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E a população
pede serviços
de roçada de

ruas e calçadas
nos bairros

“Homem do
Tempo” avisa:

Guarujá reduz homicídios 
pela metade em 2019 

Taxa de homicídios dolosos em Guarujá caiu 50% em 2019, comparada a 2018. Foram 10 ocorrências registradas no ano passado, contra 20 no ano
anterior. Cidade não registrou casos de latrocínio no ano passado e fechou o período com média de 3,1 assassinatos para cada 100 mil habitantes

Página 3
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O presidente do Rotary Club Santos Vila Belmiro, Wagner 
Malo presta homenagem ao advogado e professor 
doutor Rodrigo Luiz Zanethi, no último 29, em Santos

SOCIAL

Página 6

Município tem 8º 
melhor índice de 
limpeza urbana
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Obesidade 
infantil pode ser 

revertida em casa 
Página 7

OMS declara 
emergência

global em saúde
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Alunos terão novos
kits e uniformes na 
volta às aulas

Pedro Rezende



Micros

Tá limpeza
Quem viveu em Guarujá 
na última década ainda 
tem fresco na memória 
a situação de abandono 
das ruas e calçadas, da 
falta de carinho dos ci-
dadãos com o ambiente, 
as lembranças do lixo e 
do mato que desfigurava 
a cidade e afastava tanto 
morador quanto turistas 
dos pontos de convivên-
cia e lazer da cidade. Por 
isso, receber a notícia de 
que o governo teve seus 
esforços reconhecidos e 
que a cidade figura entre 
as 10 cidades mais susten-
táveis em limpeza urbana 
é para ser comemorado 
e incentivado a ampliar 
cada vez mais as políti-
cas que nos trouxeram a 
essa posição. O progres-
so vem da ação. Avante!

Acessibilidade
As pessoas com deficiên-
cia de Guarujá já podem 
contar com o Plano Mu-
nicipal de Acessibilidade, 
instituído pela Lei nº 4.754, 
que reúne política públicas 
e ações inclusivas voltadas 
à pessoa com deficiência. 
O plano foi criado pela 
Comissão Permanente de 
Acessibilidade, que tem 
por objetivo tornar a Cida-
de cada vez mais acessível 
para seus munícipes.

Acessibilidade II
Dessa forma, metas anuais 
foram sugeridas para cada 
secretaria para abranger 
o público PCD (pessoa 
com deficiência) em di-
versas áreas do Município. 
O público PCD também 
pode aguardar um calen-
dário de eventos exclusi-
vos de esportes, música 
e dança, além de aulas e 
programas já oferecidos 
pela Secretaria Munici-
pal de Cultura (Secult).

15º Festa de Iemanjá
A comemoração do Dia de 
Iemanjá em Guarujá, neste 
domingo, dia 2 de feve-
reiro, contará com artesa-
nato, culinária, vestuário, 
grupos afro-culturais, um 
centro para exposição te-

mática sobre tradição afro, 
a presença de 20 ilês de 
entidades religiosas locais, 
além de shows ao vivo. 

Procissão
A tradicional procissão 
acontecerá a partir das 19 
horas, com o toque nas 
tendas e a entrega das ofe-
rendas. O evento é gratuito 
e acontece a partir das 
10hs, nas proximidades da 
Praça Horácio Lafer, na Praia 
da Enseada.

Crescimento
O crescimento do número 
de cadastros imobiliários, 
que indica o aquecimen-
to da construção civil e a 
renovação da infraestrutura 
urbana da Cidade, foi co-
memorado pelo Governo 
Suman. Em 2019, foram 
1.537 novos cadastros, 
número 30% maior que os 
1.070 registrados em 2016. 
 
Reformas
Os pedidos de autoriza-
ções para reformas e revi-
talizações de construções 
também subiram entre 
2016 e 2019, de 288 para 
309, crescimento de 7%. O 
resultado de 2019 é o me-
lhor dos últimos seis anos.
 
Virtuoso
Para o prefeito de Guarujá, 
Válter Suman, os números 
refletem o trabalho de 
recuperação da cidade 
como um todo. “É a res-
posta da sociedade civil, 
que enxerga os esforços 
do poder público e está 
voltando a acreditar e in-
vestir. Isso estimula um 
ciclo virtuoso de cresci-
mento que só tende a se 
fortalecer”, analisa.
 
Ocupação
Paralelamente aos números 
favoráveis da construção 
civil, Guarujá registrou ocu-
pação hoteleira de 97% 
durante as festas de fim 
de ano, com expectativa 
de fechar o mês de janeiro 
com média de 80%. A Ci-
dade também foi a terceira 
mais procurada do Brasil 
por usuários do serviço 
online de locação de imó-

veis Airbnb, entre setem-
bro de 2018 e agosto de 
2019, para férias em família.

Multas
Multas excessivas e com 
valores altos têm tirado o 
sossego de moradores do 
bairro Perequê que transi-
tam pela Rodovia Arioval-
do de Almeida Viana, que 
é de responsabilidade do 
Estado de São Paulo.

Excessos
Os moradores se queixam 
que as multas estão sen-
do aplicadas à revelia e 
denunciam que desde o 
início desta temporada de 
verão, estaria ocorrendo 
um excesso de autuação 
por parte dos agentes da 
Polícia Rodoviária na região.

Mais de 100
Os moradores do bairro 
chegaram a criar um grupo 
no WhatsApp, que já con-
ta com mais de 100 pes-
soas que teriam recebido 
multas por infrações como 
ultrapassagem pela direita 
ou andar sem capacete. 
Há relatos de pessoas que 
receberam notificação de 
4, até 6 infrações, que ge-
raram multas no valor de 
cerca de R$ 1.500 cada. 

Educativas
Os moradores chegaram 
a levar suas queixas às 
autoridades. De acordo 
com nota da Secretaria 
Municipal de Defesa e 
Convivência Social (Se-
decon), o secretário Luís 
Claudio Venâncio Alves 
juntamente com o verea-
dor Naldo, realizou uma 
reunião com o comando 
da Polícia Militar Rodoviá-
ria, para que ações nessa 
rodovia sejam mais edu-
cativas e menos punitivas. 

Recurso
A nota ainda orienta que 
os casos em que já hou-
ve a aplicação de multas 
poderão ser alvo de re-
curso junto aos órgãos 
estaduais de trânsito, 
que são os responsáveis 
pelo julgamento das mul-
tas estaduais impostas.
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Editorial

A responsabilidade do 
formador de opinião

Em ano eleitoral não 
tem muito como fugir do 
assunto política, especial-
mente em Guarujá, onde 
as eleições já estão a todo 
vapor e as redes sociais, 
por enquanto, são as are-
nas principais dos pré-
candidatos, desde os mais 
simples aspirantes a verea-
dor, aos mais ambiciosos 
candidatos ao Executivo.

A estratégia de batalha 
é quase a mesma: usar da 
desinformação, da estra-
tégia dos vídeos-denúncia 
e os blocos de comentá-
rios oposicionistas ao atual 
governo para conquistar 
apoiadores e curtidores.

O tom de algumas des-
sas postagens é quase 
sempre de cobrança pelo 
que ainda não foi feito ou 
resolvido. É até um direi-
to do cidadão poder, e 

dever, se manifestar pelo 
que não gosta e pelo 
que quer ver melhorar 
em sua comunidade. As-
sim surgem os (bons) 
formadores de opinião, 
conscientes de sua res-
ponsabilidade perante a 
sociedade que o cerca.

O que nos é nocivo, 
especialmente em tem-
pos de eleições, são os 
discursos vazios cons-
truídos para inflamar a 
opinião pública, expondo 
as feridas da sociedade, 
sem no entanto, receitar 
a cura real. Tornando as 
redes um mero parlató-
rio para reafirmação da 
velha e manjada política.

O mundo tem passa-
do por uma turbulência 
moral, e de valores, bas-
tante intensa e os ecos 
do conservadorismo do 

passado têm moldado 
o desejo de mudança 
dessa sociedade global. 
Daí acompanharmos dia-
riamente o desenrolar da 
batalha entre a política 
que queremos versus a 
política que financiamos 
e apoiamos com nosso 
voto, e que nos trouxe à 
beira do abismo de valores 
distorcidos que vivemos.

Observar e refletir so-
bre o que é dito e por 
quem nessas redes so-
ciais, quais os valores que 
esse ‘formador de opi-
nião” transmite na vida 
real, e que causas essas 
pessoas defendem em 
suas comunidades reais é 
o melhor caminho para se 
promover a mudança que 
queremos e fugir da influ-
ência nociva das notícias 
falsas e desinformativas.

O ministro da Educação atrapalha o Brasil, atrapalha o
futuro das nossas crianças, está comprometendo o futuro de 
muitas gerações. Cada ano que se perde com a ineficiência,

com um discurso ideológico de péssima qualidade na 
administração, acaba prejudicando os anos seguintes.

Mas quem demite e quem nomeia ministro é o presidente.
Rodrigo Maia – Presidente da Câmara dos Deputados

FRASE DA SEMANA

Charge da semana

Prezado leitor, vamos 
conversar sobre a luz de 
sua casa? Sim, é isso 
mesmo. Pense na se-
guinte situação: em um 
dia qualquer, você teve 
a infeliz surpresa de um 
corte na energia elétrica 
sem ninguém lhe avisar 
com antecedência. Nesse 
caso, o que você faria? 
Isso pode acontecer, se é 
que já não aconteceu com 
alguns de vocês. Por isso, 
vamos conversar sobre 
as possíveis providências 
que podem ser tomadas. 

De início, sempre des-
taco aqui a importância 
de tentar resolver esses 
episódios diretamente 
com aquele que presta 
o serviço. Mas, sabemos 
que às vezes essa nossa 
tentativa não funciona, 

por qualquer motivo que 
seja. Então, vamos des-
cobrir o que pode ser 
feito. Se os seus paga-
mentos estão em dia ou 
não, o fato é que a ener-
gia elétrica é um serviço 
essencial para todos nós.

Assim, mesmo que 
você esteja com débitos 
ou com todas as faturas 
pagas, deve ser comuni-
cado com antecedência 
sobre um possível corte, 
afinal, a suspensão da 
energia de forma inespe-
rada pode até danificar 
os seus eletrodomésti-
cos. Caso essa seja sua 
situação e não conseguiu 
um acordo diretamente 
com a empresa, procure 
o Procon mais próximo e 
esclareça suas dúvidas. 

Importante: se houve 

danos em algum equi-
pamento seu, não se 
esqueça de providenciar 
um documento (laudo) de 
alguma assistência técni-
ca que confirme ter sido o 
aparelho danificado pela 
queda de energia, pois, 
você poderá entrar em 
contato com a empre-
sa e ser ressarcido do 
eventual prejuízo. Mas, 
atenção, o prazo para 
que você possa fazer 
esse tipo de pedido é 
de até 90 (noventa) dias 
após o dano no aparelho. 

De qualquer modo, 
saiba que você, leitor, 
se sofrer algum episódio 
como esses que nar-
rei, pode solicitar es-
clarecimentos do Pro-
con mais próximo. Fique 
atento ao seu Direito!

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

A conta de luz está em dia,
mas, tive uma “surpresa”! 

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI



SIGA-NOS PELO FACEBOOK
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Na última semana, a 
divulgação do balanço 
anual de estatísticas so-
bre acidentes de trânsito 
no Estado de São Paulo 
apontou que, de janeiro 
a dezembro de 2019, 
o município de Guarujá 
registrou 44 ocorrências 
de fatalidades no trânsito, 
09 ocorrências a mais no 
período comparativo entre 
2018 e 2019, um aumento 
de 26% nas ocorrências. 

No entanto, os dados 
divulgados na última se-
mana, pelo Sistema de 
Informações Gerenciais de 
Acidentes de Trânsito do 
Estado de São Paulo (Info-
siga- SP), também revelaram 
que Guarujá está entre as 
cidades da Baixada Santis-
ta que reduziu o número 
de mor tes de ciclistas.

Guarujá registrou em 
2018 o total de oito mor-
tes. Já em 2019 foram seis, 
uma redução de 25%. O 
resultado reflete os inves-
timentos em ciclofaixas 
e ciclovias e também em 
educação no trânsito. O 
Município possui cerca 
de 60 km de ciclovias.

No último ano, a Di-
retoria de Trânsito (Di-
tran) implantou ciclofaixas 
em diversos trechos das 
praias, como Praia das As-
túrias, Pitangueiras, Praia 
do Tombo e ciclovia na 
Avenida Marjory Prado.

As equipes também re-
vitalizaram as ciclofaixas da 
Praia da Enseada e Estrada 
de Pernambuco, melhorias 
nos novos bicicletários e 
ciclovia da Avenida Thiago 
Ferreira, Avenida Puglisi 
e na Praia das Astúrias.

Está previsto para este 
ano novas obras como: ci-
clovia da Praia de Pitanguei-
ras ligando o trecho a Praia 
da Enseada; ciclofaixa na 
Avenida Caiçaras (ligando a 
balsa às praias das Astúrias, 
Tombo e Guaiúba); ciclofai-
xa na Praia de Pitangueiras e 
do Tombo; ligação da Praia 
do Tombo com a Avenida 
dos Caiçaras; ciclofaixa 
na Avenida Helena Maria; 
ligação da Ponte UPA Rodo-
viária e Alameda das Tulipas 
e revitalização da Ciclovia 
da Av. Santos Dumont.

Trânsito
Guarujá 

reduz em 
25% o 

número de 
mortes de 
ciclistas

De Guarujá

A taxa de homicídios do-
losos em Guarujá caiu 50% 
em 2019, comparada a 2018. 
Foram 10 ocorrências registra-
das no ano passado, contra 
20 no ano anterior. E esse foi 
apenas um dos índices de cri-
minalidade que apresentaram 
queda significativa na Cidade, 
que não registrou casos de 
latrocínio no ano passado 
e fechou o período com 
média de 3,1 assassinatos 
para cada 100 mil habitantes. 

Os dados foram divul-
gados na última semana de 
janeiro pela Secretaria de 
Segurança Pública (SSP) do 
Estado de São Paulo. Segun-
do essas estatísticas, a média 

de 3,1 assassinatos para cada 
100 mil habitantes – indicador 
adotado internacionalmente 
– ocorridos em Guarujá em 
2019 foi mais de 50% menor 
que as verificadas em nível 
estadual (6,6) e regional (6,3).

Outros índices também 
apresentaram queda signi-
ficativa na Cidade, como 
lesão corporal culposa (caiu 
50%), roubo de carga (caiu 
50%), tentativa de homicí-
dio (caiu 29,5%) e roubo 
de veículo (caiu 19,8%).

De janeiro a dezembro de 
2018, foram registrados 20 
casos de homicídio doloso. 
No mesmo período de 2019, 
foram 10 casos – redução 
de 50%. Já com relação 
à tentativas de homicídio, 

foram 44 ocorrências em 
2018, contra 31 em 2019.

Outros três índices se des-
tacam: lesão corporal culposa, 
com 20 episódios em 2018 
e 10 em 2019; roubos de 
veículos, que foram 126 em 
2018, reduzindo para 101 em 
2019, e roubos de carga, que 
caíram de 66 para 33 casos.

Avanços - Os resultados 
são um reflexo do trabalho 
integrado entre as forças de 
segurança do Município e 
do Estado de São Paulo. Em 
2019, a Guarda Civil Municipal 
(GCM) ampliou o efetivo com 
23 novos guardas e regula-
mentou o uso de arma de fogo 
pelo Decreto 12.381/2017. 
Atualmente, a Cidade conta 
com 140 GCMs habilitados 

e 97 pistolas já adquiridas. 
Somando-se a isso, os 

policiais militares que atuam 
na Atividade Delegada em 
Guarujá receberam um au-
mento de 58% nesta gratifi-
cação, que é custeada pela 
Prefeitura. Também aumentou 
significativamente o núme-
ro de vagas neste serviço, 
transmitindo maior sensação 
de segurança à população 
no emprego conjunto de 
guardas municipais, poli-
ciais militares e a força tarefa 
de fiscalização da Cidade. 

“O reforço da estrutura 
municipal, aliado à integração 
com a estrutura das polícias 
Civil e Militar no tocante tanto 
à inteligência quanto ao pa-
trulhamento, estão gerando 

esses frutos extremamente 
positivos para Guarujá”, ana-
lisa o secretário municipal de 
Defesa e Convivência Social, 
Luiz Cláudio Venâncio Alves.

Para o prefeito Válter Su-
man, o Município pretende 
continuar investindo progres-
sivamente no setor. “Há ainda 
outras ações em fase de pla-
nejamento, como o reforço 
do monitoramento por câme-
ras, que vamos intensificar”, 
cita Suman, lembrando, ainda, 
que a iluminação em LED 
(mais eficiente e econômica) 
já chegou a cerca de 6.500 
pontos de luz de mais de 160 
vias de Guarujá e Vicente de 
Carvalho. “É um fator que co-
labora significativamente com 
a Segurança Pública”, afirma.

Em 30 dias, Guarujá regis-
trou 16.759 ocorrências duran-
te a Operação Verão, que visa 
garantir o ordenamento das 
praias – do Guaiúba ao Pere-
quê. Entre os itens fiscalizados, 
relacionados a práticas não re-
gulamentadas pelo Município, 
o maior número registrado é 
o de som abusivo na faixa de 
areia, ou seja, 6.558 casos, 
o que representa 39,13% 
do total de ocor rências.

Balanço realizado pela 
Diretoria de Operações Espe-
ciais e Fiscalização de Taxas, 
que conduz a fiscalização 
que envolve todas as secre-
tarias municipais, aponta no 
período de 14 de dezembro 
de 2019 a 15 de janeiro 
deste ano um aumento de 

79,6% no número de ocor-
rências em relação ao mesmo 
período no ano passado.

A ação envolve mais de 
100 agentes públicos da 
Fiscalização de Comércio e 
Posturas, Diretoria de Trân-
sito, fiscais sanitários e de 
Meio Ambiente, Zoonoses e 
Guarda Civil Municipal, com 
o auxílio da Polícia Militar.

Além de som abusivo, 
a Operação Verão fiscali-
za outras irregularidades ao 
longo das praias, e também 
orienta banhistas e ambulan-
tes, por meio de distribuição 
de panfletos. Até o último 
dia 15, foram distribuídos 
3.465 panfletos educativos. 

No período de 30 dias fo-
ram coibidos abusos com re-

lação à montagem de tendas 
(912 ocorrências); circulação 
de animais na faixa de areia 
(909); práticas de esportes 
em locais e horários proibidos 
(530); ambulantes irregulares 
(1.846); churrasqueiras (13); 
reserva de espaço para mesas 
e cadeiras (21); apreensões 
de material irregular sendo 
comercializado (92); barracas 
de camping (168); e orde-
namento (195 ocorrências).

A fiscalização ostensiva 
segue durante a temporada 
de verão, até terça-feira de 
Carnaval, monitorando toda 
a orla de Guarujá para ga-
rantir, além do ordenamento 
das praias, a segurança dos 
frequentadores, a qualidade 
ambiental e a higiene pública.

Calculado inicialmen-
te em R$ 451,2 milhões, 
o orçamento reservado 
à área de Educação, Es-
portes e Lazer, neste ano 
de 2020, terá um aporte 
extra de R$ 2,1 milhões 
para reforçar as ações 
desenvolvidas no setor.

O aumento resulta da 
aprovação de 27 emen-
das impositivas, que foram 
acrescidas pelos vereadores 
ao orçamento da Prefeitura. 

Esses recursos servi-
rão para garantir o custeio 
de dezenas de projetos 
sociais, além da manuten-
ção, ampliação e reformas 
de unidades escolares e 
de centros de atividades 
educacionais comunitárias

A legislação municipal 
estabelece que cada ve-
reador possa destinar o 
equivalente a 0,05% do 
orçamento líquido do Mu-
nicípio em medidas que 
considera prioritárias - mas 
desde que 50% desse valor 
seja para a área da saúde.

Para o orçamento de 
2.020 (calculado em R$ 1,7 
bilhão), cada parlamentar 
teve R$ 712,5 mil disponíveis 
para indicar, respeitando a 
proporção estabelecida.

Para mais detalhes sobre 
como foi feita essa divisão, 
no que se refere especifica-
mente ao setor de Educa-
ção, Esporte e Lazer, aces-
se: https://bit.ly/37nzA2z.

Guarujá é a 8ª melhor 
cidade paulista e a 23ª do 
Brasil no ranking que mede a 
sustentabilidade da limpeza 
urbana municipal. A marca foi 
atingida em 2019 e representa 
uma escalada de 15 posições 
no Índice de Sustentabilidade 
da Limpeza Urbana (ISLU) 
entre cidades paulistas. O 
ISLU reflete a preocupação 
e o interesse dos municípios 
brasileiros em contribuir efeti-
vamente para o aprimoramen-
to contínuo da gestão ade-
quada dos resíduos sólidos.

O ISLU é formulado pelo 
Sindicato Nacional das Em-
presas de Limpeza Urbana 
(Selur) e pela PwC Brasil, filial 
nacional de uma das maiores 
empresas de auditoria e con-
sultoria do mundo. O objetivo 
da iniciativa é mensurar o grau 
de adesão das cidades bra-
sileiras às metas e diretrizes 
estipuladas pelo Plano Na-
cional de Resíduos Sólidos – 
PNRS (Lei Federal 12.305/10).

A PNRS exige dos setores 
público e privado, por exem-
plo, transparência no geren-
ciamento de seus resíduos. 
Ela abrange todos os tipos de 
resíduos, sejam eles domésti-
cos, industriais, eletroeletrôni-
cos, incluindo até o descarte 

Segurança Pública municipal 
comemora queda nos índices 

Guarujá avança em políticas de 
sustentabilidade de limpeza urbana

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

Educação
receberá
R$ 2,1 mi

Som abusivo nas praias lidera ocorrências

Som abusivo é quase 40% das mais de
16 mil ocorrências registradas nas praias;
Este é o saldo de 30 dias de fiscalização

correto dos rejeitos – tudo 
que não pode ser reapro-
veitado de nenhuma forma.

Com um resultado pro-
gressivo, Guarujá alcançou 
sua melhor marca em 2019, 
atingindo 0,697 no ISLU, o 
que representa a 23ª colo-
cação nacional e a 8ª en-
tre os municípios paulistas.

É uma melhora em relação 
a 2018, quando havia obtido 
0,677 e era 46ª do Brasil, e, 
ainda mais, se comparada a 
2017, quando o índice era 
de 0,661, (55ª colocação 
nacional, e 23ª entre os pau-
listas). Em dois anos, o salto 
foi de 15 posições conside-
rando apenas os municípios 

paulistas e ainda maior em 
relação ao cenário nacional, 
com a subida de 32 posições.

CENTRO DE
GERENCIAMENTO

De acordo com o prefeito 
de Guarujá, Válter Suman, esse 
crescimento será ainda mais 
significativo a partir de 2020, 
em razão dos investimentos 
previstos em um novo centro 
de gerenciamento de resíduos 
sólidos na Cidade, que deve 
ficar pronto em 12 meses. 

“O salto que demos em 
dois anos reflete os inves-
timentos já feitos na área, e 
tende a ser ainda mais expres-
sivo de acordo com o plane-

jamento que já temos daqui 
para frente”, prevê Suman.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Meio Ambiente, 
Sidnei Aranha, está previsto 
um aporte de R$ 30 milhões 
para essa finalidade, oriundos 
do Fundo Municipal de Meio 
Ambiente. “Guarujá será a úni-
ca cidade da Baixada Santista 
a investir esse montante num 
centro de gerenciamento. Um 
terço desse valor irá aprimorar 
especificamente a recicla-
gem de lixo”, detalha Aranha.

Aranha ainda destaca que 
o projeto guarujaense, con-
cebido em parceria com o 
Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas (IPT), é conside-
rado modelo, tanto que já 
foi apresentado no Rio de 
Janeiro e o será também 
em Macapá, em fevereiro.

ESTAÇÕES DE
SUSTENTABILIDADE
Outro projeto exitoso e em 

ascensão em Guarujá são as 
estações de sustentabilidade, 
que funcionam como Pontos 
de Entrega Voluntária (PEVs), 
onde os próprios munícipes 
realizam o descar te ade-
quado de resíduos sólidos.

As  es tações  contam 
com janelas e repar tições 
internas para facilitar a coleta 
de materiais como metais, 
vidro e papéis. Dez estão 
em funcionamento em dife-
rentes pontos da Cidade e 
outras cinco devem come-
çar a funcionar em breve.

Guarujá é a 8ª melhor cidade paulista e 
a 23ª do Brasil no ranking que mede a 

sustentabilidade da limpeza urbana municipal
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Rosângela BozziRosângela BozziRosângela BozziRosângela Bozzi
Rosane  Marques   Atelier (13) 98868-0868

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

Rotary Club Santos - Vila Belmiro presta homenagem 

Marcelo Adriano
(Ong Sem Fronteira) 

A presidente do Interact Club de Santos Vila Belmiro, Manuela Piconez,
Luiza Miriam e o past present, Luciano de Oliveira Fernandes 

A presidente do Rotary 
Club São Vicente Praia, 
Angela Ximenes. A enti-
dade  está completan-
do 38 anos. Parabéns!  

O empresário Edson Carva-
lho Menezes e o professor 
doutor, Rodrigo Luiz Zanethi. 
O homenageado é profes-
sor universitário na Unisan-
tos, colunista no jornal a Tri-

buna (Porto e Mar), dentre 
muitas outras qualificações. 
Sua inspiração é estar junto 
aos jovens atribuindo a eles 
conhecimentos e apren-
dendo a cada dia juntos 

O presidente do Rotary 
Club Santos Vila Belmiro, 
Wagner Malo presenteou 
com o prêmio ‘Mérito Pro-
fissional 2020’, o advogado 
e professor doutor Rodrigo 

Luiz Zanethi, pelos rele-
vantes serviços prestados 
a sociedade. Comovido, 
Zanethi agradeceu e de-
dicou a homenagem ao 
seu filho de sete meses 

O presidente do Rotary Club 
Vila Belmiro, Wagner Malo 
homenageou o empresário 

Edson Menezes. (Empresa 
Cidadã Recorpel Comércio 
de Rolamentos e Peças Ltda) 

O radialista e apresentador 
de TV, Jorge Fernando 

(Rotary Club Vila Belmiro) 
Antonio Henrique Duarte

(Rotary Club Santos Oeste)
Antonio Taveira

(Rotary Club Vila Belmiro) 
Laurindo Tasso

(Rotary Club Vila Belmiro) 

O advogado Renato
de Jesus (Rotary
Club Vila Belmiro) 

Rolnei Souza (Rotary
Club Vila Belmiro) 

O empresário Edson Menezes e o despachante 
aduaneiro Rogério Guzenski (Rotary Club Santos Oeste) 

O empresário José Costa dos
Santos e Irailde Pereira Costa

Os intercambistas (Rotary Club Santos Vila Belmiro), Dan 
Kasparek (República Checa), e Isabella Mendonza (México) 
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Eternizando
emoções

Lançamento da nova edição da revista Mais Santos 

Os irmãos e empresários, 
Liberado Junior e Sérgio Libe-
rado, diretores da revista Mais 
Santos, receberam empresá-
rios, autoridades, parceiros 

e amigos no lançamento da 
edição de número 22, que 
traz na capa o empresário  da 
informática com segmento 
à moeda virtual, Luiz Dória Eufemia Liberado e José Liberado 

A professora Bianca Maia e o advogado
Hemilton Costa, participaram do evento 

Marcelo Dinau e a jornalista e vereadora
da cidade Santos (PP), Audrey Kleys

O empresário Roberto Luiz Barroso
Filho e a jornalista Cláudia Duarte 

O atencioso casal José Eduardo
Ribeiro e Fátima Ribeiro 

Os empresários Diogo
Crescente e Vivian Rocha 

Edmilson Apolinário e o advogado
João Freitas foram parabenizar os amigos 

Os chefs Fellipe Ratton e Caio Alexandre,
foram os responsáveis pelo buffet servido,

na noite de lançamento da revista Mais Santos  

Amiga da família Liberado, Luiza 
Padeiro foi levar seu abraço 

A simpática pedagoga e 
empresária Regina Chirico 

Elisabeth Antonietti prestigiando 
o amigo Liberado Junior 

A publicitária
Bia Cunha  

O repórter fotográfico
José Luiz Borges 

O advogado Luiz
Américo de Souza

O apresentador da
TV Record, Willian Leite 

O advogado criminalista
Márcio Harrison

O vereador da cidade de 
Santos (PL), Lincoln Reis 

O empresário Alexandre Fratin
(Rigor Traje - Locação de trajes)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente do INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIOAMBIEN-

TAL – ISSA, convoca os membros da entidade para ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA, na Rua Amauri, nº 255, 9º andar, São Paulo-SP, em primeira 
convocação às 15:00 horas do dia 17 de fevereiro de 2020, e, não havendo 
quórum, em segunda convocação às 15:30 horas, no mesmo dia e local, 
para examinar, discutir e votar a seguinte ordem do dia:

1) Análise e Aprovação ou Reprovação do Relatório de Atividades 2019, 
votação do parecer da Comissão de Finanças sobre a contabilidade do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

2) Definição de Metas para o ano de 2020. 
3) Definição da previsão orçamentária para o ano de 2020.
4) Formalização da inclusão ou exclusão de Associados.
5) Eleição da Diretoria para o período estabelecido no estatuto.
 
Guarujá, 30 de janeiro de 2.020.

João Leonardo Mele
Diretor Presidente

De Guarujá

Na próxima semana, dia 
03 de fevereiro, 34.294 
mil alunos da Rede Muni-
cipal de Ensino retornam 
às aulas. Para receber os 
estudantes, e também pais 
ou responsáveis, as escolas 
oferecerão uma série de 
atividades de acolhimento. 

De maneira geral, as uni-
dades escolares promo-
verão rodas de conversa, 

atividades culturais e musi-
cais, além de contação de 
histórias e reunião de pais, 
conforme nível de ensino. 
“Foram preparadas ações 
com o objetivo de fazer 
com que todos, entre alunos, 
pais e educadores sintam o 
carinho da equipe em tor-
nar a escola, um ambiente 
mais agradável”, declara o 
vice-prefeito e secretário da 
pasta, Renato Pietropaolo.

Kits - A volta às aulas na 

rede municipal também será 
marcada por novidades, pois 
a partir de fevereiro, a Pre-
feitura iniciará o cronograma 
de entrega dos uniformes e 
dos kits escolares, garantido 
por mais um ano. Neste 
ano, inclusive, os estudan-
tes vão passar a receber 
tênis e, no caso de alunos 
das entidades conveniadas, 
pela primeira vez serão con-
templados com uniformes. 

Outra iniciativa adotada 

este ano pela Sedel na rede 
de ensino é a troca de mobi-
liários em mais 22 unidades. 
“Já estamos fazendo a troca, 
de forma gradativa, dos mo-
biliários em demais escolas 
de educação infantil e tam-
bém de ensino fundamental 
I e II”, comentou Pietropaolo. 
Até o ano passado, 12 es-
colas já contavam com nova 
mobília, ou seja, número esse 
que deve subir para um total 
de 34 unidades beneficiadas. 

Passa bem a primeira pa-
ciente atendida pelo SAMU 
Animal, programa realizado 
pela Prefeitura de São Vi-
cente. “Se ela tivesse pas-
sado a noite na rua, não 
teria sobrevivido”, disse o 
secretário de Meio Ambiente 
e Defesa Animal (Semam) 
de São Vicente, Gustavo 
Palmieri, ao falar sobre a gati-
nha, de cerca de três meses.

A equipe do SAMU Ani-
mal resgatou o animal na 
madrugada de terça-feira 
(28), em uma rua do Jardim 

Irmã Dolores, na Área Conti-
nental. Palmieri explicou que 
a equipe do SAMU Animal foi 
acionada via whatsapp, por 
uma munícipe, que enviou 
fotos e vídeos, além das 
informações sobre o estado 
do bichinho abandonado.

SAMU Animal - Com 
a proposta de dar atenção 
e garantir o cuidado com a 
vida animal, o SAMU Animal, 
cuja base fica na Náutica 
III, funciona 24 horas, com 
equipe de veterinários, agen-
tes de saúde e motoristas.

O Grêmio dos Funcio-
nários Públicos de Guarujá 
(Rua Ranulpho Veríssimo, 50- 
Jardim Las Palmas) vai realizar 
no próximo sábado (1), o 
tradicional Baile do Hawai. 

A festa começa às 20 horas, 
e será animada pela cantora 
Sandra Mell e o DJ Júlio 
Explosão. Reserva de mesas 
pelos telefones (13) 3354-
6202 ou (13) 9963-73339.

Bertioga não registra epi-
demia de Sarampo, porém, 
em 2020, foram confirma-
dos dois casos. Para prevenir 
novas ocorrências, a Secre-
taria de Saúde orienta que 
quem ainda não tenha sido 
vacinado contra a doença, 
compareça a qualquer UBS 
(Unidade Básica de Saúde) da 
Cidade para receber a dose.

Sarampo é uma doença 

infecciosa grave, causada 
por um vírus, que pode ser 
fatal. A transmissão ocorre 
quando o doente tosse, fala, 
espirra ou respira próximo de 
outras pessoas. Em algumas 
partes do mundo, é uma das 
principais causas de morbi-
mortalidade entre crianças 
menores de cinco anos de 
idade. A única maneira de 
evitar o sarampo é a vacina.

O último mutirão (quarta 
fase) para a regularização fun-
diária dos imóveis do Jardim 
Nova República acontece nos 
dias 13 e 14 de fevereiro, das 
9 às 16 horas no Centro Edu-
cacional Unificado (CEU) das 
Artes, na Rua Januário Cândi-
do Pontes, s/nº. Inicialmente, 
o mutirão estava agendado 

para ser realizado de 6 a 8 
de fevereiro. Todos os muní-
cipes que ainda não tiveram a 
regularização fundiária de seus 
imóveis serão convocados 
pessoalmente pela Secretaria 
Municipal de Habitação, por 
meio de ofício, no próximo 
dia 31 de janeiro, com data 
e horário de atendimento.

Coisas diferentes, ou, se-
jamos claros, estranhas têm 
acontecido no BNDES na ges-
tão do sr. Gustavo Montezano. 
Todos os empregados do Ban-
co sabem disso. Infelizmente, 
a opinião pública segue obce-
cada por falsos problemas.

A atenção da opinião pú-
blica sobre o BNDES nas 
duas últimas semanas esteve 
focada na questão da auditoria 
que concluiu que não houve 
nada de errado nas operações 
que envolveram o BNDES e a 
JBS (entre outras empresas). 
Ao invés de comemorarmos 
mais uma confirmação de 
que não há evidência de mal-
feitos no BNDES, houve uma 
concentração em torno do 
valor (R$ 48 milhões) pago 
a uma consultoria externa. 
Devido a uma comunicação 
infeliz da atual diretoria do 
Banco e o silêncio que se 
seguiu por 10 dias, instaurou-
se uma onda de suspeitas 
completamente infundada. 
Hoje, o presidente do BN-
DES fez uma excelente apre-
sentação para resolver uma 
crise criada por ele mesmo. 

O que passou relativamen-
te despercebido nesse mesmo 
período foi o desfecho de uma 
história que foi a público em 
outubro do ano passado e 
que despertou alguma aten-
ção, mas nada comparado ao 
escândalo da consultoria. O 
BNDES terminou a venda das 
ações do Banco do Brasil que 
eram da União e que excediam 
o necessário para garantir seu 
controle. Foram vendidas em 
mesa mais de 20 milhões 
de ações ordinárias com um 
saldo de R$ 1,06 bilhão. O 
BNDES vendeu essas ações, 
segundo recomendações de 
seus técnicos, em mesa. 
As ações foram negociadas 
durante o mês de janeiro. 

Se as mesmas ações tives-
sem sido vendidas em oferta 
pública, como queria fazer em 
outubro o diretor demitido do 
BNDES, sr. André Laloni, as 
ações teriam sido vendidas 
pelo preço médio de R$ 43,46 
(valor líquido das comissões 
pagas aos Bancos, necessá-
rias quando a opção de venda 
é por oferta pública). O valor 
total teria dado aos cofres 
públicos R$ 903 milhões. 

A diferença entre os dois 
valores — o valor que seguiu 
da venda, segundo os pro-
cedimentos sugeridos pelos 
técnicos do BNDES, e o valor 
que seria obtido na oferta 
pública que quiseram impor 
aos técnicos do BNDES — é 
de cerca de R$ 157 milhões. 
Mais de três vezes o valor 
da polêmica consultoria. Um 
valor total superior em 17%. 
Se incluirmos os dividendos 
pagos pelo Banco do Brasil 
entre outubro (mês em que 
foi realizada a oferta pública) e 
janeiro, a diferença chega a R$ 
160 milhões ou quase 18%. 

Estamos falando apenas 
da venda de cerca de R$ 1 
bilhão em ações. O valor da 
carteira da BNDESPar é de 
mais de R$ 100 bilhões. Se 
usarmos a diferença obtida 
nesse caso, se a venda pelo 
método tecnicamente correto 
gerasse um retorno 18% 
superior, estaríamos falando 
de cerca de R$ 18 bilhões 
que poderiam potencialmen-
te ser desviados dos cofres 
públicos para os bolsos de 
agentes financeiros privados. 

Para que a opinião dos 
técnicos do BNDES pudesse 
ser respeitada, uma superin-
tendente do Banco foi destitu-
ída, os funcionários do Banco 
tiveram que publicar nota à 
imprensa e se mobilizar na 
entrada do Banco. O diretor 
Laloni foi afastado, mas parte 
dos assessores e executivos 
da área de mercado de capital 
que deram apoio aos seus pla-

nos continuam tocando a área 
que se prepara para vender 
todas as ações da Petrobras 
da carteira da BNDESPar, cer-
ca de R$ 23 bilhões. Segundo 
o plano trienal apresentado 
pela diretoria de Montezano, 
há projeção de liquidação 
da carteira da BNDESPar. 

A forma de a atual diretoria, 
retoricamente comprometida 
com transparência, em lidar 
com o tema é da mais comple-
ta obscuridade. A AFBNDES 
pede há meses, porém sem 
nenhum sucesso, que a dire-
toria ou a superintendência da 
área esclareça sua estratégia. 

O presidente do BNDES 
se comprometeu diante de 
centenas de empregados que 
realizaria um evento aberto, e 
até agora nada. O presidente 
também disse a diretoria da 
AFBNDES que os recursos 
arrecadados com venda das 
ações da BNDESPar não se-
riam devolvidos ao governo, 
mas aplicados pelo Banco. 
Hoje, admite-se abertamen-
te que a receita de vendas 
será devolvida ao Tesouro. 

Completa o quadro de 
obscuridade vazamentos a 
imprensa sobre os planos 
de venda de ações, de ato-
res muito bem informados 
inclusive sobre decisões do 
Conselho de Administração. 
Vazamentos que apontam 
montante que será vendido, 
de que empresas e em que 
semestre de 2020. Vazamen-
tos não desmentidos pela 
diretoria. História inédita para 
os empregados do Banco.

Não há qualquer indica-
ção concreta de qual será a 
política de reinvestimento da 
BNDESPar. Ainda que haja 
consenso no Banco sobre a 
necessidade de vender ativos 
da carteira da BNDESPar, e 
as venda ocorreram massi-
vamente nos últimos anos, 
como já demonstrado pela 
imprensa, há indignação no 
corpo funcional com a estraté-
gia programada de liquidação 
da BNDESPar. As alegações 
de que a venda da carteira é 
necessária para que recursos 
sejam aplicados em projetos 
como saneamento ou mesmo 
o argumento de que a carteira 
da BNDESPar representa um 
grande risco a sustentabilida-
de do Banco, como defende 
a atual diretoria, não sobrevi-
vem a qualquer debate aberto 
com empregados do BNDES. 

A superintendente da área 
jurídica foi destituída e os 
ataques à governança do 
Banco não acabaram por 
aí. Diretores pressionam e 
usurpam o papel dos técni-
cos concursados do BNDES. 
Acreditem, não há precedente 
na história do Banco para 
esse tipo de comportamento. 

A carteira de empréstimos 
do BNDES cai ano a ano e que-
rem acabar com a BNDESPar. 

A AFBNDES nos últimos 
três anos vem afirmando que 
a “caixa-preta” do BNDES era 
uma invencionice. Hoje, todos 
sabem que estávamos certos, 
inclusive parte significativa da 
imprensa reconhece nosso 
argumento como correto. 
Avisamos que as denúncias 
do sr. ministro do Meio Am-
biente, Ricardo Salles, eram 
vazias e que o Fundo Amazô-
nia era uma razão para se ter 
orgulho e não vergonha do 
BNDES. Hoje, todos conhe-
cem o valor das afirmações 
do ministro Ricardo Salles. 

Há três anos, denunciamos 
que operam um desmonte do 
BNDES. A sociedade brasileira 
vai esperar o fim do Banco para 
acreditar nessa denúncia? Vai 
assistir passivamente o fim do 
sonho de sermos algum dia 
um país desenvolvido? E isso 
tudo apenas para atender os 
interesses de curto prazo de 
parte do mercado financeiro.

Arthur Koblitz - Presidente da Associação
dos Funcionários do BNDES (AFBNDES)

Artigo
Problema não é a 
consultoria, mas a 

liquidação da BNDESPar

Mais de 34 mil alunos da rede 
municipal voltam às aulas 

Na próxima semana, a Prefeitura de Guarujá dará início à entrega gradativa dos
uniformes e kits escolares, e também efetuará a troca do mobiliário em mais 22 escolas 

Helder Lima

São Vicente

Uma gatinha filhote, com hipotermia,
foi salva pela equipe de plantão

SAMU Animal faz
o primeiro resgate

Baile do Hawai Bertioga retoma vacinação 
contra o Sarampo

Mutirão em Cubatão visa 
regularização fundiária
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31 DE JANEIRO A 5 DE FEVEREIRO DE 2020

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.

PALAVRAS CRUZADAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Qualquer
objeto

feito com
as mãos

Mono-
grama de

"Luís"

Cabeça-
(?):

pessoa
teimosa

Primeira
grande
refeição
do dia

"(?) ao
próximo",
mandamen-
to cristão 

Forma de
decote
suave

A 6a letra 
do

alfabeto

Reação
oposta ao
aplauso

Livro de
vocábulos
com seus 

significados

Orlando
Rangel,
químico

brasileiro

Peça para
imobilizar
fraturas

Marisa
(?), atriz 

Pó branco
para caiar

Rã
(bras.)
Cloro

(símbolo)

Motivo
dos fes-
tejos de
réveillon

Muito
gorda

Mofo da
manteiga

Dinheiro
(gíria)

Divisão do
baralho

Bordas de
chapéus

Bronzeado,
em inglês

Casal de
HQs que
briga por
causa do
Gastão

Barreira;
impedi-
mento

Colocar til 
na palavra
Menino;
criança

Nunca
vista

Vogais de
"furo"

Sentimen-
tais (fem.)

Grupos
musicais

Abrir casa 
para botões
Correio Aé-
reo (sigla)

Doutora
(abrev.)

Hipótese;
suposição

Sucede
ao "L"

Sílaba de
"pitos"

Avaliam
(os custos)

Cabelo
postiço

3/tan. 4/masp. 5/ranço. 6/flauta. 7/aplique. 8/artefato.
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Da Redação

A obesidade infantil já é 
considerada uma epidemia 
mundial e as perspectivas não 
são positivas. A adoção de 
mudanças importantes para 
contribuir na reversão das 
estatísticas negativas precisam 
ser colocadas em prática.  

Em outubro de 2019 a 
Organização Internacional 
World Obesity publicou o 
Atlas da Obesidade Infantil. 
O documento mostrou que 
hoje cerca de 158 milhões de 
crianças de 5 a 19 anos convi-
vem com o excesso de peso 
e que esse número deve 
aumentar para 254 milhões 
em 2030 em todos o mundo. 

Segundo a Dra. Denise 
Lellis, pediatra da Liga de 
Obesidade Infantil da Fa-
culdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 
(FMUSP), no Brasil a tendência 
não é diferente. A especialista 
aponta o que é preciso mudar 
para reverter o cenário atual.

Os dados da obesidade 
infantil também são 
altos no Brasil?

Hoje o país já atinge a mar-
ca dos 15% de suas crianças 
entre 5 e 9 anos com diag-
nóstico de obesidade 
e a perspectiva é 
que em 2030 esse 
número aumente 
para quase 23%, 
ou seja, 7,5 milhões 
de crianças e ado-
lescentes, colocando 
o país em quinto lugar no 
ranking com mais crianças 
obesas no mundo em nú-
meros absolutos, perdendo 
apenas para a China, Índia, 
Estados Unidos e Indonésia. 

A década da nutrição, es-
tabelecida pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) em 
2016, definiu metas de saú-
de que, entre outras coisas, 
envolvem diversas mudanças 
para a prevenção da obesi-
dade infantil em nível global. 
Entretanto, a absoluta maioria 
dos países não atingirá nem 
20% dessas metas até 2025 e 
o Brasil, além de ter cumprido 
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Obesidade infantil

Estilo de vida dos pais pode ser
a resposta para a mudança

apenas 2% das mudanças 
propostas até agora tam-
bém representa um score 
de risco de 8 pontos em 11 
para desenvolvimento de 
obesidade infantil de acordo 
com o Altas da Obesidade. 

A obesidade infantil
é genética?

As últimas décadas de 
estudos já esclareceram muito 
sobre o caráter multifatorial 
da obesidade e, apesar do 
importante papel da genética 

na etiologia da doen-
ça, quando falamos 
sobre excesso de 
peso em crianças 
de 5 anos, um pon-
to não pode deixar 

de ser destacado. 
Elas refletem o ambien-

te em que estão inseridas. 

Diante desse cenário, 
quais são os principais 
desafios no combate à 
obesidade infantil?

Eu destaco quatro prin-
cipais desafios. A amamen-
tação, por exemplo, pode 
prevenir a obesidade infantil 
em pelo menos 40%, porém 
vimos números cada vez 
menores de crianças ama-
mentadas com leite materno 
exclusivo. No Brasil esse nú-
mero pode chegar a apenas 
29%, enquanto as vendas 
das fórmulas infantis au-

Em 2030, cerca 
de 7,5 milhões 
de crianças e 
adolescentes 
serão obesas

mentam exponencialmente.  
Inúmeros estudos de-

monstram que a oferta de 
alimentos ultraprocessados 
antes dos dois anos, em es-
pecial ricos em açúcar, sal e 
gordura, moldam o paladar 
da criança para o consumo 
desses alimentos no futuro. 
Entretanto, crianças de todas 
as idades continuam sendo 
bombardeadas de propagan-
das desses alimentos, muitos 
deles oferecidos nas escolas, 
e as famílias são induzidas a 
ofertá-los desde muito cedo, 
frequentemente com o respal-
do de profissionais de saúde. 

A alimentação escolar 
é um outro desafio na luta 
contra a obesidade infantil. 
Num momento histórico em 
que muitas crianças iniciam a 
vida escolar aos seis meses, 
aprendem a comer e a se 
relacionarem com a comida 
no ambiente escolar, a maioria 
das escolas sequer conhece 
recomendações básicas da 
introdução alimentar como a 

não oferta de alimentos ricos 
em sal, açúcar e gordura para 
bebês menores de um ano. 

Outro ponto que pede 
mudança urgente é a capaci-
tação dos profissionais que 
lidam com a infância e com 
a obesidade infantil. Com-
petências não técnicas que 
permitam uma comunicação 
mais eficaz, empática e ca-
paz de engajar famílias em 
mudanças reais em busca de 
saúde é outra necessidade 
urgente. Hoje 70% das re-
comendações médicas que 
envolvem mudança de estilos 
de vida não são seguidas 
pelos pacientes e cerca de 
30% dos encaminhamen-
tos para nutricionistas 
não chegam nem 
a marcar a primei-
ra consulta, sem 
considerar aqueles 
que vão à primeira 
consulta e não voltam 
ou também não seguem 
o que o nutricionista orientou. 

O quarto e último ponto 

que destaco é, na verdade, 
um alerta para que todos os 
setores da sociedade tratem 
com mais cuidado e atenção 
as mensagens enviadas para 
a infância. Enquanto profis-
sionais de saúde orientam 
a alimentação saudável, a 
publicidade voltada para a 
criança estimula o contrário.

Na sua visão, o que é 
preciso acontecer para 
mudar as estatísticas da 
obesidade infantil?

A ciência do século XXI 
contempla o maior conhe-
cimento que já existiu sobre 
nutrição, metabolismo, fisiolo-

gia e exercícios. No entan-
to, as crianças nunca 

sofreram tanto dos 
males causados 
por má alimentação 
e sedentarismo. 

Estudos trans-
geracionais já de-

monstraram o poder 
do comportamento parental 
na gênese e na prevenção da 

obesidade infantil. O estilo de 
vida dos pais bem como a 
responsividade parental não 
apenas na alimentação, mas na 
construção da rotina e com-
portamento dos filhos pode 
ser uma das grandes respos-
tas para a melhoria dos núme-
ros em obesidade no futuro.

Um grande exemplo é o 
que estamos aprendendo 
com a coorte (grupo de pes-
soas com uma experiência em 
comum) transgeracional Gro-
wing up today Study (GUTS), 
um estudo que já demons-
trou que pais atentos aos 
seus filhos e que dão bons 
exemplos de estilo de vida 
conseguem prevenir não ape-
nas obesidade infantil mas os 
vários outros comportamen-
tos de risco na adolescência, 
como uso de drogas e trans-
tornos alimentares. Ou seja, 
inserir a criança num ambiente 
de mensagens, atitudes e 
exemplos coerentes o quan-
to antes é a grande oportu-
nidade das gerações futuras. 

Publicidade 
voltada para 

a criança 
estimula o 
mau hábito 
alimentar

Adoção de mudanças importantes pode contribuir na reversão das estatísticas negativas 

Dra. Denise Lellis 
pediatra especialista 
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Da Redação

Na tarde desta quinta-
feira (30/01), a Organização 
Mundial da Saúde declarou 
emergência global em saúde 
com relação ao coronavírus.
De acordo com informações 
do Ministério da Saúde, até 
esta quinta-feira há nove casos 
considerados suspeitos de 
coronavírus no Brasil. Há qua-
tro novos casos considerados 
suspeitos e outros quatro 
foram descartados. Os quatro 
novos casos suspeitos foram 
registrados no Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, São Paulo e 
Paraná. O caso do Rio Grande 
do Sul já havia sido notificado 
e chegou a ser excluído. No 
entanto, voltou a ser conside-
rado suspeito após o pacien-
te apresentar outros sintomas. 
Os dados foram fechados 

pela pasta às 12h desta quin-
ta-feira, quando 43 casos 
foram notificados pelo Brasil. 

Destes, 28 já foram exclu-
ídos. Até o fechamento do 
balanço, os casos estavam 
distribuídos em: (1) Minas 
Gerais, (1) Rio de Janeiro, 
(3) São Paulo, (2) Rio Grande 
do Sul, (1) Paraná, (1) Ceará.

Atualmente, 6.065 casos 
de coronavírus foram confir-
mados em todo mundo, sen-
do 5.997 somente na China, 
onde 132 pessoas já morre-
ram. Não houve ainda nenhu-
ma morte em outros países.

MONITORAMENTO
O Ministério da Saúde 

criou, no âmbito da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), um grupo de emer-
gência em saúde pública, 
com o objetivo de conduzir e 

monitorar as ações referentes 
aos casos de coronavírus. 

O grupo de emergên-
cia terá prazo de atuação 
com tempo indeterminado 
e será composto por repre-
sentantes do gabinete da 
presidência da Anvisa; da 
Gerência-Geral de Portos, Ae-
roportos, Fronteiras e Recintos 
Alfandegados e de Tecnolo-
gia em Serviços de Saúde. 

O ministério da Saúde 
também afirmou que não fará 
qualquer restrição à entrada 
de chineses no Brasil. Mesmo 
com a crescente epidemia de 
coronavírus - que se alastrou 
pela China - o governo bra-
sileiro não fechará as portas 
para os chineses. A título de 
precaução, o MS tem reco-
mendado que as pessoas 
evitem viajar para aquele país 
e que empresários evitem re-

ceber pessoas vindas da Chi-
na para reuniões presenciais.

“Nossa recomendação 
é que não se viaje para a 
China. Não cabe ao governo 
brasileiro recomendar que 
os chineses saiam de lá ou 
não, mas estamos recomen-
dando as empresas brasi-
leiras que evitem reuniões 
presenciais com pessoas 
que vieram da China”, disse 
José Gabbardo dos Reis, 
secretário-executivo do MS.

O ministério também con-
sidera que a recomendação 
do próprio governo chinês 
para que sua população evite 
viajar ajudará a reduzir o fluxo 
de visitas. “Essa recomenda-
ção pode até virar restrição, 
mas isso não tem interferência 
nossa”, acrescentou o secre-
tário-executivo. (Editado com 
informações de Agência Brasil)

Cientistas norte-america-
nos trabalham para desen-
volver a vacina que poderá 
barrar o coronavírus que, 
até o momento, já infectou 
quase 8 mil pessoas em vários 
países e matou quase duas 
centenas de pessoas. Se 
tudo correr bem, dentro de 
poucos meses a vacina po-
derá começar a ser testada.

O laboratório da farmacêu-
tica Inovio, na cidade de San 

Diego, na Califórnia, é neste 
momento um dos locais onde 
a vacina está sendo desenvol-
vida. Os cientistas da Inovio 
esperam ter o produto pron-
to para ser testado em huma-
nos no início do verão e já lhe 
deram um nome: “INO-4800”.

O fato de as autoridades 
chinesas terem sido rápidas 
ao divulgar o código genético 
do vírus ajudou os cientistas 
a determinar a origem, as 

mutações que pode sofrer à 
medida que o surto se desen-
volve e a perceber a melhor 
forma de proteger a popu-
lação mundial do contágio.

Caso os testes iniciais sejam 
bem-sucedidos, serão feitos 
testes em maior escala, prin-
cipalmente na China, o que 
pode ocorrer até o fim deste 
ano. Se a cronologia prevista 
pela Inovio se confirmar, esta 
será a vacina desenvolvida 

e testada mais rapidamente 
em um cenário de sur to.

SARS
Da última vez que um 

vírus semelhante surgiu, em 
2002 – a Síndrome Respira-
tória Aguda Grave (Sars) -, 
a China demorou a partilhar 
informações com o mundo 
e, por isso, a epidemia já 
estava perto do fim quando 
uma vacina foi desenvolvida.

De Agência Brasil

O ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, esteve em Santos 
na última quarta-feira (29) 
para participar da cerimônia 
de assinatura do contrato 
de concessão do terminal 
STS20 destinado a movi-
mentação de fertilizantes 
e sal em Outeirinhos, no 
Por to de Santos, com o 
consórcio Hidrovias do Bra-
sil S/A. O leilão do terminal 
ocorreu em agosto do ano 
passado e rendeu R$ 112,5 
milhões em outorgas ao 
governo por um contrato 
com duração de 25 anos.

Antes da cerimônia, o 
ministro e o secretário nacio-
nal de Portos e Transportes 
Aquaviários, Diogo Piloni 
fizeram uma visita técni-
ca ao Porto de Santos, o 
maior complexo portuário 
da América Latina, que é res-
ponsável pela movimenta-
ção de quase um terço das 
trocas comerciais brasileiras. 
“Revertemos um prejuízo de 
R$ 450 milhões em 2018 
para um lucro de R$150 mi-
lhões em 2019”, disse Freitas 
sobre a gestão portuária.

A empresa, que já tem 
atividade logística de trans-
porte de grãos e fertilizantes 
no Norte do Brasil e hidroviá-
rio nos Rios Uruguai, Paraguai 
e Paraná, vai operar uma área 
de mais de 29 mil metros 
quadrados e três armazéns.

“Serão R$ 219,25 milhões 
investidos em melhorias, 
como construção de novos 
e modernos armazéns e dra-
gagem de aprofundamento 
de berços, com reforço de 
cais, o que possibilitará a 

atracação de embarcações 
maiores”, disse o ministro 
Tarcísio Gomes de Freitas.

Os investimentos pre-
vistos são obras de de-
molição e construção de 
armazéns, reforço do cais 
público, dragagem de apro-
fundamento, derrocamento 
do berço de atracação, 
aquisição de equipamen-
tos para descarregamento 
de navios, para transporte 
de fertilizantes e instalação 
de balanças rodoviárias.

Segundo dados do Mi-
nistério, a capacidade de 
armazenagem anual do ter-
minal é de 1 milhão de 
toneladas para sal e de 2,6 
milhões de toneladas para 
fertilizantes. “No caso dos 
fertilizantes, os insumos são 
importantes, pois abastecem 
a cadeia agrícola no centro 
do país. Já no caso do sal, 
que chega ao por to via 
cabotagem do Nordeste, 
o insumo abastece várias 
cadeias da indústria nacional, 
sobretudo no estado de 
São Paulo. Hoje, o terminal 
movimenta cerca de 50% do 
sal que chega e sai do Porto 
de Santos”, divulgou a pasta.

NOVO PERFIL
“A chegada da Hidrovias 

do Brasil S/A. é importante 
porque traz um perfil dife-
rente de empreendedor. A 
empresa agrega a expertise 
de fundos de investimen-
tos ao negócio. Geralmen-
te, os leilões são vencidos 
por operadores do setor. 
Além disso, é a primeira 
vez que a empresa vai ope-
rar em um porto público. 
Estamos otimistas”, disse 
o secretário Diogo Piloni.Vacina é desenvolvida nos EUA 

Coronavírus

Brasil tem 9 casos suspeitos

Organização Mundial da Saúde declarou emergência global em saúde com relação ao coronavírus

Terminal STS20
Ministro assina novo 

contrato de concessão

Estão previstas obras de melhorias
no maior porto da América Latina


