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O isolamento social é 
a arma mais eficaz no 
combate ao Covid-19. 

Se puder, fique em 
casa e proteja a

nossa comunidade. 

“Homem do
Tempo” avisa:

Obras de infraestrutura viáriaObras de infraestrutura viária
avançam nos bairros de Guarujáavançam nos bairros de Guarujá
Sítio Conceiçãozinha, Maré Mansa, Jardim dos Pássaros, Morrinhos 1, Vila Zilda e Pae Cará estão entre os bairros contemplados com as obras que estão

sendo executadas por meio de um convênio firmado com a Prefeitura de Guarujá e a Caixa Econômica, para atender mais de 100 vias públicas do Município
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Após denúncia, Força Tarefa 
flagra ação ilegal e coíbe

invasão em área ambiental
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Pesquisa diz que redes sociais 
brasileiras são as principais 

difusoras de Fake News
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Central esclarece munícipes 
sobre diversos assuntos 
relacionados à covid-19
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No dia 09 de junho 
deste ano, foi publica-
da uma medida em nos-
sa cidade (Decreto n° 
13.709/2020) que de-
terminou o adiamento da 
parcela de Junho/2020 
do IPTU, agora com paga-
mento para 05/12/2020. 
Ocorre que essa possibi-
lidade só atinge o setor de 
hotelaria, pousadas, co-
lônia de férias e similares. 

A escolha desse se-
tor foi motivada pelas 
orientações de isolamento 
social, o qual não per-
mitiu que esses estabe-
lecimentos específicos 
pudessem ter qualquer 
tipo de recurso, ficaram 
claramente prejudicados. 

Mas, atenção! Cuidado 

com as falsas informações, 
o texto da lei diz ‘‘sus-
pensão’’, não ‘‘extinção’’. 
Portanto, o pagamento 
que seria feito no mês de 
junho/2020 será feito em 
05/12/2020, assim, não 
existe o ‘‘não vai preci-
sar pagar’’, pois, o paga-
mento foi apenas adiado.  

Como prof iss ional , 
meu conselho a você 
empresário do setor é: 
verifique muito bem as 
finanças de sua empresa 
antes de tomar qualquer 
decisão. Sei que o mo-
mento está afetando sua 
atividade, porém, ter um 
negócio nos dias atuais 
exige planejamento, orga-
nização e muito cuidado 
na tomada de decisões. 

Veja a situação de seu 
caixa e faça uma simulação 
para os próximos meses, 
então, depois desse cui-
dado básico você pode 
decidir se vale a pena ou 
não adiar essa despesa 
(pagamento da parcela do 
mês de Junho do IPTU). 

Caso você seja de ou-
tro ramo profissional, vale 
lembrar que existe a pos-
sibilidade de prorrogar o 
pagamento de algumas ta-
xas municipais, como por 
exemplo, licença e funcio-
namento do comércio fixo 
e, ainda, parcelas que você 
tenha do REFIS. Para vocês, 
também vale o mesmo 
conselho que fiz acima! 

Fique atento ao seu 
Direito!

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

Cuidado na hora de prorrogar
o pagamento de seus tributos!

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI

O processo de com-
posição das chapas eleti-
vas que concorrerão nas 
eleições municipais tem 
sofrido com a indefinição 
sobre sua realização, já 
que devido à pandemia 
do Covid-19 as eleições 
de outubro podem ser 
adiadas para o mês de 
dezembro deste ano.

Em Guarujá, as discus-
sões sobre a formação 
de alianças está quente 
nos bastidores, mas nas 
ruas, nada poderia estar 
mais frio. E as redes so-
ciais têm grande influência 
sobre essa situação, uma 
vez que os candidatos 
que se apresentam em 
oposição ao governo 
Suman ainda estão presos 
à prática de criticar tudo 

por qualquer coisa, sem 
apresentar soluções reais.

Por exemplo: neste 
momento de pandemia, 
as ações imediatas do 
governo municipal na Saú-
de para atender à de-
manda de pacientes da 
covid-19 serão positivas 
a longo prazo, uma vez 
que o setor ficará melhor 
equipado após a pan-
demia, pois os equipa-
mentos adquiridos ficarão 
na cidade para benefí-
cio da nossa população.

Mas nas redes sociais, a 
prática dos pré-candida-
tos é colocar em dúvida 
cada ação do Executivo, 
questionar cada projeto, 
ou atribuir responsabili-
dade ao governo sobre 
questões alheias, como 

os impactos da economia 
pós-pandemia, ou mesmo 
cobrar avanços e soluções 
de problemas históricos 
em meio à crise que a pan-
demia impôs ao mundo. 

O eleitor não é bobo 
e nem todo mundo está 
cego em meio à crise 
política que se instalou no 
país. Não dá para aceitar 
a crítica pela crítica, pois 
isso só nos levará a deses-
perança. Nossa sociedade 
já vem dando indícios de 
estar farta dessa política 
do quanto pior, melhor.   

As Eleições 2020 se-
guem indefinidas, mas as 
propostas e estratégias 
de candidatos em Guaru-
já estão, definitivamente, 
caducas. Ainda há tempo 
de mudar. Quem ousaria?

Eleições indefinidas
e propostas caducas

É preciso não confundir
liberdade de expressão

com outros comportamentos. 
Luís Roberto Barroso - Ministro

do Supremo Tribunal Federal (STF)

FRASE DA SEMANA

Micros
Prefeito
O prefeito, Válter Suman 
anunciou em sua rede so-
cial nesta qunta-feira que 
contraiu a Covid-19. Com 
quadro estável e em franca 
recuperação, o prefeito 
tranquilizou os seguidores 
dizendo que está cum-
prindo isolamento social e 
se tratando em casa. 

Prioridades
Apesar das recomenda-
ções de descanso, Suman, 
que desenvolveu a forma 
leve da doença, disse 
que continua a trabalhar 
de casa, reafirmando que 
no momento, as ações 
de combate ao vírus e o 
planejamento da retomada 
econômica seguem sendo 
prioridades. Melhoras!

Solidariedade
Esta coluna se solidariza 
com todas as famílias que 
perderam entes queridos 
para a covid-19 e deseja 
uma boa recuperação a 
todos que passam por 
este momento delicado na 
luta contra a doença cau-
sada pelo coronavírus.

Retomada
A retomada de parte do 
comércio em Guarujá, 
devido à flexibilização da 
quarentena de prevenção 
e enfrentamento ao novo 
coronavírus, evidenciou o 
quanto nossa sociedade 
é carente de educação e 
civilidade. 

Covid o que?
As ruas da cidade voltaram 
a ficar cheias de pessoas 

e veículos, passando a 
impressão de algum in-
terruptor fora acionado 
e em um ‘click’, a ameaça 
da Covid-19 desapare-
ceu. Nos calçadões da 
orla o mais comum era ver 
pessoas caminhando sem 
máscaras ou usando de 
forma não aconselhada. 
Covid, o que?

Problema?
Já nas ruas da cidade 
e pontos de comércio, 
a desobediência às re-
comendações sanitárias 
também foram ignoradas 
por parte da população. E 
muitas dessas atitudes não 
ocorrem por falta de infor-
mação do indivíduo trans-
gressor, mas por convicção 
pessoal e ideológica. Pro-
blemão para o dono do 
estabelecimento, que so-
fre com a ignorância alheia 
e ainda pode ser multado.

Fez sua parte
A prefeitura de Guarujá 
bem que reforçou os ser-
viços de desinfecção no 
principal centro comer-
cial da Cidade, a Avenida 
Thiago Ferreira, em Vicen-
te de Carvalho, antes da 
reabertura das lojas, no 
entanto, essa proteção 
tem vida útil curta e de-
pende unicamente dos 
hábitos dos cidadãos a 
prevenção ao contágio.

Casos
Mais de 3.000 casos da 
Covid-19 foram confirma-
dos em Guarujá e cerca 
de 148 pessoas perde-
ram suas vidas por causa 

da doença até quar ta-
feira. Apesar da abertura 
do comércio, o risco de 
contágio ainda existe. Se 
puder, não sai de casa. 
E, se sair, respeite as nor-
mas de prevenção: lave 
sempre as mãos e use 
máscaras de proteção.

Fundo eleitoral
O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) divulgou nesta 
semana (17) o cálculo da 
divisão de recursos do 
Fundo Especial de Finan-
ciamento de Campanha 
(FEFC) destinado para as 
campanhas dos partidos 
nas eleições de 2020. 

PT, PSL e MDB
No total, R$ 2 bilhões serão 
distribuídos para as 33 le-
gendas. O PT vai receber 
R$ 201 milhões, a maior 
quantia. O PSL ficou em 
segundo lugar no rateio e 
receberá R$ 199 milhões. 
Na terceira posição está o 
MDB, com R$ 148 milhões. 
A tabela com a distribui-
ção para todos os parti-
dos pode ser acessada no 
site do TSE. 

Não, obrigado
O partido Novo e o PRTB 
abriram mão do fundo e 
não vão receber recursos 
para financiar as campa-
nhas de seus candidatos 
a prefeito, vice-prefeito 
e vereador. A distribui-
ção dos recursos leva em 
conta os votos válidos 
recebidos pelo partido e 
número de parlamentares 
da sigla na Câmara dos 
Deputados e no Senado. 

Charge da semana
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Alcoólicos 
Anônimos

Existe uma saída
para o alcoolismo

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

(13) 99133-2543

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

ACOMPANHE-NOS
PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/ EstanciaDeGuaruja

De Guarujá 

Novas tubulações de con-
creto com 60 centímetros de 
diâmetro serão assentadas na 
Rua Santo Antônio e Rua São 
Paulo, no Sítio Conceiçãozi-
nha. As obras estão sendo 
executadas por meio de um 
convênio firmado com a Pre-
feitura de Guarujá e a Caixa 
Econômica, que vai atender 
mais de 100 vias públicas do 
Município. O bairro da Maré 
Mansa também está incluso no 
cronograma.

Na última segunda-feira 
(15), a Prefeitura começou a 
preparar a rede de drenagem 
na Rua Santo Antônio com a 
instalação de poços de visita. 
Após finalizar a implantação 
da nova tubulação, a via será 
repavimentada. Próximo dali, 
na Rua São Paulo, serão exe-
cutados os mesmos serviços. 

Na Maré Mansa, as melho-
rias vão chegar à Rua André 
Soldado Fernandes e na Rua 
Um, com obras de drenagem, 
pavimentação, guias e sarjetas. 
A expectativa é de que as in-
tervenções no bairro sejam ini-
ciadas nas próximas semanas.

50 VIAS ATENDIDAS
NO PAE CARÁ

Um dos bairros mais po-
pulosos do Distrito de Vi-
cente de Carvalho se trans-
formou em um verdadeiro 
canteiro de obras. Com obras 
de drenagem e pavimen-
tação em andamento, a re-
gião concentra metade do 
cronograma do convênio. 

As equipes estão exe-
cutando intervenções na 
rede de drenagem da Rua 
Elias Joaquim da Silva, pró-
ximo à Rua Sílvio Fernandes 
Lopes.  Há também servi-

ços em andamento na Rua 
Barão do Rio Branco, onde 
os operários estão construin-
do novas guias e sarjetas.

Além do Pae Cará, as me-
lhorias já chegaram  na Rua 
do Sol, no Jardim dos Pás-
saros, e na Rua Goiás, na 
Vila Zilda. No Morrinhos 1, a 
Rua Antônio Domingues de 
Oliveira recebeu obras de 
drenagem e, recentemente, 
foi pavimentada. No bairro, 
as intervenções seguem na 
Rua Daniel Matos da Silva.

INVESTIMENTO
Para execução dessas 

obras serão investidos R$ 60 
milhões, garantidos a partir de 
convênio junto à Caixa Eco-
nômica Federal, por meio do 
Programa de Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamento 
(Finisa). O convênio foi assina-
do em julho do ano passado.

Na manhã desta terça-feira 
(16), autoridades e espe-
cialistas em saúde participa-
ram de uma reunião virtual 
para discutir a necessidade 
de adiamento das Eleições 
2020 em razão da pandemia 
causada pelo coronavírus 
(Covid-19).

Entre os par ticipantes, 
houve um consenso pelo 
adiamento do pleito por 
algumas semanas, garantindo 
que seja realizada ainda este 
ano, em data a ser definida 
pelo Congresso Nacional com 
base em uma janela que varia 
entre os dias 15 de novembro 
e 20 de dezembro.

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Luís Roberto Barroso, 
destacou que “esse foi um 
encontro interessante entre 
ciência, direito e política com 
a proposta de encontrarmos 
a melhor solução para o país”. 
Ele afirmou ainda que a pala-
vra final é do Legislativo, que 
deve deliberar para conciliar 
as demandas da saúde públi-
ca com a democracia.

Barroso afirmou que o 
objetivo maior dessa reunião 
é colher informações técnicas 
e científicas a respeito do 
adiamento. Segundo ele, o 
ideal é que essa definição seja 

Os cursos da Unaerp es-
tão com inscrições abertas 
no Processo Seletivo para 
ingresso no segundo semes-
tre de 2020. Para Medicina, 
a seleção é exclusivamente 
pela nota do Enem, e o 
candidato pode indicar 
qual ano do Exame prefere: 
2017, 2018 ou 2019.. 

Os interessados em Me-
dicina também podem fa-
zer duas inscrições e se 
candidatar para o curso no 
campus Guarujá e outra para 
campus Ribeirão. A classifi-
cação será por campus e, 
assim, o candidato terá duas 
chances de classificação. 

A inscrição para o Pro-
cesso Seletivo de Medicina 
deve ser feita exclusivamen-
te pelo Portal Unaerp, no 
endereço www.unaerp.
br/vestibular, e a taxa é de 
R$ 300, se realizada até 
28 de junho. Depois dessa 
data, o valor será R$ 350.

OUTRAS GRADUAÇÕES
A Unaerp também está 

com inscrições abertas para 

ingresso no segundo semes-
tre em outros seis cursos 
no campus Guarujá, sen-
do Administração, Direito, 
Educação Física (Bachare-
lado), Enfermagem, Enge-
nharia Civil e Fisioterapia. 
No Campus Ribeirão Preto 
são mais vinte graduações.

Se os candidatos op-
tarem pela nota do Enem, 
devem indicar um dos exa-
mes entre 2009 a 2019. 
A inscrição para seleção 
pelo Exame Nacional já está 
aberta e pode ser feita até 
o dia 7 de agosto. Outra 
forma de seleção é pelas 
provas presenciais que terão 
inscrições abertas a partir de 
1 de julho. Nesse caso, o 
interessado pode optar pela 
prova do dia 15 ou do dia 
20 de agosto. 

A inscrição tem taxa de 
R$50 e deve ser feita ex-
clusivamente pelo Por tal 
Unaerp. Todas as informa-
ções sobre o processo 
seletivo 2020/2 e o link 
para inscrição estão em 
www.unaerp.br/vestibular.

O plenário da Câmara 
Municipal de Guarujá apro-
vou, na terça-feira (16), em 
primeiro turno, o Projeto de 
Lei 051/2020, do Executi-
vo, que dispõe sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para o exercício de 
2021. A sessão foi específica 
para análise da matéria, con-
forme estabelece a legislação 
municipal. Para ter acesso 
ao conteúdo completo, cli-
que: https://bit.ly/3d9oSPi

A segunda e definitiva 
votação ocorrerá na próxima 
terça-feira (23/6). Cumprida 
esta etapa, o projeto segue 
para sanção do prefeito que, 
no próximo semestre, ainda 
enviará proposta de Lei Or-

çamentária Anual (LOA), a 
fim de garantir a conclusão 
do ciclo orçamentário local.

LDO - Prevista nos dispo-
sitivos da Lei de Responsabili-
dade Fiscal, a LDO serve para 
definir as metas e prioridades 
orçamentárias para o exercício 
do ano seguinte, de modo a 
antecipar e orientar a direção 
e o sentido dos gastos pú-
blicos. Trata-se de uma etapa 
importante do processo de 
elaboração do orçamento 
municipal, que também é 
constituído pelo Plano Pluria-
nual (PPA, feito a cada quatro 
anos) e pela Lei Orçamentária 
Anual (LOA, analisada sem-
pre no final de cada ano).

Sessão Extra - Termi-

nada a análise em primeiro 
turno da LDO, vereadores 
ainda tiveram uma sessão 
extraordinária, para análise 
do Projeto de Resolução nº 
004/2020, da Mesa Diretora. 
A matéria dispõe sobre a 
revogação do § 6º do artigo 
140 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Guarujá. 

O objetivo é desvincular 
a necessidade de alteração 
da Lei Orgânica do Município 
(que requer duas votações, 
com interstício de 10 dias, e 
aprovação de 2/3 do plená-
rio) toda vez que for preciso 
fazer ajustes no regimento 
próprio do legislativo. Para 
ter acesso ao documento, 
clique: https://bit.ly/2BgIF1X

Obras de infraestrutura avançam nos bairros

Jardim dos Pássaros, Morrinhos 1, Vila Zilda e Pae Cará
estão entre os bairros contemplados com as melhorias

LDO 2021 é aprovada em primeiro turno na Câmara

Cumprida votação em 2º turno, projeto segue para sanção do prefeito

TSE, Congresso e Saúde discutem 
adiamento das Eleições 2020

Houve um consenso pelo adiamento do pleito por algumas semanas, 
garantindo que seja realizada ainda este ano, em data a ser definida

feita até o dia 30 de junho, em 
virtude do calendário eleito-
ral. Ele falou da possibilidade 
de criação de uma cartilha 
de orientação para eleitores 
e mesários sobre como se 
comportar no dia da votação.

Ele também destacou as 
discussões que estão sen-
do analisadas no âmbito da 
Justiça Eleitoral, tais como a 
possibilidade de suspensão 
da identificação do eleitor 
por meio da biometria para 
diminuir o contato físico entre 
os envolvidos.

Além disso, o presidente 
do TSE lembrou que realizar a 
votação em dois dias implica 

em um gasto extra de cerca 
de R$ 180 milhões. Os custos 
são relativos à alimentação 
de mesários e à atuação de 
militares para garantir a se-
gurança das urnas nos locais 
de votação de um dia para 
outro, por exemplo.

Já o ministro Edson Fachin 
afirmou que práticas demo-
cráticas são imprescindíveis, 
especialmente nas crises e 
emergências. Para ele, manter 
a condição de normalidade 
possível às eleições periódi-
cas faz bem para a saúde da 
democracia. “A Justiça Elei-
toral estará à disposição da 
sociedade brasileira para levar 

a efeito um processo eleitoral 
com a normalidade possível e 
com toda legitimidade”, disse.

A discussão contou com 
a participação do vice-presi-
dente da Corte, Edson Fachin, 
do presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, 
do Senado Federal, Davi 
Alcolumbre, e de renoma-
dos médicos e cientistas 
como David Uip; Clovis Arns 
da Cunha; Esper Kallás; Ana 
Ribeiro; Roberto Kraenkel; 
Paulo Lotufo; Gonzalo Ve-
cina; e Atila Iamarino. Tam-
bém participaram diversos 
líderes partidários das duas 
Casas do Congresso Nacional.

Inscrições abertas para o 
processo seletivo da Unaerp

Para Medicina a seleção é pela nota do Enem; 
nos demais cursos, candidatos podem optar 
pelo Enem ou provas presenciais em agosto
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Se tiverem com saudade da nossa
comida, é só pedir! Nós estamos no

IFOOD, e também pelo nosso número

(13) 3382-1859

Vocês
estão com 
saudades

de ver
a mesa 
assim?

p
C.N.P.J.: 32.622.337/0001-27 Número livro: 0001
Balanço encerrado em: 31/12/2019

Descrição

BALANÇO PATRIMONIAL

Saldo Atual

ATIVO 0,00
ATIVO CIRCULANTE 0,00

DISPONÍVEL 0,00
CAIXA 0,00

CAIXA GERAL 0,00
CREDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS - DOAÇÕES 0,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 0,00
IMOBILIZADO 0,00

IMÓVEIS 0,00
TERRENOS 0,00
CONSTRUÇÕES 0,00
EDIFÍCIOS 0,00

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,00
MATERIAL ESPORTIVO 0,00
FERRAMENTAS E ACESSORIOS 0,00

VEÍCULOS 0,00
VEÍCULOS 0,00

OUTRAS IMOBILIZACOES 0,00
COMPUTADORES E ACESSORIOS 0,00
INSTALAÇÕES 0,00
BENF. EM MOVEIS DE TERC 0,00

INTANGÍVEL 0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES 0,00

SOFTWARES 0,00

ATIVO PERMANENTE 0,00
PASSIVO 0,00

PASSIVO CIRCULANTE 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0,00

RESERVAS 0,00
RESERVAS DE CAPITAL 0,00

SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS 0,00
DOAÇÕES 0,00

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 0,00

LUCROS ACUMULADOS 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO 0,00

RESERVAS 0,00
CONTAS DE APURAÇÃO 0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GUARUJÁ

CONTAS DE APURAÇÃO

_______________________________________
ERIC HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS

CPF: 420.813.068-75

_______________________________________
JOAO REIS DOS SANTOS FILHO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP243563/0-5
CPF: 133.714.938-14

JOAO REIS DOS SANTOS 
FILHO:13371493814

Assinado de forma digital por JOAO 
REIS DOS SANTOS 
FILHO:13371493814
Dados: 2020.06.01 23:51:39 -03'00'

0,00LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00RECEITA LÍQUIDA

0,00LUCRO BRUTO

0,00DESPESAS OPERACIONAIS

0,00RESULTADO OPERACIONAL

0,00RESULTADO ANTES DO IR E CSL

REPÚBLICA DA VIDA – PREVENÇÃO E AUXILIO AO TOXICÔMANO
CNPJ – 00.672.380/0001-00 - Avenida Adhemar de Barros, No. 777

V. Santo Antonio –Guarujá- SP- cep 11430-200 - Fone: (13) 3386.5211

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
FICAM CONVOCADOS TODOS OS ASSOCIADOS DA REPÚBLICA DA VIDA 

- PREVENÇÃO E AUXILIO AO TOXICOMANO, COM SEDE SOCIAL A AV ADHEMAR 
DE BARROS, 777, EM GUARUJÁ, ESTADO DE SÃO PAULO, INSCRITA NO CNPJ 
SOB NO. 00.672.380/0001-00 PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINARIA, DE ACORDO COM OS ARTIGO 28, ITENS 1, 2, 3, 4, 5  LETRA “a” DO 
NOSSO ESTATUTO SOCIAL, PARA REUNIR-SE  DIA 22 DE JUNHO DE 2020, ÀS 19,00 
HORAS EM 1A. CHAMADA E 30 MINUTOS APÓS COM QUALQUER NUMERO DE 
SOCIOS, EM NOSSA SEDE SOCIAL, COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA: 

1) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO PARA GESTÃO 
2020/2024;
2) POSSE  DOS MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO DELIBERATIVO PARA GESTÃO 
2020/2024;

GUARUJÁ, 15 DE JUNHO DE 2020.

a) FABIO OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE DO CD

REPÚBLICA DA VIDA – PREVENÇÃO E AUXILIO AO TOXICÔMANO
CNPJ – 00.672.380/0001-00 - Avenida Adhemar de Barros, No. 777

V. Santo Antonio –Guarujá- SP- cep 11430-200 - Fone: (13) 3386.5211

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
FICAM CONVOCADOS TODOS OS 13 (TREZE) CONSELHEIROS ELEITOS EM 

22/06/2020 DA REPÚBLICA DA VIDA PREVENÇÃO E AUXILIO AO TOXICOMANO, 
COM SEDE SOCIAL A AV ADHEMAR DE BARROS, 777, EM GUARUJÁ, ESTADO 
DE SÃO PAULO, INSCRITA NO CNPJ SOB NO. 00.672.380/0001-00, DE ACORDO 
COM OS ARTIGO 29º, 1º ; 2º; E 3º.; E ARTIGO 30º A E B, ARTIGO 31,   DO NOSSO 
ESTATUTO SOCIAL, PARA REUNIR-SE ORDINARIAMENTE DIA 22 DE JUNHO DE 
2020, ÀS 20,00 HORAS EM 1A. CHAMADA E 30 MINUTOS APÓS EM 2ª CHAMA-
DA COM QUALQUER NUMERO DE SOCIOS, EM NOSSA SEDE SOCIAL, COM A 
SEGUINTE ORDEM DO DIA: 

1) ELEIÇÃO E POSSE DO PRESIDENTE, VICE- PRESIDENTE, 1º SECRETARIO E 2º 
SECRETARIO DO CONSELHO DELIBERATIVO PARA A GESTÃO 2020/2024;
2) ELEIÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA PARA GESTÃO 
2020/2024;
3) ELEIÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PARA A GESTÃO 
2020/2024;.
4) ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. 

GUARUJÁ, 15 DE JUNHO DE 2020.

a) FABIO OLIVEIRA FILHO
PRESIDENTE DO CD

A Central de Atendimento 
criada para tratar de assuntos 
relacionados ao novo corona-
vírus no Município já auxiliou 
munícipes com vários tipos de 
questões durante a pandemia. 
Nas 1.194 ligações atendidas 
até o último sábado (13), 
os assuntos variaram desde 
a assistência em casos de 
pessoas que apresentaram 
sintomas - maior parte das 
chamadas, até informações 
sobre a situação do turis-
mo e do trânsito na Cidade.

O Call Center funciona 
desde o dia 27 de março. 
Inicialmente idealizado para 
tratar apenas questões de 
saúde, o leque de assun-
tos atendidos foi se abrin-
do de acordo com as liga-
ções que foram chegando.

Desta maneira, dúvidas 
de assuntos como a fisca-
lização do comércio e as 
suas flexibilizações passa-
ram a fazer par te do dia 
a dia dos 32 profissionais 
habilitados da área da saúde, 
que trabalham no Call Center.

“Esses outros assuntos 
foram todos desencadeados 

Um grupo de amigos, de 
Bertioga, ligado ao Grêmio Es-
portivo Caiçara, se uniu numa 
corrente de solidariedade 
para ajudar famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social 
durante a crise decorrente da 
pandemia da Covida-19, cau-
sada pelo novo coronavírus. 

Com o auxílio de empresá-
rios, comerciantes e da comu-
nidade em geral, o grupo doa 
cestas básicas e hortaliças e 
orienta as famílias sobre os cui-
dados que devem tomar para 
evitar o contágio com o vírus.

De acordo com Marcos 
Sini, presidente do Grêmio Re-
creativo Caiçara, e um dos fun-
dadores do grupo Amigos de 
Bertioga, a ação visa atender 
famílias de comunidades ca-
rentes, do Centro a Boracéia. 

“Além da distribuição dos 
alimentos, nós também pro-
curamos orientar as pessoas 
sobre o uso de máscaras e 
outras medidas profiláticas, 
como lavar as mãos com água 
e sabão e o uso do álcool em 
gel para evitar o contágio com 
a Covid-19”, explica Sini, lem-
brando que a partir da próxi-
ma ação o grupo pretende 
também ofertar máscaras de 
proteção facial, no momento 
da distribuição dos alimentos.

A ação solidária já dis-
tribuiu cerca de 200 cestas 

Após denúncia, a Força 
Tarefa de Guarujá, com o 
apoio da Polícia Ambiental 
deteve no Jardim Virgínia, na 
última segunda-feira (15), um 
homem que estava suprimin-
do vegetação nativa com o 
uso de uma retroescavadeira, 
para fins de invasão e edifica-
ção de moradias irregulares. 

A operação foi realizada 
pela equipe permanente de 
combate a invasões de áre-
as remanescentes de Mata 
Atlântica, formada por agen-
tes da Guarda Civil Municipal 
(GCM) e Polícia Militar (PM).

“A área onde ocorreu a 
apreensão da retroescava-
deira é alvo de um inquérito 
civil. É um maciço da Mata 
Atlântica e tem relevante 
importância para o equi-
líbrio ambiental, por isso 
rondamos constantemente o 
local”, afirmou a diretora da 

Força Tarefa, Valéria Amorim.
Foi lavrado um boletim 

de ocorrência e dada a 
ciência ao delegado do 1º 
Distrito Policial de Guarujá, 
que vai instaurar inquérito 
policial para investigar a 
ocorrência. A retroescava-
deira, modelo LB90, foi le-
vada para o Pátio Municipal.

OPERAÇÃO
PERMANENTE

No ano passado, a Pre-
feitura de Guarujá, com o 
apoio das polícias Civil, Mi-
litar e Ambiental, e também 
do Ministério Público, im-
plantou operação perma-
nente para reprimir invasões 
de áreas remanescentes de 
Mata Atlântica, no Jardim 
Enseada. O trabalho é co-
ordenado pela Força Tarefa 
da Secretaria Municipal de 
Defesa e Convivência Social.

Ação Solidária
Grupo de Bertioga distribui alimentos
para famílias em vulnerabilidade social

Grupo doa cestas básicas e hortaliças e orienta 
as famílias sobre os cuidados com o vírus

básicas e 50 pacotes de 
hortaliças nos últimos dias, 
atendendo comunidades até 
o bairro Indaiá, mas a pro-
posta é chegar até Boracéia. 
Já foram atendidas famílias do 
Jardim Vicente de Carvalho 
2, Mangue Seco, Jardim Ana 
Paula, Jardim Raphael e Indaiá. 

No momento da distri-
buição o grupo, conforme 
o presidente do Grêmio, 
toma todos os cuidados 
para garantir a segurança das 
pessoas, usando máscaras, 
utilizando álcool em gel, além 
de evitar aglomeração.

O grupo Amigos de Ber-

tioga está contatando redes 
de supermercados e o co-
mércio em geral do município, 
buscando com eles ajuda 
para reforçar a campanha e 
atender um número maior de 
famílias durante a pandemia. 

Essa não é a primeira ação 
do Grêmio Esportivo Caiçara 
voltada a essas comunidades. 
Já é de praxe o clube realizar 
eventos para atender essa 
demanda, na ocasião do Dia 
das Crianças e Natal. Na ocor-
rência dos deslizamentos e 
enchentes na Baixada Santista, 
no início de março, o grupo 
promoveu uma campanha 
para arrecadar donativos para 
as famílias de Guarujá, atingi-
das pelo desastre.

Próxima ação - O grupo 
Amigos de Bertioga realizará 
uma ação para arrecadar ali-
mentos no próximo sábado 
(20), das 10 às 16 horas. 
Interessados em doar devem 
levar os donativos até sede 
do Grêmio Esportivo Caiçara, 
que fica na Rua Estevão da 
Costa, 1005 - Centro – Ber-
tioga. A sede estará aberta no 
período apenas para receber 
as doações. Para contribuir 
com a ação e obter mais 
informações sobre o traba-
lho do grupo, o interessado 
deve entrar em contato pelo 
Instagram amigosdebertioga.

Call Center atende todos os tipos 
de assuntos sobre a pandemia

Central está à disposição de todos os munícipes; ligações são
atendidas em cinco linhas centralizadas no número (13) 3308-6820

por conta do coronavírus, 
portanto foi natural que este 
tipo de informação passasse 
a ser solicitada na central. O 
procedimento nesses ca-
sos geralmente é fornecer 
os canais mais indicados 
para tirar as dúvidas dos 
munícipes”, explica Marcelo 

Camisa, um dos supervisores 
da Central de Atendimento. 

As ligações são atendi-
das nas cinco linhas disponí-
veis pelo serviço, centraliza 
das no número (13) 3308-
6820, de segunda-feira a 
domingo, das 8 às 20 horas.

As linhas funcionam em 

sala anexa à Secretaria de Saú-
de (Sesau), no Paço Municipal 
Raphael Vitiello (Av. Santos 
Dumont, 640 -Santo Antônio) 
e estão à disposição de todos 
os munícipes, incluindo os 
profissionais de Saúde, que 
desejarem receber orienta-
ções ou partilhar experiências.

Invasão
Força Tarefa flagra 

homem desmatando 
área ambiental 

Ele estava suprimindo vegetação nativa, no
Jd. Virgínia, usando uma retroescavadeira; 
área onde ocorreu a apreensão da máquina
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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.

COMUNICADO 
IMPORTANTE
Em razão de força

maior, frente ao
Covid-19 (Coronavírus), 

comprometidos com 
as recomendações 
decretadas pelas 

autoridades públicas, o 
Shopping La Plage está 
suspendendo desde o 

dia 18/03/2020, todas as 
sessões dos cinemas.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 885 - Pitangueiras
Guarujá - Tels.: (13) 3386.6819  e  0800 775-0444

PALAVRAS CRUZADAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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PED
MASSAGEM

TELECURSO
DITARMAR

ADPAPAI
CLOROBITS

HOCA
MACUNAIMA

DECORRER
EANDINA
OTAUSTM

TULIPASOA
TRAILERD

OSOSTRA

Estúdio
de filma-

gens

Crime
ambiental
comum na
Amazônia

Orlando
(?), cantor 
brasileiro

É feita com
creme, nos

cabelos

Tipo de
ensino a
distância

Dizer em
voz alta o

que vai ser
escrito

Purificador
de água de

piscinas

A tecla
"apagar"

das calcu-
ladoras

Que é
nove vezes

maior
(Mat.)

Cercada
com tela
de metal

Obra de
Mário de
Andrade

(Lit.)

Copo
usado para

beber
chope (pl.)

"(?) Indo-
máveis",
filme dos

EUA

Pequenos
trechos de
um filme

O anêmico, pelo
aspecto da pele
A meta do atleta
nas Olimpíadas

Fujo
Vento

brando;
brisa

Passar
(o tempo)
Sufixo de
"patriota"

Genitor
(inf.)

A voz de 
tom áspero

Relativa
à região

inca

Superior
Tribunal
Militar
(sigla)

Livro de
mapas
2, em

romanos

Otávio Au-
gusto, ator 

Rua
(abrev.)

Fonte de sal
O Produto

Interno
Bruto

Unidade
da Infor-
mática

(pl.)
Cartão, em

inglês
Parte

do olho 

Molusco
que produz

pérolas

3/set. 4/bits — card. 6/andina. 7/nonuplo — trailer. 9/macunaima.
Da redação

Agora é oficial: Facebook e 
o WhatsApp são as principais 
plataformas de difusão de 
conteúdos falsos, segundo o 
Relatório de Notícias Digitais 
2020 do Instituto Reuters, 
considerado o mais importan-
te estudo mundial sobre jor-
nalismo e novas tecnologias. 

Entre os ouvidos, 29% 
manifestaram preocupação 
com a difusão de desin-
formação nas redes sociais 
Facebook, 6% no Youtube e 
5% no Twitter. Nos apps de 
mensagem, o WhatsApp foi 
o mais citado. O Facebook 
foi a rede social mais apon-
tada nas Filipinas (47%), Esta-
dos Unidos (35%) e Quênia 
(29%), entre outros países.

No Brasil, o Whatsapp foi 
mencionado como principal 
local por onde mensagens fal-
sas são disparadas (35%), en-
quanto o Facebook é o segun-
do canal mais citado (24%). O 
Youtube é objeto de maior 
preocupação na Coreia do 
Sul, enquanto o Twitter ocu-
pou essa posição no Japão.

Mais da metade (56%) dos 
participantes do levantamen-
to se mostrou preocupada 
como identificar o que é real e 
o que é falso no consumo de 
informações. O Brasil foi o país 
onde esse receio apareceu de 

Nesta sexta-feira, dia 19 
de junho, entre 14h e 18h, 
o Museu do Ipiranga e o 
Wiki Movimento Brasil (WMB) 
promovem a quinta marato-
na de edição de artigos so-
bre o acervo da instituição, 
desta vez com o título “As 
águas do Museu Paulista”. O 
público, auxiliado pela equi-
pe do WMB, aprofundará 
os verbetes relacionados 
às águas dos rios brasileiros 
e como estão presentes na 
construção da memória de 
nosso país. Para inscrições, 
acesse https://pt.wikipedia.
org/wiki/Wikip%C3%A9dia:
Edit-a-thon/Atividades_
em_por tugu%C3%A As/
A s _ % C 3 % A 1 g u a s _
d o _ M u s e u _ P a u l i s t a .

Estarão em pauta assuntos 
como as ânforas de cristal 
que contêm amostras dos 

rios de todo o território bra-
sileiro, localizadas no Saguão 
Principal do Museu, e as 
representações iconográfi-
cas dos rios nas obras do 
acervo, em especial as que 
tratam da Várzea do Car-
mo, região hoje conhecida 
como Parque Dom Pedro II. 

O local era configurado 
pela confluência dos rios Ta-
manduateí e Carmo, sempre 
com muitas vazões, até que 
foram feitas obras de drena-
gem. Por estar no centro de 
São Paulo, circundada pelo 
desenvolvimento urbano da 
cidade, a área foi objeto da 
iconografia memorialista que 
construiu um imaginário sobre 
a cidade no século XIX. Tam-
bém se dedicará ao riacho 
do Ipiranga - que deságua 
no rio Tamanduateí e suas 
representações no acervo. 

Dando continuidade à 
programação especial em ho-
menagem ao Dia do Cinema 
Nacional, comemorado nesta 
sexta-feira (19), o programa 
Pontos MIS On-line exibirá, 
neste sábado (20), o filme ‘À 
Meia Noite Levarei Sua Alma’ 
(1964), dirigido e estrelado 
por José Mojica Marins, o Zé 
do Caixão. A ocasião também 
servirá como celebração 
da carreira do cineasta, e 
será seguida por um bate-
papo com especialistas. O 
filme começa às 16 horas, 
e o bate-papo às 18 horas.

O filme é um dos gran-

des clássicos do cinema de 
terror nacional, sendo parte 
da lista dos 100 melhores 
filmes brasileiros de todos os 
tempos feita pela Associa-
ção Brasileira de Críticos de 
Cinema (Abraccine). O longa 
conta a história do agente 
funerário Zé do Caixão, que 
vive a obsessão de encontrar 
uma mulher capaz de gerar 
o filho perfeito e perpetuar 
o seu sangue, não hesitando 
em utilizar de todos os mé-
todos para conseguir isso.

As inscrições para a ses-
são, feita em parceria com 
a SP Cine, começam nesta 

quinta-feira (18), no link ht-
tps://tinyurl.com/yak6wlof .

Bate Papo - Já o bate-
papo após o filme, com a me-
diação do pesquisador espe-
cializado no cinema fantásti-
co, Carlos Primati e presença 
dos jornalistas e biógrafos de 
Mojica, Ivan Finotti e André 
Barcinski, do diretor, roteirista 
e editor de cinema Paulo 
Biscaia e do jornalista, crítico 
de cinema e programador 
Marcelo Miranda, terá trans-
missão às 18 horas e poderá 
ser acessado no canal oficial 
do MIS no YouTube, pelo link 
https://tinyurl.com/yd9k6pf5 .

Podcast - Além do filme 
desta semana, o ‘Pontos MIS’ 
também disponibiliza em sua 
conta oficial na plataforma 
Spotify (https://open.spotify.
com/user/mis_sp), o oitavo 
episódio do podcast semanal 
‘Isso só Acontece em Novela’.

O tema da semana é 
‘Outros formatos da ficção 
televisiva brasileira: séries 
e minisséries’, e será o úl-
timo da temporada. Nesta 
semana, as obras destaca-
das pelo programa serão 
as séries e minisséries Malu 
Mulher (1979), Anos Rebel-
des (1992) e Justiça (2016).

Facebook é a maior plataforma de 
notícias falsas, aponta pesquisa

Pesquisa de abrangência mundial entrevistou
mais de 80 mil pessoas em 40 países

forma mais presente (84%), 
seguido do Quênia (76%) 
e da África do Sul (72%).

Entre as fontes de desinfor-
mação, a mais indicada foram 
os políticos (40%), especial-
mente nos Estados Unidos, 
Brasil e Filipinas. Em seguida 
vêm ativistas (14%), jornalis-
tas (13%), cidadãos (13%) e 
governos estrangeiros (10%).

CONFIANÇA
Entre os ouvidos, 38% 

disseram confiar nas notícias, 
índice quatro pontos per-
centuais menor do que no 

ano passado. Essa atitude 
varia entre países, sendo mais 
comum na Finlândia e Portu-
gal e menos recorrente em 
Taiwan, na França e na Coreia 
do Sul. O Brasil teve desem-
penho acima da média (51%).

Quando perguntados so-
bre os conteúdos jornalísticos 
que consomem, o índice su-
biu para 46%, ainda abaixo da 
metade e três pontos percen-
tuais menor do que no ano 
anterior. Essa avaliação sobre 
a confiabilidade é menor em 
mecanismos de busca (32%) 
e em redes sociais (22%).

Mas 60% relataram preferir 
notícias mais objetivas (sem 
uma visão política clara) e 
28% preferiram conteúdos 
com visões políticas claras e 
que reforçam suas crenças. O 
Brasil foi o com maior percen-
tual de pessoas que desejam 
ver notícias de acordo com 
suas concepções (43%).

FONTE DE INFORMAÇÃO
Os serviços online foram 

apontados como principal 
fonte de informação em di-
versos países, como Argen-
tina (90%), Coreia do Sul 
(85%), Espanha (83%), Reino 
Unido (79%), Estados Uni-
dos (73%), Alemanha (69%). 
Em seguida vêm a TV e o 
rádio. A mídia impressa per-
deu espaço, servindo como 
meio para se informar em 
índices que variam de 30% 
a 16% a depender do país.

O estudo confirmou uma 
variação desse comporta-
mento conforme a idade. 
Jovens preferem canais jorna-
lísticos online, enquanto a TV 
e a mídia impressa são a prin-
cipal alternativas para a faixa 
acima dos 55 anos de idade.

Os brasileiros foram os 
que mais recorrem ao Ins-
tagram para se informarem 
(30%), e também estão en-
tre os que mais utilizam o 
Twitter para esta finalidade 

(17%). Mas o Facebook e o 
Whatsapp ainda são as pla-
taformas dominantes, servin-
do de alternativa informativa 
para, respectivamente, 54% 
e 48% dos entrevistados.

PANDEMIA
Embora realizado em sua 

maioria antes da pandemia, o 
estudo avaliou o consumo de 
notícias durante esse período. 
Entre os ouvidos em seis pa-
íses, 60% consideraram que 
a mídia ajudou a entender 
a crise e 65% concordaram 
que os noticiários explicaram 
o que os cidadãos pode-
riam fazer. Dos entrevistados 
nestas nações, 32% avalia-
ram que a mídia exagerou 
no impacto da pandemia.

Para o pesquisador do 
Instituto Nic Newman, a crise 
provocada pela pandemia 
do coronavírus reforçou a 
necessidade da importân-
cia de um jornalismo con-
fiável e correto que possa 
informar a população. Ao 
mesmo tempo, ele lembra 
como a sociedade está sus-
cetível a teorias da conspi-
ração e à desinformação. 

“Os jornalistas não contro-
lam o acesso à informação, 
enquanto o uso de redes 
sociais e plataformas dão 
às pessoas acesso a um rol 
grande de fontes e fatos 

alternativos, parte dos quais 
é enganosa ou falsa”, disse.

O ESTUDO
A equipe responsável pelo 

relatório entrevistou mais de 
80 mil pessoas em 40 países 
de todos os continentes. A 
maior parte das entrevistas foi 
coletada antes da pandemia, 
mas em alguns países, as res-
postas foram obtidas em abril, 
já trazendo algum impacto 
desse novo cenário.

FACEBOOK
Em nota, o Facebook afir-

mou que está comprometido 
com o combate à desinfor-
mação. “Em abril colocamos 
marcações de notícias falsas 
em cerca de 50 milhões de 
postagens em todo o mundo, 
removemos milhares de con-
teúdos que poderiam levar a 
danos no mundo real e dire-
cionamos mais de 2 bilhões 
de pessoas a recursos de au-
toridades de saúde por meio 
da Central de Informações 
sobre a Covid-19.  Também 
estamos ajudando jornalistas 
e organizações de notícias a 
se adaptarem às mudanças 
no mundo digital, assim como 
comprometemos mais de 
US$ 400 milhões em todo 
o mundo para apoiar esse 
trabalho”, acrescentou a em-
presa. (Fonte: Agência Brasil)

Museu do Ipiranga promove 
difusão digital de acervo

Na foto: Partida de Porto Feliz. Oscar
Pereira da Silva. Óleo sobre tela, mid 1920

A exibição de ‘À Meia Noite Levarei Sua Alma’, 
será seguida de bate-papo com especialistas

Cultura

Pontos MIS On-line exibe clássico 
de Zé do Caixão no sábado (20)
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De Agência Brasil

A Câmara dos Deputados 
concluiu, nesta quarta-feira 
(17), a análise da medida pro-
visória que altera regras traba-
lhistas durante a pandemia do 
novo coronavírus (covid-19). 
Entre as medidas estão a pre-
visão de adoção do teletra-
balho, a antecipação de férias 
e de feriados e a concessão 
de férias coletivas. A matéria 
segue para o Senado.

A MP 927/20 prevê que 
acordo individual entre o 
empregado ou empregador 
deve se sobrepor sobre leis 
e acordos coletivos, respei-
tados os limites estabeleci-
dos na Constituição. O texto 
estabelece ainda que o em-
pregador poderá optar, caso 
queira, celebrar acordo coleti-
vo de trabalho ou convenção 
coletiva de trabalho com o 
sindicato da categoria profis-
sional para adotar as medidas.

O único destaque apro-
vado pelos parlamentares 
prevê que quando houver 
paralisação total ou parcial 
das atividades da empresa 
por determinação do poder 
público, ficará suspenso o 
cumprimento de acordos 
trabalhistas em andamento.

TELETRABALHO
No caso do teletrabalho, 

serviço realizado preponde-
rante ou totalmente fora das 
dependências do empre-
gador, a MP define que fica 

O Estado de São Paulo 
registrou nesta quarta-fei-
ra (17) 11.521 óbitos e 
191.517 casos confirmados 
do novo coronavírus. Entre 
as pessoas diagnosticadas 
com a COVID-19, 34.599 
foram internadas, curadas 
e tiveram alta hospitalar.

Dos 645 municípios, 
houve pelo menos uma 
pessoa infectada em 585 
cidades, sendo 319 com 
um ou mais óbitos. As taxas 
de ocupação dos leitos 
de UTI são de 77,3% na 

Grande São Paulo e 67% 
no Estado. O número de 
pacientes internados é de 
13.680, sendo 8.423 em 
enfermaria e 5.257 em uni-
dades de terapia intensiva.

Nesta quarta-feira a pla-
taforma E-SUS onde os mu-
nicípios registram os casos 
confirmados apresentou 
instabilidade e parcela signi-
ficativa de casos do dia se-
rão contabilizados até quin-
ta-feira e até o fechamento 
desta edição (18) ainda não 
haviam sido consolidados.

PERFIL DA
MORTALIDADE

Entre as vítimas fatais estão 
6.656 homens e 4.865 mu-
lheres. Os óbitos continuam 
concentrados em pacientes 
com 60 anos ou mais, tota-
lizando 73,5% das mortes.

Observando faixas etárias, 
nota-se que a mortalidade 
é maior entre 70 e 79 anos 
(2.734), seguida pelas faixas 
de 60 a 69 anos (2.651) 
e 80 e 89 anos (2.312). 
Entre as demais faixas estão 
os: menores de 10 anos 

(20), 10 a 19 anos (29), 
20 a 29 anos (89), 30 a 39 
anos (417), 40 a 49 anos 
(854), 50 a 59 anos (1.643) 
e maiores de 90 anos (772).

Os principais fatores de 
risco associados à mortali-
dade são cardiopatia (57,9% 
dos óbitos), diabetes mellitus 
(43%), doenças neurológi-
ca (11,2%) e renal (10%), 
pneumopatia (8,6%). Ou-
tros fatores identificados são 
obesidade (6,9%), imunode-
pressão (6,5%), asma (3,2%), 
doenças hepática (2,2%) e 

hematológica (2,1%), Sín-
drome de Down (0,4%), 
puerpério (0,1%) e gesta-
ção (0,1%). Esses fatores de 
risco foram identificados em 
9.258 pessoas que falece-
ram por COVID-19 (80,4%).

PERFIL DOS CASOS
Entre as pessoas que já 

tiveram confirmação para 
o novo coronavírus estão 
90.325 homens e 100.955 
mulheres. Outras 237 pes-
soas não informaram o sexo.

A faixa etária que mais 

concentra casos é a de 30 
a 39 anos (46.938), segui-
da pelas faixas de 40 a 49 
(42.583), 50 a 59 (30.072), 
20 a 29 (26.939), 60 a 69 
(18.040), 70 a 79 (10.570), 
80 a 89 (6.140), 10 a 19 
(5.168), menores de 10 
anos (2.991) e maiores de 
90 (1.860). Não consta faixa 
etária para outros 216 casos.

A relação de casos e 
óbitos confirmados por ci-
dade pode ser consultada 
em: https://www.saopau-
lo.sp.gov.br/coronavirus/.

O Governo de São Paulo 
anunciou que, a partir de 
agora, as classificações de fa-
ses do Plano São Paulo serão 
anunciadas sempre às sex-
tas-feiras. A mudança na data 
tem o objetivo de garantir 
que as informações sejam 
mais atualizadas e precisas. 
As revisões serão fechadas 
nos dias anteriores à divulga-
ção, sempre às quintas-feiras.

O próximo anúncio de 
revisão acontecerá em 26 
de junho, com apresenta-
ção de um novo balanço 

do plano e a possibilidade 
de reclassificação das regi-
ões para fases mais ou me-
nos restritas de reabertura 
econômica. A reavaliação 
será feita a cada 15 dias e 
passará a valer na segunda-
feira após o anúncio, sendo 
a classificação vigente nas 
duas semanas seguintes.

O Centro de Contingência 
do Coronavírus monitora 
diariamente os indicadores 
da epidemia. Se necessário, 
serão tomadas medidas de 
restrição nas regiões que 

não apresentarem melhora, 
baseado nos dados técni-
cos de saúde e contágio.

Os dados estatísticos re-
ferentes aos critérios técnicos 
que norteiam o Plano São 
Paulo estão à disposição de 
qualquer pessoa no boletim 
completo do coronavírus no 
estado. Todo o material com 
mapas interativos, gráficos e 
tabelas com dados consoli-
dados pode ser consultado 
ou baixado no site www.se-
ade.gov.br/coronavirus, que 
recebe atualizações diárias.

Revisões de fases do 
Plano do Governo serão 

divulgadas às sextas-feiras

Governo do Estado 
de SP anuncia que
a mudança na data 
busca garantir
as informações 
mais atualizadas
e periódicas

Estado registra 11,5 mil óbitos e 191,5 mil casos de coronavírus

Medida prevê adoção do teletrabalho, a antecipação de férias e feriados e a concessão de férias coletivas

Novas regras trabalhistas durante a 
pandemia serão analisadas pelo Senado

a critério do empregador a 
alteração do regime presen-
cial para o de teletrabalho, 
trabalho remoto ou outro 
tipo de trabalho à distância.

“O tempo de uso de equi-
pamentos tecnológicos e de 
infraestrutura necessária, assim 
como de softwares, ferra-

mentas digitais ou aplicações 
de internet utilizadas para o 
teletrabalho fora da jornada 
de trabalho normal do em-
pregado não constitui tem-
po à disposição, regime de 
prontidão ou de sobreaviso, 
exceto se houver previsão em 
acordo individual ou em acor-

do ou convenção coletiva de 
trabalho”, define a MP.

O empregador também 
poderá determinar o retor-
no ao regime de trabalho 
presencial, independente-
mente da existência de acor-
dos individuais ou coletivos, 
dispensado o registro pré-

vio da alteração no contra-
to individual de trabalho.

FÉRIAS
A MP permite o desconto 

de férias antecipadas e usufru-
ídas das verbas rescisórias no 
caso de pedido de demissão, 
se o período de aquisição 

não tiver sido cumprido pelo 
trabalhador. O texto também 
prevê a possibilidade de 
estabelecer um regime es-
pecial de compensação de 
jornada por meio de banco 
de horas quando houver a 
interrupção das atividades do 
empregador. A compensação 
poderá se dar no prazo de 
18 meses, a contar da data 
de encerramento do esta-
do de calamidade pública.

A compensação das horas 
acumuladas em banco de 
horas também poderá ser feita 
nos fins de semana, seguindo-
se as regras da Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT), 
condicionada à autorização 
da autoridade trabalhista.

FGTS
A MP suspende a exigência 

do depósito no Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) pelos empregadores 
em relação aos meses de 
março, abril e maio de 2020. 
Segundo o texto, o emprega-
dor poderá parcelar o reco-
lhimento em até seis parcelas 
mensais, a partir de julho de 
2020, sem a incidência de 
atualização monetária, multa 
e demais encargos.

O governo defende a 
med ida  a r gumen t ando 
que vai preservar os em-
pregos durante o período 
de pandemia, mas a opo-
sição se manifestou contra, 
porque entende que retira 
direitos dos trabalhadores.


