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E a população
pede atenção ao 

esquema de trânsito 
no retorno dos 

turistas do feriadão

“Homem do
Tempo” avisa:

O empresário Willians 
Ribeiro, da Reserva 
do Tombo - Lounge 
Hostel, recepcionou 
convidados para o 
encerramento do 
11º Circuito de Surf 
da Praia do Tombo, 
no último dia 16, 
com a presença 
da conceituada 
instituição OAB 
Guarujá e a CAASP. 
Na foto, com
a advogada
Silvia Amaral

Páginas 4 e 5

Prefeito pede mais segurança 
nas estradas de acesso ao litoral

Prefeito de Guarujá, Válter Suman, reivindicou ao secretário de Estado da Segurança Pública, General João Camilo Pires de Campos, a adoção de
medidas imediatas para garantir a segurança de usuários do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI). O prefeito se posicionou após os episódios ocorridos

durante o último feriado prolongado, quando foi registrada tentativa de assalto que assustou motoristas que retornavam ao planalto paulista.
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Micros

Durante muito tempo, 
comemorou-se o 13 de 
maio como data maior 
para os afrodescendentes 
no Brasil, pois foi nesse dia, 
em 1888, que a princesa 
Isabel pôs fim à escravidão.

Acabou com a es-
cravidão, mas não com 
os negros brasileiros. Por 
que afirmo isso? Porque 
sempre nos foi ensinado 
que os imigrantes euro-
peus vieram para o Bra-
sil substituir a mão de 
obra escrava africana.

Por que substituir? Os 
negros foram mor tos? 
Expulsos do Brasil? Não. O 
problema é que o estado 
brasileiro subsidiava a vin-
da de europeus, mas não 
a introdução dos negros 
no mercado de trabalho.

Nesse período, segun-
da metade do século XIX, 
havia uma teoria antropoló-
gica que tentava explicar o 
subdesenvolvimento com 
base na mistura de raças.

Ou seja, o Brasil era 
subdesenvolvido por-
que sua população era 
resultado da miscigena-
ção de três raças: o nativo 
(índio), o branco (euro-
peu) e o negro (africano).

A teoria sustentava que 
só nos tornaríamos uma 
grande potência quando 
a raça branca se tornas-
se única em nossa socie-
dade. E que isso ocor-
reria quando não hou-
vesse a miscigenação.

A eugenia, teoria que 
busca produzir uma se-

leção nas coletividades 
humanas com base em 
leis genéticas, influenciou 
muitas pessoas no Brasil, 
principalmente as que 
tinham o poder político.

Em razão disso, os imi-
grantes europeus recebe-
ram do estado brasileiro 
mais apoio do que os es-
cravos libertados. Na reali-
dade, o que se pretendia 
na época era ‘branquear’ 
a sociedade brasileira.

Essa discussão é levan-
tada hoje exatamente pela 
existência do dia 20 de 
novembro, data da morte 
de um dos líderes do qui-
lombo de Palmares, maior 
exemplo da resistência 
do negro à escravidão.

O Dia da Consciência 
Negra é importante para 
compreendermos o pre-
sente, aprendendo com 
o passado e melhorando 
o futuro. Salve essa data 
fundamental para o enten-
dimento de nossa história.

Zoel é professor, formado em sociologia e presidente do
Sindserv (sindicato dos servidores municipais) Guarujá

Nossa história e a consciência negra

Artigo

Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro 
escolheu novamente o 
Guarujá para tirar uns dias 
de descanso. No último 
dia 15, Dia da Proclamação 
da República, o helicópte-
ro do presidente pousou 
na Base Aérea de Santos, 
onde foi recebido pelo 
prefeito Valter Suman. 

Diversificar
O presidente escolheu 
novamente Guarujá por-
que ficará hospedado 
dentro de uma unidade 
militar, o Forte dos Andra-
das, por questões óbvias, 
de segurança. “É pra sair 
um pouco da rotina de 
Brasília. Apesar de estar 
muito bem acomodado 
no Alvorada, mas variar, 
diversificar um pouquinho 
o ambiente é muito bom. 
Daqui a pouco deve ter 
um churrasquinho, coisa 
rara ter um churrasquinho 
com os amigos”, comen-
tou Bolsonaro na chegada. 

Em casa
Aqui ele se sente em ‘casa’. 
Além de churrasquinho, o 
presidente ainda desfrutou 
da acolhida de moradores 
de Vicente de Carvalho, 
o carinho da torcida do 
Santos F C, onde foi assistir 
a partida entre Santos e 
São Paulo, e até mesmo 
o transtorno no trânsito 
causado pela comitiva que 
o acompanhava em segu-
rança foi recebido com 
carinho pelos moradores. 
Tem tudo pra voltar aqui.

Pró-Vida
Moradores vizinhos à Uni-
dade de Saúde Dr. Janduí 
garantem que viram uma 
viatura da Sabesp cortan-
do a água do prédio. No 
local, ninguém confirma 
a ação, mas uma fonte 
garante que a Pró-Vida 

estava ciente do corte há 
tempos, pois há contas em 
atraso... no plural.

Segurança
O prefeito Suman e o 
secretário municipal de 
Segurança Venâncio, co-
memoraram o aumento nas 
diárias pagas aos policiais 
que fazem parte da Ope-
ração Delegada em Gua-
rujá. Em maio deste ano, 
lembra Suman, a cidade já 
havia renovado o convênio 
com a Polícia Militar para 
continuar contando com 
o programa.

Segurança II
A iniciativa permite que 
os policiais em horário de 

folga atuem de farda e com 
equipamentos da corpo-
ração. A diária recebida 
pelos agentes é custeada 
pela Prefeitura, e tem o 
intuito de trazer mais segu-
rança, aumentar as ações 
de fiscalização e auxiliar 
ainda mais na proteção de 
nossos munícipes.

Ambiente
Boas notícias em breve 
para Guarujá. Em encontro 
com o secretário de Infra-
estrutura e Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo, 
Marcos Penido, o prefeito 
Suman discutiu a necessi-
dade de avançar a aprova-
ção de licenças ambientais 
para obras no Município. 

Parabéns, e avante
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Obter um relatório posi-
tivo do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE) é um claro 
indicativo de que o traba-
lho de gestão pública vem 
sendo bem realizado. Rece-
ber o parecer positivo em 
referência ao primeiro ano 
de gestão municipal é ainda 
mais valioso para a nova 
equipe por indicar a com-
petência e, por outro lado, 
aumenta o nível de exigên-
cia para os próximos anos.

Editorial

E a gestão Suman aca-
bou de elevar o nível. O 
TCE divulgou nesta terça 
seu parecer favorável à 
aprovação das contas de 
2017 da Prefeitura Muni-
cipal de Guarujá, primeiro 
ano da gestão Válter Su-
man (PSB). E o que não 
faltou foi comemoração.

O prefeito destacou 
o fator equipe unida em 
busca da meta e a supe-
ração do trabalho técnico 

realizado com o orçamen-
to do governo anterior, 
mesmo com as pendên-
cias que foram encontra-
das ao longo do caminho. 

Ainda mais positivo foi 
Suman reconhecer que 
“Temos muito a fazer, ain-
da”. Após o ‘parabéns a 
todos’, hora de voltar à 
labuta. O ‘Avante’ foi apo-
sentado e entrou em cena 
‘o trabalho é a melhor res-
posta’. Que assim continue!

Charge da semana

Não vamos ter a participação do governo na 
criação do partido para evitar interpretação 
equivocada de que estou usando a máquina 

pública para formar um partido.
Jair Messias Bolsonaro – Presidente da República

FRASE DA SEMANA

Exmo. Sr. Válter Suman 
Dd prefeito de Guarujá

Dentre as obrigações da 
prefeitura está a obrigação 
de garantir aos munícipes e 
visitantes o bem estar en-
quanto cidadãos e contri-
buintes, diretos ou indiretos, 
dos tributos arrecadados. 

Nada contra a instalação 
da ciclofaixa, salvo no que 
traz de transtorno para quem 
ficou sem acesso e/ou parada 
de veículos no prédio onde 
reside, como é o caso do So-

A Estância do leitor
bre as Ondas, na Pitangueiras. 

Temos entrada para veí-
culos no prédio para carga 
e descarga, mas estamos 
impedidos de usar por falta 
da sinalização, que cum-
pre à prefeitura instalar. 

Entendendo ser legítimo 
esse direito de acesso ao 
prédio para carga e des-
carga, similarmente ao que 
possuem outros prédios da 
cidade com ou sem ciclo-
faixa, serve esta para apelar 
mais uma vez ao espírito 
de justiça e de bom senso 

do exmo. Sr. Prefeito para 
que determine de imediato 
a competente sinalização 
e instalação de “placas de 
carga descarga” nos dois sen-
tidos da ciclofaixa, afastando 
o risco de novos acidentes 
com vítimas e garantindo o 
acesso e bem-estar dos mo-
radores do prédio, conforme 
já exaustivamente exposto 
aos auxiliares da prefeitura.

No aguardo, saudações 
Edificio Sobre as Ondas 

Manuel Martins - morador
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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 população de pom-
bos em Guarujá e na Bai-
xada Santista será tema de 
encontro realizado pela 
Prefeitura, que acontece 
no próximo dia 29 (sex-
ta-feira), no auditório da 
Associação dos Funcioná-
rios Públicos do Estado de 
São Paulo (Afpesp), que 
fica na Avenida General 
Rondon, 643 – Astúrias. 

O evento ocorrerá das 
14 às 17 horas e contará 
com palestra do médico 
veterinário e professor uni-
versitário, Eduardo Filetti. 
Ele abordará a questão do 
manejo dos pombos e as 
doenças que esses ani-
mais causam, entre outros 
aspectos. O presidente 
da empresa Loremi (de 
saneamento ambiental), 
Maurício Marques, também 
participará do encontro. 
Em sua palestra, o químico 
falará sobre as barreiras e a 
forma de manter estas aves 
afastadas do convívio hu-
mano destacando os prin-
cipais hábitos da espécie. 

O encontro é voltado 
aos agentes do controle de 
endemias, comunitários de 
saúde (ACS), sendo dois 
representantes de cada 
unidade básica (UBS) e 
de saúde da família (Usa-
fa), além das equipes de 
vigilância epidemiológica, 
sanitária e de zoonoses. 

Mortes - A preocupa-
ção da Prefeitura de Gua-
rujá acerca da importância 
em debater o assunto, 
ocorre devido às duas 
mortes registradas neste 
ano na Baixada Santista, por 
criptococose, conhecida 
como doença do pombo, 
que é infecciosa, sendo 
causada pela aspiração 
do fungo Cryptococcus, 
presente nas fezes de aves, 
principalmente pombos.

A prol i feração dos 
pombos é hoje um pro-
blema de saúde pública, 
pois gera várias doenças 
graves podendo deixar se-
quelas e até levar à morte. 

Encontro 
discute 

proliferação 
de pombos 
no dia 29 De Guarujá

Em carta enviada ao se-
cretário de Estado da Segu-
rança Pública, General João 
Camilo Pires de Campos, o 
prefeito de Guarujá, Válter 
Suman, reivindicou a ado-
ção de medidas imedia-
tas para garantir a seguran-
ça de usuários do Sistema 
Anchieta-Imigrantes (SAI). 

O prefeito se posicionou 
após os episódios ocorridos 
durante o último feriado pro-
longado, quando foi registra-
da tentativa de assalto que 
assustou motoristas que re-
tornavam ao planalto paulista.

Principal via de ligação 
para quem vem de São Pau-
lo em direção à Baixada 
Santista, o SAI registrou a 
passagem de 287.896 ve-
ículos, segundo a Ecovias, 
concessionária que admi-
nistra o sistema. Isso significa 
que cerca de 900 mil turistas 
desceram a Serra, boa parte 
deles com destino a Guarujá. 

Na carta, o prefeito deta-
lhou a importância do turis-
mo para todas as cidades da 
Baixada Santista e explicitou 
profunda preocupação com 
episódios de insegurança 
como o flagrado no SAI no 

De Guarujá 

Em quatro anos, Guarujá 
saiu do risco de epidemia de 
dengue em 2015, para estado 
de atenção com relação à do-
ença agora em 2019. É o que 
aponta o Levantamento Rápi-
do de Índices de Infestação 
pelo Aedes aegypti (LIRAa), 
que monitora os níveis de in-
festação do mosquito Aedes 
aegypti – também transmissor 
da dengue, chikungunya e zika 
– através de pesquisas larvá-
rias domiciliares na Cidade. 

Os dados indicam que 
o índice de infestação em 
Guarujá caiu significativamen-

te, mas mantém a cidade em 
alerta. Em outubro de 2015, 
a Cidade apresentava 4.5, 
que a classificava com risco 
de epidemia de dengue, já 
que o mínimo é de 4.0. Já 
no mesmo mês deste ano, 
o índice reduziu bastante no 
Município chegando a 1.4. 

O estudo é desenvolvido 
sempre no mês de outubro 
pela Secretaria de Saúde e, 
posteriormente, encaminha-
do ao Ministério da Saúde 
para elaboração do Mapa 
de Risco de dengue no Bra-
sil. Tem como base amos-
tragem de inspeção feita a 
cada 100 imóveis vistoriados.

Da Redação

Por unanimidade de votos, 
o plenário da Câmara Mu-
nicipal de Guarujá aprovou 
nesta semana (19/11), em 
segundo turno, Lei Orçamen-
tária Anual (LOA), do Execu-
tivo, que estima a receita e 
fixa a despesa do Município 
para o exercício de 2.020.

Para ter acesso à ínte-
gra do projeto encaminha-
do pela Prefeitura, aces-
se: https://bit . ly/2BYH3aj

A projeção atual é que 
haja elevação, de 19,6%, 
nas receitas ar recadadas, 
comparado ao exercício des-
te ano. Dos atuais R$ 1,5 
bilhão, o valor deve ficar 
em R$ 1.793.645.000,00 
(cerca de R$ 1,8 bilhão). As 
principais fontes de arreca-
dação continuarão sendo 
o IPTU (R$ 457,2 milhões), 
ICMS (R$ 153,9 milhões) e 
ISSQN (R$ 196, 3 milhões). 

O motivo dessa elevação, 
segundo a Prefeitura, são os 
financiamentos que foram 
obtidos recentemente para 

Guarujá pede mais segurança
no Sistema Anchieta-Imigrantes 

Cidade tem o menor nível de índice 
larvário dos últimos quatro anos

Município encontra-se fora do risco iminente de
epidemia, porém, ainda em estado de atenção

Emendas ao orçamento 2020
priorizam projetos assistenciais

obras de macrodrenagem 
e pavimentação de ruas.

Entre os setores que te-
rão maior prioridade no or-
çamento do ano que vem, 
segundo as projeções da 
Prefeitura, estão: Educação 
(R$ 451,2 milhões), Urba-
nismo (R$ 346,3 milhões) e 
Saúde (R$ 319,4 milhões).

Emendas - A proposta or-

çamentária aprovada também 
incluiu as emendas impositivas 
que os vereadores têm direito 
- conforme prevê a Emenda 
à Lei Orgânica 25/2017. A 
legislação estabelece que 
cada vereador possa des-
tinar o equivalente a 0,05% 
do orçamento líquido do 
Município, para obras ou 
compras de equipamentos, 

desde que 50% desse valor 
seja para a área da saúde.

O orçamento municipal 
para 2020 teve total de 130 
emendas impositivas incluídas 
pelos vereadores no orça-
mento municipal. Cada um 
pode destinar o equivalente a 
R$ 712,5 mil para obras e pro-
jetos assistências da cidade.

O vereador e presidente 

da Mesa Diretora da Câma-
ra de Guarujá, Edilson Dias 
(PT) destinou suas emendas 
a projetos que impactam 
diretamente à comunidade, 
em especial, a emenda no 
valor de R$ 533 mil para 
promover a construção de 
Usafa na Cidade Atlântica.

Já o vereador Walter 
dos Santos (Nego Walter- 
PSB), destinou entre outras 
emendas, o montante de R$ 
356,5 mil para custeio de 
cirurgias eletivas de média 
e alta complexidade, por 
meio da Associação Santa-
marense de Beneficência.

Distribuindo seus recur-
sos, o vereador José Nilton 
(Doidão – Cidadania) indicou 
emenda de R$ 200 mil para 
custeio de próteses cirúrgicas 
ortopédicas, de joelho e qua-
dril, e outros R$ 200 mil para 
serviços de pavimentação e 
drenagem das ruas Ver. Walter 
Gonçalves, Oscar Sampaio e 
Particular Amaury, por meio 
da Secretaria de Infraestru-
tura e Obras, além de outras 
emendas a entidades sociais. 

Vereadores incluíram 130 emendas impositivas ao projeto original. 
Neste ano cada parlamentar teve 712,5 mil disponíveis para indicar 

para obras, projetos assistenciais e equipamentos diversos 

último domingo (17). Após 
tentativa de assalto a moto-
ristas parados no engarrafa-
mento, alguns chegaram a 
tentar retornar na contramão 
da Rodovia dos Imigrantes.

“O turismo é uma das 
principais atividades eco-
nômicas de nossa cidade e 
episódios como esse geram 
efeito contrário a todo o 
esforço de recuperação 
da atratividade turística que 

vem sendo engendrado 
pelo Município”, registrou 
o prefe i to de Guaru já .

INVESTIMENTOS
MUNICIPAIS

Suman ressaltou os inves-
timentos feitos recentemente 
pelo Município para cola-
borar com a estrutura da 
SSP, citando o reforço no 
efetivo da Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) e o arma-

mento da corporação, ini-
ciado em março desse ano. 

Além disso, o chefe do 
Executivo lembrou, por exem-
plo, o incremento financeiro 
no convênio que mantém a 
Atividade Delegada no Muni-
cípio. Para Suman, Guarujá e 
as demais cidades da Baixada 
Santista precisam de reforço 
no policiamento também 
fora da temporada de verão, 
quando isso já ocorre, com a 

tradicional Operação Verão.
“Há escassez de efetivo 

da Polícia Civil (escrivães, 
delegados e investigado-
res), tornando moroso o 
registro de ocorrências e, 
por consequência, imobi-
lizando recursos humanos 
e viaturas, que deixam de 
estar em suas atividades or-
dinárias de patrulhamento 
ostensivo e preventivo na ci-
dade”, observou o prefeito.

Após tentativa de assalto a motoristas que retornavam ao Planalto, prefeito Válter
Suman pediu providências à Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP
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Rosângela BozziRosângela BozziRosângela BozziRosângela Bozzi
Rosane  Marques   Atelier (13) 98868-0868

OAB Guarujá e CAASP juntas no 11º 
Circuito de Surfe da Praia do Tombo 

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

O presidente da OAB Guarujá Marcelo Garcia
e o diretor  da CAASP Roberto Araújo 

Eugênio Malavasi e Juliana Regueira  

A advogada Daniela Bortolato
e a musicoterapeuta Daniela Pavão 

Os advogados Nathália Santos e Ellison Andrade, no 
coquetel de encerramento do 11º Circuito de Surf, da 
Praia do Tombo, na Reserva do Tombo, Lounge Hostel 

A administradora de empresas Jéssica Melo 
Fernanda Gomides 

(OAB Guarujá)  

O presidente da 
OAB Cubatão, 

André Mohamad 
Izzi prestigiou o 
encerramento 

O advogado
Miguel Calmon 

O presidente da OAB Itanhaém, Bhauer Bertrand,
a bióloga Lígia Amorim e a pedagoga Vanessa dos Santos 

As advogadas Tatiely de Castro Silva, Ariane dos Santos da Silva
e Drielly Freitas de Melo participaram do encontro 

Ana Clara Carvalho e o vice-presidente
da OAB Guarujá, Renato de Simone 

Os vencedores do 11º Torneio de Surf
da Praia do Tombo, 1º lugar Daniks Fischer

e em 3º lugar Eugênio Malavasi 

O vice-presidente da OAB Cubatão,
Paulo Teledo e Fátima Cristina 
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Eternizando
emoções

Amal Shriners Temple se reúne para confraternização
Fotos: Manoel Barros

O potentado do Amal Shriners Temple,
Raul Audí e sua esposa Viviane Audí. O

empresário é muito dedicado às causas sociais 

Este colunista e o potentado Raul Audí   

Celso Gomes Cavalcanti e Janaina Cavalcanti 

O past potentado Alexandre Barros
e Carla Elaine Martinazzo dos Santos Assistidos do Amal Shriners Temple 

Manoel Barros Neto e Magali Barros 

José Carlos Fagundes Martins e Oraida Ribeiro Leite Affonseca Hércules Mosteiro Rozzo e Elizabete Cimmino 

Márcio Felipe e sua esposa Rosanna Mollemberg Felipe Plínio Ganev e Cibele Maria 

O conceituado
advogado Stanley Zaina 

O tesoureiro do Amal 
Shriners Temple,

Idelfeson Neves Públio 



(13) 3384-6866 (13) 3384-6866 

� Charges  � Logotipos
� Ilustrações � Caricaturas 
� Logomarcas

BabuBabuBabuBabu

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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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

Sou Tricolor Paulista. Mas 
sábado vou me juntar a maior 
torcida do país e serei Rubro 
Negro “desde criancinha” na 
decisão da Libertadores 2019.

O Flamengo tenta o seu 
bicampeonato na competi-
ção contra o atual campeão, 
o tradicional River Plate, dono  
de quatro títulos continentais, 
inclusive o último, quando 
bateu o arquirrival Boca Ju-
niors, em Madri, após muita 
confusão na capital argentina.

Neste ano, escaldada e em 
busca de imitar a UEFA, a Con-
federação Sul Americana de 
Futebol resolveu mandar a fina-
líssima em campo neutro. Saiu 
a polvorosa Santiago do Chile, 
entrou Lima, a capital do Peru.

Honestamente acho que 
perdeu a graça de anos de 
disputas lá e cá. Seria ma-
ravilhoso ver o Monumen-
tal de Nuñez e o Maraca-
nã transbordando de gente 
torcendo por suas equipes. 
Mas regulamento é regula-
mento e deve ser cumprido.

Na quarta feria, ambas equi-
pes foram “escoltadas” por 
suas fanáticas torcidas no tra-
jeto ao aeroporto. Milhares de 
torcedores entoavam cantigas 
de guerra e apoio ao seu time 
do coração, dando mostras do 
que será dentro do estádio. 

Do lado argentino, a con-
fiança no trabalho do técnico 
Marcelo Gallardo e no en-
trosamento do elenco que 
conta com grandes jogadores 
como o goleiro Armani, o 

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

GOLAÇO
Vai dar Mengo

meio campista Quintero e o 
atacante Lucas Pratto, velho 
conhecido da torcida de 
Atlético Mineiro e São Paulo.

E isso me parece muito 
pouco. Do outro lado, Jesus 
deu cara e bom futebol a uma 
equipe que apresenta poucas 
brechas defensivas, um meio 
de campo sólido e um ataque 
que vive um momento espe-
cial, para não dizer mágico.

De Diego Alves a Gabigol, 
passando pelos experientes 
e excelentes Rafinha e Felipe 
Luis, os zagueiros Rodrigo 
Caio e Martim, o meio de 
campo com Arão, Arrascaeta 
e Everton Ribeiro e o ataque 
com os endiabrados Gabriell 
e Bruno Henrique, além de um 
banco com Rodolpho para a 
zaga, Diego no meio de cam-
po, Rene nas laterais, Renier no 

ataque, jogadores que seriam 
titulares em 95% dos times 
do Brasil em suas posições.

O atento leitor da golaço 
deve ter percebido que es-
queci de um jogador... Gérson.

Esqueci não, deixei de pro-
pósito para um parágrafo es-
pecial. Até em letras maiúscu-
las QUE JOGADOR!!! Pulmão 
e cérebro do time, vai e volta 
com a mesma desenvoltura e 
mantem o time em um ritmo 
acelerado tanto na marcação 
defensiva como ofensiva, 
sufocando ao adversário.

Além disso, tem um apro-
veitamento absurdo nos pas-
ses, arremata de longe e 
chega na área adversária de 
maneira surpreendente e 
eficaz. Arrisco sem nenhum 
medo de ser feliz que o 
meio de campo da Ama-

relinha passa por Casemiro 
de primeiro e o ex-Flumi-
nense de segundo volante. 

Então, amigos, o Flamengo 
voltará a uma final depois 
de 38 anos, irá se tornar 
bicampeão da América no 
sábado. Arrisco 3 a 1, um 
de Bruno Henrique, um de 
Arrascaeta e outro de Felipe 
Luis. No domingo, com seus 
13 pontos de vantagem, 
pode comemorar o Brasilei-
ro mesmo sem jogar, desde 
que o Verdão não vença o 
embalado Grêmio, na Arena 
Palmeiras. Depois, no fim 
do ano, a repetição contra 
o Liverpool do Mundial de 
81, quando Nunes, Adílio 
e Zico estraçalharam os in-
gleses. É viver e torcer, afinal 
uma vez Flamengo, sempre 
Flamengo, a favor ou contra.  

As obras de reparo na 
rede de fornecimento da 
Sabesp causaram a falta de 
água em residências de Vi-
cente de Carvalho durante 
o feriado da Consciência 
Negra (dias 19 e 20). As 
queixas dos moradores 
sobre a ausência de água 
nas torneiras tem se torna-
do frequente não apenas 
por causa da manutenção, 
mas também pelas obras na 
região da Avenida Thiago 
Ferreira. “A Sabesp deveria 
avisar com um carro de som 
quando for cortar o forne-
cimento, pois a maioria das 
residências na minha rua 
estão sem água e todas têm 
caixas d’água. As autorida-
des precisam fiscalizar essa 
situação”, queixou-se o 
morador João Alfredo, mo-
rador da Av. Osvaldo Cruz.

Falta
d’água no 

feriado

A Operação Magneto 
da Polícia Civil de São Paulo, 
desarticulou uma organiza-
ção criminosa que aplicava 
golpes em sites de compras 
pela internet. A sede da 
quadrilha ficava em Bertioga 
e foram cumpridos 31 man-
dados de prisão e 59 de 
busca e apreensão na capital, 
Grande São Paulo, Baixada 
Santista e no Vale do Ribeira.

Na operação, descobriu-
se que os criminosos utili-
zavam cartões falsos para 
fazer compras na internet, 
recebiam os produtos, mas 
depois não finalizavam o 
pagamento. Segundo a po-
lícia, pelo menos 28 pesso-
as tiveram prejuízo com os 
golpes, que foram estima-
dos em R$ 350 mil no total. 

Mais de 150 agentes parti-
cipam da Operação Magneto, 
que ainda não foi finalizada.  

Um casal que pratica-
va voo de parapente em 
Guarujá sofreu uma que-
da e tiveram ferimentos 
moderados, mas ambos 
sobreviveram. O acidente 
aconteceu na tarde desta 
segunda-feira (18) no Morro 
do Maluf. Segundo testemu-
nhas, o casal foi resgatado 
pelos Corpo de Bombeiros 
e encaminhado a uma uni-
dade de saúde da cidade. 

Segundo informações 
do Hospital, Juniote Santana 
Lima Jr segue internado no 
Hospital Don Domêmico 
em estado estável e a moça, 
Andreia dos Santos Lima, 
aguarda por cirurgia no fê-
mur, programada para esta 
sexta-feira no HSA, e está 
com acompanhamento de 
especialistas: buco-maxilo, 
neuro e traumatologista. 

 Chama o Samu!, não, péra. 
Podia até ser um meme, mas 
aconteceu. Na manhã do fe-
riado desta quarta-feira (20), 
uma mulher foi atropelada, ou 
atropelou, uma ambulância 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 
enquanto andava de bicicleta 
no bairro Vila Santo Antônio.

De acordo com infor-
mações de testemunhas, a 
vítima, que teve ferimentos 
leves, falava ao celular no mo-
mento do acidente quando 
trafegava pela ciclofaixa da 
Avenida Santos Dumont e não 
percebeu a aproximação da 
viatura ao atravessar de uma 
esquina para outra, e acabou 
colidindo com a viatura do 
Samu. Todos vivos, a ciclista 
seguiu viagem após recusar 
remoção à UPA e assinar um 
termo de responsabilidade.

A Associação dos Enge-
nheiros e Arquitetos de Guarujá 
promove, na próxima semana, 
mais um curso de qualificação 
aos profissionais que atuam 
na cidade e na Região Metro-
politana da Baixada Santista.

O curso “Planejamento e 
Controle de Projetos/Obras” 
vai apresentar algumas técni-
cas para o desenvolvimento 
de um planejamento e con-
trole dos projetos eficiente, 
nas áreas de Arquitetura e 
as diversas Engenharias (Civil, 
Produção, Computação etc.).

A atividade conta com 
apoio do CREA-SP, que apro-
vou a parceria com a entida-
de de classe de Guarujá. O 
curso será ministrado pela 
engenheira Flávia Pelliccioni, 
nas dependências do Grand 
Hotel Guarujá (ex-Gávea), 
entre terça (26) e quinta 
(28) da próxima semana, 
sempre a partir das 19 horas.

O curso conta também 
com apoio institucional do 
IPEEA – Instituto Paulista de 
Entidades de Engenharia e 

Ciclista 
atropela 
viatura

do Samu

AEAG promove curso com técnicas de
planejamento e controle de projetos

Agronomia, UALF – União 
das Associações do Lito-
ral Paulista e da MUTUA-SP 
– Caixa de Assistência dos 
Profissionais do CREA-SP.

A engenheira Flávia Pellic-

cioni explica que boa parte 
dos projetos pode falhar 
devido a imprecisões nas 
etapas de planejamento e 
controle ou, muitas vezes, 
na ausência de planejamen-

to e controle durante o 
tempo de vida do projeto.

Os dois primeiros dias 
do curso serão teóricos e 
no terceiro dia haverá uma 
dinâmica de grupo, onde os 

participantes poderão viven-
ciar todos os conceitos abor-
dados. Os profissionais de 
engenharia e arquitetura po-
dem ser inscrever pelo e-mail 
contato@aeaguaruja.org.br.

Curso acontece na próxima semana e é voltado a profissionais da cidade e da região

Golpitas de sites de compras eram de BertiogaCasal cai de 
parapente 
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BANCO 10

A igreja co-
mo a Batis-
ta ou Pres-
biteriana

Dois ins-
trumentos
musicais
de cordas

Remar
contra a
(?): lutar
em vão

A primeira
apresen-
tação de
um filme

Cozinhar
no forno

Corrida
de carro

(gír.)

Consoan-
tes de
"bote"

(?) de on-
ça: mau
hálito

(bras. gír.)
Jogada

realizada
no tiro de 
meta (fut.)

Ou, em
inglês

Aquela
que

venceu o
jogo

(?)-retra-
tos, enfei-

te de
cômodas

Prata
(símbolo)

(?) de Arte
Moderna:
o MAM

(RJ)

(?) queen: 
transfor-

mista

Memória
de compu-

tadores

Perten-
cente ao
campo

Interjeição
de espanto
ou desa-

grado

(?)-juan:
homem
conquis-

tador

Fragmen-
to comum
no piso da
serraria

Tipo de
blusa

unissex

1, em al-
garismos
romanos

Substân-
cia azul
corante

Sinal que só pode ser
recebido pelas

vogais, em Português
Parte externa da boca

Condo-
lências
Sentido
do toque

Deixar o
local

O que faz
versos

Usuário
do hotel

Sentença;
período

Opõe-se a
"passivo"

Beco;
viela

Encolher
Número de
meses do
semestre

Sílaba de
"cidra"
Não é?
(pop.)

O de
esmalte é
a acetona

O carvão
na chur-
rasqueira

Hiato de
"piedade"

MAA
EVANGELICA

IRPESAMES
POETATBNS

LTURISTA
BAFOEOOR

ERCIPG
GANHADORA

MUSEUDRAG
IETATF
TRETRAIR

BRASAIUCU
REMOVEDOR
RIPOLOA

LASCAANIL

2/or. 3/don. 4/drag. 5/lasca. 7/pêsames — turista. 10/evangélica.

PERÍODO DE 21 A 27 DE NOVEMBRO 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.

� Sexta-feira (22) – 14 
horas – Palestra Intolerân-
cia Racial / Roda de Ca-
poeira Local: Escola Esta-
dual Coralina Ribeiro Dos 
Santos Caldeira (Avenida 
Brasil, 2.300 - Vila Edna).
 
� Domingo (24) – 13 ho-
ras – XXII Batizado e Troca 
de Cordão de Capoeira 
– Centro Cultural Herança 
de Palmares. Local: As-
sociação Cultural Grupo 
Afroketu (Avenida Antenor 
Pimentel – n° 849, sala 20 
– Morrinhos II).
 
� Segunda-feira (25) – 18 
horas – Apresentação cul-
tural - Local: Academia 
Grande Roda (Rua Liberda-
de, 83 - Pae Cara)
 
� Terça-feira (26) – 9h30 
– Apresentação dos índios 
da tribo Pankararé - Local: 
Escola Estadual Waldemar 
da Silva Rigotto (Rua 1º de 
Maio, s/nº -  Pae Cara).
 
� Quarta-feira (27) – 14 
horas - Palestra Intolerância 
Racial - Local: Conjunto Ha-
bitacional Cantagalo – Pro-
jeto Enseada
 
� 19 horas – Encerramento, 
Local: Associação Cultural 
Grupo Afroketu (Avenida 
Antenor Pimentel – n° 849, 
sala 20 – Morrinhos II).

������� ��	��� 
��	�����

AS PANTERAS 
AÇÃO, 
118 min 

10 

EM 2D 
DUBLADO 

QUI, SEX, SEG À QUARTA: 
16:30,19:05, 20:50 e 21:30. 

SABADO DUB: 
14:00, 16:30, 19:05 

SABADO LEGENDADO: 21:30 

DOMINGO DUBLADO: 
14:00, 16:30, 19:05, 21:30. 

DORA E A CIDADE 
PERDIDA 

AVENTURA, 
100 min 

10 

EM 2D 
DUBLADO 

14:10*, 16:20, 17:00 e 18:40 
*Somente Sáb. e Dom. 

MALÉVOLA 2 
DONA DO MAL 

AVENTURA, 
110 min 

10 

EM 2D 
DUBLADO 

QUI, SEX, SEG A QUARTA: 
19:00 e 21:20 

SABADO E DOMINGO: 19:00 

DOUTOR SONO 
SUSPENSE, 

150 min 
16 

EM 2D 
DUBLADO 

SOMENTE SABADO 
E DOMINGO: 20:50 

O EXTERMINADOR 
DO FUTURO: 

DESTINO SOMBRIO 
AÇÃO, 128 min 

14 

EM 2D 
DUBLADO 

SOMENTE SABADO 
E DOMINGO: 21:20 

A FAMÍLIA ADDAMS 
ANIMAÇÃO, 

87 mi 
L 

DUBLADO 
EM 3D 
15:00 

Prezados leitores, pela 
quantidade de anúncios que 
provavelmente receberão 
este mês, considero meu 
dever em auxiliá-los(as) nes-
se “black-momento”! Hoje 
vamos dar continuidade ao 
nosso encontro da edição 
passada com duas dicas finais.

Muitas vezes a dor de 
cabeça do consumidor não 
é a compra, mas, a entrega, 
especialmente em compras 
online! Você fica acompa-
nhando o pedido, ele já 
está com a transportado-
ra/correios por dias, mas, 
você não percebe nenhuma 
movimentação... Liga na em-
presa e escuta: ‘‘É problema 
nos Correios!’’. Negativo! 

Atenção pessoal, quem 
te vendeu o produto não 
pode responsabilizar outras 
pessoas por problemas na 
entrega, afinal, na maior parte 
das vezes, não escolhemos 
o responsável pela entrega, 
não é mesmo?! E, mesmo 
se fosse possível, o Código 
de Defesa do Consumidor 
fala sobre responsabilidade 
do vendedor, sendo assim, 
não chegou o produto por 
qualquer motivo? Entre em 

contato com ele e peça 
um novo produto ou o 
estorno do valor pago! 
Se você fizer a compra na 
loja física, exija por escrito 
em sua nota fiscal o prazo 
para entrega e montagem. 

Por fim, uma dica impor-
tante de segurança, aces-
sem o site ‘‘www.bflegal.
com.br’’. Lá vocês podem 
conferir as lojas que pos-
suem um selo chamado 
de Black Friday Legal. Esse 
selo é fornecido pela Câ-
mara Brasileira de Comércio 
Eletrônico para as empre-
sas que se comprometem 
com boas práticas em suas 
vendas. Pode ser um bom 
jeito de começar suas bus-
cas por lojas confiáveis!

Espero que as dicas se-
jam úteis. Este mês chama 
muitos consumidores às 
compras e a quantidade 
de ofertas e anúncios, por 
vezes, despertam a atenção 
de quem não tinha intenção 
de comprar nada, ou muito 
menos condições financeiras 
para tanto, por isso a neces-
sidade do cuidado na hora 
de analisar as propostas. 
Fique atento ao seu direito! 

Black Friday, atenção consumidor!

Beatriz Biancato

 DE OLHO
NA LEI

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

O Colégio Adélia foi o 
grande campeão da 24º 
edição do ‘A Tribuna de Surf 
Colegial’. O evento aconteceu 
no Parque Municipal Roberto 
Mário Santini, o Quebra-Mar, 
no último domingo (17). Que-
brando o próprio recorde, o 
Colégio Adélia levou o título 
de escola campeã pela 15º 
vez. O destaque do campe-
onato ficou com a aluna Caro-
lina Bastides, que com apenas 
8 anos, conquistou o 2º lugar 
na categoria feminina. John 
Muller conquistou medalha 
de prata na categoria inician-
te. Já Ryan Araújo garantiu o 
4º lugar na categoria mirim.

Câmara de Guarujá recebe 
mostra do fotógrafo Carlos 
Roberto Barretto, que reúne 
imagens de aves catalogadas 
ao longo de 20 anos, em 
viagens pela África, Oceania, 
Ártico, América do Norte, 
Caribe e América do Sul.

Um trabalho fotográfico 
realizado ao longo de 20 
anos, com registros de aves 
das mais diversas regiões 
do planeta, será exposto ao 
público, pela primeira vez, a 
partir desta terça-feira (19), na 
Câmara Municipal de Guarujá.

Trata-se da exposição ‘O 

Encanto das Aves’, do fo-
tógrafo de natureza Carlos 
Roberto Barretto, que reúne 
imagens de espécies ca-
talogadas em viagens pela 
África, Oceania, Ártico, Amé-
rica do Norte, Caribe e, tam-
bém, na América do Sul.

Todas serão exibidas de 
forma inédita ao público.

A mostra permanecerá até 
o dia 05/12, no espaço cultu-
ral do legislativo guarujaense. 
A visitação é gratuita e aberta 
de segunda a sexta-feira, das 
9 às 17 horas, no saguão da 
Câmara Municipal de Guarujá 

(Av. Leomil, 291 - Pitangueiras).
Aves do Brasil - A aber-

tura da exposição também 
contou com o lançamento 
do livro fotográfico ‘Aves 
do Brasil’, publicado pela 
Editora Aves & Fotos, que 
reúne 186 imagens de es-
pécies da avifauna nacional.

Os registros foram cole-
tados ao longo de 10 anos, 
em expedições pelo Ama-
zonas, Pará, Bahia, Pantanal 
e costa litorânea da região 
Sudeste. Aves como a arara 
azul, uirapuru, tucano, se-
riema, tuiuiú e pica-pau-rei 

são algumas que compõem 
a publicação - que também 
será lançada de forma inédita.

“Além de mostrar a exube-
rância desses seres fascinan-
tes, esse trabalho tem por ob-
jetivo chamar a atenção para 
a necessidade de preservar o 
que resta de nossas matas e 
florestas, que são as principais 
áreas de concentração da 
vida animal”, destaca Barretto.

A expectativa do fotó-
grafo é que, ao observar as 
imagens, o público sinta-se 
motivado a admirar e, so-
bretudo, conservar as aves 

Semana da Consciência Negra
A Prefeitura de Guarujá 

promove a partir desta quar-
ta-feira (20), Dia Nacional 
da Consciência Negra, uma 
semana de reflexão sobre as 
conquistas e lutas dos negros 
pela igualdade. A programa-
ção segue até o próximo dia 
27 e inclui palestras, rodas de 
conversas e apresentações 
culturais. A iniciativa tem o 
objetivo de discutir  a questão 
étnico-racial e a necessidade 
do combate ao racismo, tão 
presente na sociedade. 

“É uma semana de quebra 
de paradigmas. Vivemos em 
um país que é o celeiro da 
diversidade, não podemos 
mais admitir o desrespeito. A 
data também não nos deixa 
esquecer, de onde viemos, 
onde estamos e onde quere-
mos chegar”, afirmou a presi-

Colégio 
Adélia
vence o

Surf Colegial

dente do Conselho Municipal 
de Participação e Desenvolvi-
mento da Comunidade Negra, 
Suely de Melo Pastoriza.

Consciência Negra
O Dia Nacional da Consci-

ência Negra foi instituído ofi-
cialmente pela Lei nº 12.519, 
de 10 de novembro de 2011. 
A data faz referência à morte 
de Zumbi dos Palmares, um 
dos maiores líderes negros do 
Brasil, que lutou pela liberta-
ção do povo contra o sistema 
escravista. O dia é dedicado 
à reflexão e reconhecimento 
dos descendentes africanos 
na construção do Brasil.

A semana é uma iniciativa 
da Secretaria de Relações So-
ciais de Guarujá (Seres) e tem o 
apoio do Conselho Municipal 
de Participação e Desenvolvi-
mento da Comunidade Negra.

Programação

Mostra destaca aves do mundo

da natureza. Mais informa-
ções e fotografias do artista 
podem ser acessadas pelo 
Instagram: @carlosrbarretto

Iniciativa tem o objetivo de discutir a questão étnico-racial e a 
necessidade do combate ao racismo, tão presente na sociedade



22 a 28 de novembro de 2019 BRASIL /MUNDO A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br8

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
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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

O presidente Jair Bolso-
naro disse (21) que nenhum 
dos ministros de governo irá 
se filiar ao seu novo partido, 
Aliança pelo Brasil, ainda em 
fase de criação. “Não vamos 
ter a participação do governo 
na criação do partido para 
evitar interpretação equivo-
cada de que estou usando a 

máquina pública para formar 
um partido”. De acordo com 
o presidente, a nova legenda 
vai respeitar a legislação. “O 
partido tem que estar volta-
do, no meu entender, para 
suas atribuições legais: fisca-
lizar o Executivo, apresentar 
projetos, legislar”, explicou.

Na semana passada, Bol-

sonaro anunciou a saída do 
PSL, par tido pelo qual foi 
eleito, e a criação do Aliança 
pelo Brasil. Na terça-feira (19), 
ele assinou sua desfiliação. 
Segunda maior bancada par-
lamentar na Câmara dos De-
putados, o PSL conta com 53 
deputados. No Senado, a le-
genda possui três integrantes.

De Agência Brasil

Dez afirmações falsas re-
correntes sobre vacinas foram 
apresentadas a mais de 2 mil 
entrevistados nas cinco regi-
ões do Brasil, e o resultado 
preocupa a Sociedade Brasi-
leira de Imunizações: mais de 
dois terços (67%) disseram 
que ao menos uma das infor-
mações era verdadeira.

A pesquisa foi feita pela 
sociedade médica em par-
ceria com a organização não 
governamental Avaaz. Os 
questionários foram aplica-
dos pelo Ibope entre 19 e 
22 de setembro deste ano.

Entre os entrevistados, ape-
nas 22% conseguiram identi-
ficar que as dez afirmações 
eram falsas. Mais 11% não sou-

beram ou não responderam.
Para 24% dos entrevis-

tados, “há boa possibilida-
de de as vacinas causarem 
efeitos colaterais graves”, 
quando, na verdade, os efei-
tos adversos graves são 
raríssimos. A segunda 
afirmação falsa mais 
recorrente foi “há 
boa possibilidade 
de as vacinas cau-
sarem a doença 
que dizem preve-
nir ”, com 20% de 
concordância - uma 
em cada cinco entrevistas.

Apesar de as gestantes 
terem um calendário especí-
fico de vacinação formulado 
pelo Ministério da Saúde, 
19% dos entrevistados con-
cordaram com a afirmação 

falsa de que “mulheres grávi-
das não podem se vacinar”.

O presidente da Socieda-
de Brasileira de Imunizações, 
Juarez Cunha, chama a aten-
ção que mesmo afirmações 

absurdas tiveram concor-
dância de parcelas 

consideráveis dos 
entrevistados. Para 
14%, é cor reto 
afirmar que “O go-
verno usa vacinas 

como método de 
esterilização forçada 

da população pobre”, 
e 12% disseram que “con-
trair a doença é, na verdade, 
uma proteção mais eficaz do 
que se vacinar contra ela”.

Entre os entrevistados, 
13% assumiram que deixaram 
de se vacinar ou deixaram de 

vacinar uma criança sob seus 
cuidados. Os motivos para 
essa ausência incluem falta de 
planejamento (38%) e difícil 
acesso aos postos de vacina-
ção (20%), mas também fo-
ram citados o medo de ter um 
efeito colateral grave (24%), 
o medo de contrair a doen-
ça através da vacina (18%) 
e alertas e notícias vistos na 
internet (9%). Cada entrevis-
tado citou até três motivos.

“Fica constatado que as 
pessoas estão recebendo 
muita informação inadequa-
da, e que essa informação 
inadequada tem circulado 
com cada vez maior frequ-
ência. Com certeza, é mais 
um dos motivos que tem 
impactado as nossas cober-
turas vacinais”, afirma Cunha.  

Curtas de Brasília

Sete em cada dez 
acreditam em fake 
news sobre vacinas

Pesquisa
foi feita pela 
sociedade 

médica com 2 
mil pessoas nas 

cinco regiões
do país

Para 14%, é correto afirmar que
“O governo usa vacinas como método de 

esterilização forçada da população pobre”

Abertura da 
economia

será gradual
O processo de abertura 

da economia brasileira será 
gradual, afirmou o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
após almoço com a Frente 
Parlamentar da Química (20), 
em Brasília, que reúne parla-
mentares ligados à indústria 
química. “Eu estava dizendo 
aos parlamentares, e também 
aos industriais, que não se 
assustem com esses acordos 
comerciais que estamos con-
duzindo. Isso é um processo 
gradual. Não vamos soltar a 
indústria estrangeira em cima 
da indústria nacional antes 
de nós simplificarmos im-
postos. Reduzimos os juros, 
tudo isso estamos fazendo. 
É uma abertura gradual. É ir-
reversível, mas vai ser gradual 
e vai ser feita em cima de 
energia barata, de custos de 
logísticas mais baratos”, disse.

Segundo o ministro, o 
governo trabalha para reduzir 
impostos e custos de logística 
para reindustrializar o país.

Aliança pelo Brasil não terá ministros Diálogo sobre pacote anticrime
O ministro da Justiça e Se-

gurança Pública, Sergio Moro, 
afirmou na terça-feira (19) que 
ainda há espaço para diálogo 
sobre o pacote anticrime 
que tramita na Câmara dos 
Deputados. A previsão do 
presidente da Câmara, depu-
tado Rodrigo Maia (DEM-RJ), é 
que o projeto seja votado em 
plenário na próxima semana.

“Há espaço para discutir-
mos com o comitê. Alguns 
pontos podem não ter sido 
muito bem compreendido e 
podemos dialogar”, afirmou 
Sergio Moro, após reunião 
com o presidente da Câmara.

Entre os pontos do pacote 
rejeitados pelos parlamentares 
está a prisão após a condena-
ção em segunda instância. O 
entendimento dos congres-
sistas foi que o tema deve 
ser deliberado por meio de 
emenda à Constituição (PEC) 
e não por projeto de lei. No 
entanto, para Sergio Moro, 
todas as alternativas legisla-
tivas ainda estão “na mesa”.

“Respeitamos a decisão 

do STF [de impedir a prisão 
após decisão em segunda 
instância]. Agora, o STF in-
terpreta a lei e a Constitui-
ção Federal. Se ele interpreta 
algo que possa ser ruim, 
todas as alternativas têm que 
ser consideradas”, declarou.


