motores
A hora

decisiva

Fruto
usado na 
fabricação
do vinho

Seguiu
em frente
Seu, em
espanhol

VAA
ELEMENTAR

PLANARNEGA
HCRBART
OFEGARAE
TROTSODA

SERARIMAR
SEDIARV
TEISCEP

GARIAPELO
MREDORL

LEMAARAME
NEUOFOI

ATRAVESSAR
OOAGOURO

2/su. 4/gari — será. 5/atena. 6/ofegar — planar. 9/elementar. 10/atravessar.

PERÍODO DE 3 A 9 DE OUTUBRO DE 2019

A 1ª REDE DE CINEMAS DO PAÍS TOTALMENTE DIGITAL

O cinema reserva-se no direito de alterar a programação sem prévio aviso.
Valores das Sessões em 2D: Seg. e qua.: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 
(meia) - Preço promocional: todos pagam meia o dia todo! Exceto Feriados
Ter. e qui.: R$ 22,00 (inteira) e R$ 11,00 (meia) - Preço promocional: todos 
pagam meia o dia todo! Exceto Feriados - Sex. à dom. e feriado: R$ 24,00 
(inteira) e R$ 12,00 (meia) - PROMOÇÃO DOMINGO: Todos pagam meia.
Valores das Sessões em 3D: Seg. e qua.: R$ 26,00 (inteira) e R$ 13,00 
(meia) - Preço promocional: todos pagam meia o dia todo! Exceto Feriados
Ter. e qui.: R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia) - Preço promocional: todos 
pagam meia o dia todo! Exceto Feriados - Sex. à dom. e feriado: R$ 26,00 
(inteira) e R$ 13,00 (meia) - PROMOÇÃO: DOMINGO - Todos pagam meia.

O Café Filosófico da 
TV Cultura apresenta, nes-
te domingo (6/10), uma 
palestra comandada pelo 
jornalista Kaike Nanne. A 
edição aborda como é 
difícil pensar em aspecto 
da vida que não esteja rela-
cionado, de algum modo, a 
um computador, e defende 
que involuntariamente, e 
até de maneira voluntária, 
pouco a pouco a vida será 
entregue aos domínios das 
máquinas. A atração tam-
bém discute os perigos de 
uma sociedade baseada 
em algoritmos e quais serão 
as consequências desses 
avanços espantosos para 
as ciências, para a socie-
dade, para a privacidade 
de cada um daqui alguns 
anos. A atração vai ao ar 
às 21h, na TV Cultura, no 
canal do YouTube e no 
aplicativo Cultura Digital.

������� ��	��
� �������

CORINGA 
DRAMA/THRILLER 

120 min 
16 

EM 2D 
DUBLADO 

Qui., Sex., Seg à Quarta 
16:20, 18:45 e 21:10** 
(Exceto Sexta 04/10) 
Sábado e Domingo 

14:00, 16:20, 18:45 e 21:10 

LEGENDADO 
Somente SEXTA 04/10 

21:10 

ELA DISSE, ELE DISSE 
COMÉDIA/NACIONAL 

75 min 
12 

EM 2D 
18:25, 20:00 e 21:30 

ANGRY BIRDS 2 – O FILME
ANIMAÇÃO 

95 min 
L 

DUBLADO 
EM 2D 

Qui., Sex., Seg à Quarta 
15:40, 17:35 e 19:30. 
Sábado e Domingo 

13:50, 15:40, 17:35 e 19:30. 

ABOMINÁVEL 
ANIMAÇÃO, 95 min L 

DUBLADO 
Diariamente 

EM 3D: 14:40 e 16:30 

RAMBO: ATÉ O FIM 
AÇÃO 

100 min 
18 

DUBLADO 
Diariamente 

EM 2D 
21:25 

O filme Coringa (Joker nos 
EUA), é um filme estaduniden-
se de suspense psicológico 
dirigido por Todd Phillips, que 
co-escreveu o roteiro com 
Scott Silver. O filme, baseado 
nos personagens da DC Co-
mics, é estrelado por Joaquin 
Phoenix como o Coringa. 
Nesta história de origem do 
vilão mais conhecido e insano 
já enfrentado pelo Batman, 
Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) 
trabalha como palhaço para 
uma agência de talentos e, 
toda semana, precisa com-
parecer a uma agente social, 
devido aos seus conhecidos 
problemas mentais. Após 
ser demitido, Fleck reage mal 

à gozação de três homens 
em pleno metrô e os mata. 
Os assassinatos iniciam um 
movimento popular contra a 
elite de Gotham City, da qual 
Thomas Wayne (Brett Cullen) 
é seu maior representante. 

Distribuído pela Warner 
Bros. Pictures, faz parte da 
DC Black, uma série de filmes 
baseados nos personagens 
da DC separados do Universo 
Estendido DC. Robert De Niro, 
Zazie Beetz, Frances Conroy, 
Brett Cullen, Marc Maron, Bill 
Camp, Shea Whigham, Glenn 
Fleshler, Douglas Hodge e Brian 
Tyree Henry, entre outros, apa-
recem em papéis coadjuvan-
tes - Classificação: 16 Anos.

Coringa é a 
estreia do fim 
de semana

Cinema

Um polvo gigante, imerso 
em cores vivas, já ocupa um 
dos 15 prédios que farão 
parte da obra Aquário Urba-
no, que terá, no total, mais de 
10 mil m² de pintura. A obra 
é realizada pelo artista Felipe 

Yung, o Flip, em parceria com o 
produtor cultural Kleber Pagú.

A obra, que já ocupa seis 
empenas (paredes laterais 
dos prédios) começou a ser 
pintada nas fachadas de um 
terreno que fica na esquina 

da Rua Major Sertório com a 
Rua Bento Freitas, no centro 
de São Paulo, próximo ao 
edifício Copan. A pretensão é 
bater o recorde do Guinness 
de maior mural do mundo e 
também alertar para ques-

tões ambientais e urbanas. 
Segundo o produtor cultural, 
o grafite deve ficar pronto 
no Carnaval de 2020. Até 
lá quem quiser ver a obra 
completa pode acessar o 
aplicativo Aquario Urbano 

para celular de imersão em 
360º. Com a ajuda de óculos 
de realidade virtual, é possí-
vel se posicionar no “ponto 
zero” e interagir com os sons 
do fundo do mar e com 
os animais em movimento.

O Curta Santos teve sua 
abertura na última terça-feira 
(1) e segue até domingo 
(6), com exibição gratuita 
de 68 produções. As apre-
sentações estão distribuídas 
entre a Mostra Oficial, com a 
seleção Olhar Brasilis e Olhar 
Caiçara (esta última dedicada 
à produção regional); Sessão 
Curta Matinê, com filmes vol-
tados para o público infantil 
já exibidos em outras edições 
do Curta Santos ou que foram 
destaque no Anima Mundi.

Para incentivar a produção 
audiovisual, a 17ª edição do 
Curta Santos -Festival de Cine-
ma de Santos, além da exibi-
ção de filmes, oferece oficinas 
de audiovisual, todas no sába-
do (5), das 10 às 17h, em três 
locais diferentes. Programa-
ção completa no endereço 
www.cur tasantos.com.br.

Na telinha

A data science
como a nova ciência 

social definitiva

Café 
Filosófico

O jundu está voltando 
à Praia da Enseada e essa 
vegetação é típica de região 
praiana preservada. O res-
surgimento do bioma, em 
alto risco de extinção, indica 
a regeneração ambiental da 
orla da maior praia de Guarujá 
– a Enseada, o que é motivo 
de comemoração. Além de 
trazer novos ares à paisagem, 
o jundu tem uma importante 
função na natureza: é uma 
vegetação fixadora de duna, 
que combate processo ero-
sivo costeiro e ainda atrai 
diversas espécies de aves. 
Em Guarujá, o jundu também 
pode ser encontrado nas 
praias do Tombo e Guaiúba.

SINDICATO DOS SINDICATO DOS 
SERVIDORESSERVIDORES

PÚBLICOSPÚBLICOS
DE GUARUJÁDE GUARUJÁ

SINDSERV GUARUJÁSINDSERV GUARUJÁ

Rua Manoel Hipolito do Rego, 84,
Jardim Boa Esperança - Guarujá

Tel.: (13) 3383-1014 / 3383-1122

17º Curta 
Santos

Vegetação 
festejada

Selva de pedra mais colorida

“A obra está absurdamente 
linda, e São Paulo precisa de 
cor. A cidade é conhecida 
como terra da garoa, como 
cinza e precisamos mudar 
essa imagem de gente fria 
e trazer calor e cor pra ci-
dade. A melhor forma pos-
sível foi assim, com cores 
vibrantes. Somos pessoas 
que trabalham pra caram-
ba, mas têm tempo para 
parar, admirar e se emo-
cionar com a arte sempre.”
Alexandre Silva,
barbeiro

“A cidade anestesia a 
gente no corre-corre e a 
arte faz com que a gente 
pare, como eu parei aqui 
na esquina e fotografei. 
Estou realmente surpre-
so com o tamanho da 
obra, com as cores es-
colhidas e acho que São 
Paulo tem que ser assim”.
Gustavo Vanderlei,
consultor de projetos

Filme solo 
do vilão 
Coringa 
chega às 
telonas



Av. Prefeito Domingos de Souza, 05
Jardim Santa Maria - Guarujá / SP
(ao lado da Fiat/Extra)

Fones: (13) 3382-1274
99721-6684

REVISTARIA PERALTAREVISTARIA PERALTA

Com 22 anos de história, o Jardim de Infância Alternativa é a primeira 
e única escola do Guarujá a seguir a Pedagogia Waldorf, abordagem de 

ensino que busca a formação integral do ser humano. Nosso Jardim é um 
ambiente de acolhimento e respeito à primeira infância, permitindo que 
as crianças floresçam e se desenvolvam plenamente, para integrar-se no 

mundo com autoconfiança, consciência e criatividade.
“A nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres
humanos livres que sejam capazes de, por si mesmos,

encontrar propósito e direção para suas vidas.” Rudolf Steiner

Av. Humberto Pietro Peres, 624 Guaiúba - Guarujá Av. Humberto Pietro Peres, 624 Guaiúba - Guarujá 
Tel.Tel.: (13) 3354-2478 -  jardimalternativa@outlook.com: (13) 3354-2478 -  jardimalternativa@outlook.com

Berçário
Maternal

Jardim

Liberdade 
para ser 
criança

Meio período
Semi-integral

Integral

MATRÍCULAS MATRÍCULAS 
ABERTASABERTAS

Av. Arthur Costa Filho, 275 - Pitangueiras - Guarujá
Tels.: 7803-8744 - ID: 94*2357 - 7804-0641 - ID: 94*2355 - 98130-3209
Oxi-Sanitização em carros, casas e comérciosOxi-Sanitização em carros, casas e comércios

LAVA RÁPIDO

PitangueirasPitangueiras

Rua Montenegro, 291 - Vila Maia, Guarujá 
Telefones: (13) 3352-5222  /  3355-4411
Rua Comendador Vicente Gagliano, 31 - 4º andar - sala 44
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ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

ACOMPANHE-NOS
TAMBÉM PELO FACEBOOK

www.facebook.com/EstanciaDeGuaruja

ATENDEMOS COM E S/HORA MARCADA

Tels.: 3012-1212
3355-7005

Avenida Antonio Miguel dos Santos, 137
Santa Rosa - Guarujá (Rua da Ultragaz,

altura do nº 2049 da Av. Adhemar de Barros)

Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA
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Da Redação

O Plenário do Senado 
aprovou, em primeiro turno, 
na última terça-feira (01/10), 
o texto-base da proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
que reforma a Previdência. 
O placar foi de 56 votos a 
favor, 19 contra e nenhuma 
abstenção. Eram necessários 
49 votos, equivalentes a três 
quintos dos senadores mais 
um, para aprovar o texto.

Pouco antes de encerrar 
a votação, o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre 
disse que a reforma ajudará o 
país a recuperar a capacidade 
de investimento. “A votação 
dessa reforma é a votação 
da consciência de um país 
que precisa ser reformado. 
Sem dívida nenhuma, essa é 
a reforma mais importante do 
Estado porque, sem ela, não 
seríamos capazes de fazer 
outras. O Estado brasileiro 
está capturado, sem con-
dições de investimento. O 
Senado, a Câmara dos Depu-
tados, dão demonstração de 
grandeza, de espírito público 
e do verdadeiro significado 
da democracia”, declarou.

O relator da PEC, senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE), 
disse que a reforma é im-
popular, mas necessária para 
reequilibrar as contas públicas 
e permitir a retomada dos 
investimentos federais nos 
próximos anos.

“O Brasil, na maneira que 
vai, dentro de aproxima-

Está disponível desde 
quarta-feira (2), para pacien-
tes em tratamento de saúde a 
quem tenha sido receitado o 
uso de canabidiol, solicitar a 
importação de produtos fei-
tos à base da substância por 
meio de formulário eletrônico.

O novo guia de impor-
tação mediante prescrição 
de profissional de saúde 
legalmente habilitado deve 
ser preenchido no Por tal 
gov.br, pelo paciente ou 

por um representante legal 
devidamente constituído.

Segundo a Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (An-
visa), o formulário eletrônico 
procura agilizar o atendimento 
às solicitações, eliminando 
etapas como a triagem dos 
processos instaurados ma-
nualmente. O simples pre-
enchimento do documento 
disponibilizado no portal dá 
origem a um processo que 
pode ou não ser autorizado.

Segundo o Indicador 
de Nível de Atividade 
(INA), divulgado (1º) pela 
Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo 
(Fiesp) e pelo Centro das 
Indústrias do Estado de 
São Paulo (Ciesp), a esta-
bilidade se deveu à varia-
ção positiva das vendas 
reais, que cresceram 0,1% 
e pelos resultados negati-
vos nas horas trabalhadas 
na produção (-0,2%) e 
no nível de utilização da 
capacidade instalada (-
0,2 pontos percentuais).

Já o indicador sen-
sor ficou abaixo da linha 
de estabilidade, indican-
do queda moderada da 
atividade industrial no 
estado. O índice ficou 
em 49,5 pontos, abai-
xo dos 50 pontos, valor 
que demonstra a expec-
tativa de melhora das 
condições de mercado.

“Alguns estímulos da-
dos como a liberação de 
recursos do FGTS e PIS-Pa-
sep não serão suficientes 
para uma retomada mais 
consistente da atividade 
econômica em razão da 
deterioração do quadro 
externo”, disse José Ri-
cardo Roriz Coelho, 2º 
vice-presidente da Fiesp.

Atividade
da indústria 

paulista
fica estável  

Canabidiol
via internet

Senadores começam a discutir os dez destaques apresentados pelas bancadas. A maioria dos 
destaques é supressiva Plenário do Senado aprova texto-base da reforma da Previdência

Após aprovar PEC em 1º turno, 
Senado analisa destaques

damente dois anos, se não 
fizermos a reforma previ-
denciária, vamos chegar a 
um momento, já em 2021, 
em que a União não terá um 
tostão sequer para investi-
mento. Vamos entrar numa 
era em que todos aqueles 
discursos proferidos aqui e 
aqueles desejos sonhados 
aqui ao redor da educação, 
da saúde e do emprego não 
poderão ser alcançados ou 

sequer que haja tentativa de 
alcançá-los”, disse Jereissati.

Destaques
Os senadores agora co-

meçam a discutir os dez 
destaques apresentados pe-
las bancadas. A maioria dos 
destaques é supressiva – reti-
ra pontos do texto aprovado 
na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) – e precisam 

de 49 votos dos 81 senado-
res para serem aprovados. No 
entanto, partidos da oposi-
ção apresentaram destaques 
para alterar o texto-base, o 
que exigiria a volta da PEC 
para a Câmara.

A PEC precisa ser aprova-
da em segundo turno para ser 
promulgada, e as novas regras 
de aposentadoria, pensões e 
auxílios passarem a valer. Alte-
rações como a que reinclui os 

estados e os municípios na re-
forma da Previdência tramitam 
numa PEC paralela, que ainda 
tramita na CCJ. Segundo Alco-
lumbre, o texto paralelo, que 
precisa voltar à Câmara dos 
Deputados, tramita com 15 a 
20 dias de atraso em relação 
à PEC principal. A expectativa, 
informou o presidente do 
Senado, é votar a PEC paralela 
no fim de outubro. (Com in-
formações de Agência Brasil)

Agência Brasil


