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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:

Charge da semana

Convênio com CDHU garante
900 novas moradias em Guarujá
Prefeitura de Guarujá e CDHU celebraram, nesta quinta-feira (23), convênio para a construção de um novo empreendimento habitacional que propiciará a construção 
de 900 moradias para famílias que vivem em áreas de risco da Vila Baiana, Vila Júlia e Jardim Três Marias. Previsão é de mais de R$ 500 milhões em investimentos
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Saudade de um cineminha, né, minha gente?
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Cinema Drive-in Solidário é atração do mês em Guarujá; espectadores podem curtir atração, montada no estacionamento do Guaibê, sem sair de seus carros

Obras de revitalização no
Farol do Itapema são iniciadas
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Pesquisa aponta que compras de mercado e despesas domésticas

fixas, como água, luz e gás, são maiores responsáveis por encarecimento

Custo de vida fica mais caro
para 60% dos brasileiros

Página 6

Ex-governador 
Geraldo 

Alckmin é 
denunciado 
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Micros

Casos
Nesta semana que passou, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde fez um balanço par-
cial sobre os protocolos 
que são empregados no 
combate ao coronavírus 
e tratamento aos pacientes 
infectados. O comunicado 
destacou que os números 
informados retratam a situ-
ação de dias atrás, devido 
aos processos de identifi-
cação da doença.

Óbitos
Outra observação impor-
tante foi sobre o cômpu-
to dos óbitos. Leva um 
período para que sejam 
notificados à Vigilância e 
entrarem no boletim diário. 
“É por isso que é incorreto 
afirmar que um determi-
nado número de pessoas 
morreu em decorrência da 
covid-19 no dia anterior. 
Pois, na maioria das vezes, 
o falecimento aconteceu 
há alguns dias, ainda sem 
confirmação de infecção 
pelo novo coronavírus, e 
ele só é computado após 
exame comprobatório”, 
esclarece a diretoria.

Fake não
A informação oficial ganha 
maior relevância quando 
se compara com a ‘fake 
news’ de que qualquer 
morte é registrada como 
covid-19 por isso o nú-
mero elevado da doença 

na cidade. A pandemia 
é real, ainda que algumas 
pessoas a neguem. A ig-
norância só é tolerada até 
o esclarecimento. Façamos 
nossa parte. Não espalhe 
notícias falsas. 

Audiências
A prefeitura realiza até o fim 
do mês audiências públi-
cas para debater o Orça-
mento Municipal de 2021 
- Lei Orçamentária Anual 
(LOA), com a participação 
popular. São quatro audi-
ências públicas, que serão 
realizadas até o próximo 
dia 31, sempre no período 
entre 19 horas e 20h30.

Audiências II
As plenárias vão acontecer 
em parceria com as igrejas 
(lista abaixo), que disponi-
bilizarão espaço para a rea-
lização na forma presencial, 
oportunidade em que a 
Prefeitura apresentará todos 
os programas do Municí-
pio, além de ouvir as prio-
ridades dos munícipes, que 
serão orientados a apre-
sentar as propostas para o 
Orçamento 2021, na forma 
on-line, a fim de centralizar 
as sugestões da população 
numa única plataforma.

Audiências III
O formulário para as su-
gestões já está disponível 
no site da Prefeitura. Para 
participar on-line, os mu-

nícipes devem acessar o 
www.guaruja.sp.gov.br e 
preencher dados pesso-
ais, escolher uma área de 
interesse e descrever a 
sugestão para seu bairro. 
Acessando o site mais de 
uma vez, é possível opinar 
em quantas áreas desejar.

LOA
A Lei Orçamentária Anual 
– LOA, define o montante 
do Orçamento, que será 
aplicado em obras, despe-
sas e serviços, com a esti-
mativa de arrecadação do 
Município no ano seguinte 
e o quanto será destinado 
a cada setor ou projeto. As 
sugestões da população 
serão analisadas pela Pre-
feitura. O projeto da LOA 
deve ser enviado ao Legis-
lativo Municipal até 30 de 
setembro, para avaliação e 
votação dos vereadores.

Próximas
As próximas audiências 
ocorrem na segunda-feira 
(27), na Igreja Fonte D’Água 
– Rua Soldado André Fer-
nandes Júnior, 212 – Mar 
Casado; na terça-feira (28), 
na Igreja Vida e Paz – Ala-
meda das Margaridas, 900 
– Santo Antônio, e por 
fim, na próxima sexta-feira 
(31), na Igreja Vida Nova 
– Rua Lindolfo Pimenta, 
32 – Morrinhos 1. O uso 
da máscara é obrigatório 
em todos os encontros. 

Minha atitude teve como pano de fundo 
uma profunda indignação com a série de 

confusões normativas que têm surgido 
durante a pandemia (...) Nada disso, porém, 
justifica os excessos ocorridos, dos quais 

me arrependo. O guarda municipal só estava 
cumprindo ordens e, na abordagem, atuou 

de maneira irrepreensível. Estendo as 
desculpas a sua família e a todas as
pessoas que se sentiram ofendidas.

Eduardo Siqueira, Desembargador do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, em pedido de desculpas após 
repercussão de vídeo onde desacata uma equipe da 
GCM de Santos durante abordagem de fiscalização

FRASE DA SEMANA

Como assim? É isso 
mesmo, muito mais do 
que questionar para 
onde está indo o dinhei-
ro de nossos impostos 
é necessário participar 
dos eventos que falam 
exatamente sobre isso! 
Percebo com grande 
frequência muitas críti-
cas e reclamações com 
relação à gestão mu-
nicipal mas, por outro 
lado, também observo 
a ausência de muitos 
munícipes em oportu-
nidades importantes de 
discussão deste tema. 

Vejam só, informo a 
vocês que está aconte-
cendo audiências públi-

cas para debater sobre 
o orçamento público 
de nossa cidade, ou 
seja, uma chance de 
você ver os bastidores 
e ainda propor suges-
tões, sendo assim, em 
resumo: participar ati-
vamente da organização 
financeira da cidade. 

Essas audiências são 
públicas, todos podem 
participar, elas ocorrem 
até o dia 31 de julho de 
2020. E o melhor, você 
pode contribuir sem sair 
de casa, pois, no site da 
prefeitura (www.guaruja.
sp.gov.br) é possível 
preencher um formulário 
com sua sugestão em 

quantas áreas desejar! 
Tudo isso serve para a 

elaboração de um plano 
chamado de ‘‘Lei Orça-
mentária Anual -LOA’’, 
nesse projeto é que se 
define quanto de dinhei-
ro público será utilizado 
para obras e serviços pú-
blicos, por exemplo, en-
tão, é muito importante 
a participação de vocês! 

Esse projeto é en-
viado aos vereadores 
para votação e avalia-
ção até 30 de setem-
bro. Participe das ques-
tões municipais, exerça 
seu papel de munícipe, 
faça sua parte! Fique 
atento ao seu direito! 

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

Você participa das decisões
sobre o orçamento da cidade? 

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI

O Plano São Paulo, do 
Governo do Estado, é o 
mais completo e transpa-
rente projeto de enfren-
tamento da pandemia e 
retomada das atividades 
econômicas. Anunciado 
em maio pelo governador 
João Doria, contou com a 
colaboração de prefeitu-
ras, empresas e trabalha-
dores, que auxiliaram os 
comitês de Saúde e De-
senvolvimento Econômico 
na definição dos critérios 
para uma reabertura se-
gura e gradual. Trabalho 
ancorado no princípio 
basilar de preservação 
da saúde e de vidas.

Passado mais de um 
mês de aplicação prática, 
os resultados positivos 
do Plano SP são inegá-
veis. Na capital e cidades 
da região metropolitana, 
onde os índices indicavam 
queda na propagação do 
vírus e redução das inter-
nações, a reabertura do 
comércio completou três 
semanas sem que houves-
se a propalada “explosão” 
de casos, pelo contrário.

O chamado “novo nor-
mal” começa a ser a rea-
lidade de São Paulo, para 
a contrariedade de dois 
grupos políticos, à extre-
ma direita e à extrema es-
querda, que apostaram no 
“quanto pior, melhor”. O 
primeiro grupo, todos co-
nhecemos desde antes da 
decretação da pandemia 
pela Organização Mundial 
da Saúde. São os negacio-
nistas da ciência, os que se 

regojizam com o triste mo-
mento que o mundo vive.

O outro é formado pelas 
viúvas de passado recente, 
marcado por incompetên-
cia e corrupção. Na pan-
demia, foram os catastrofis-
tas de sempre. Apostaram 
que o sistema de saúde 
iria entrar em colapso. Per-
deram. Disseram que não 
haveria apoio aos mais po-
bres e vulneráveis. Erraram.

Restou-lhes a crítica so-
nhática, idealizada com 
base em suposições.  Su-
posições que se desman-
cham como fumaça face à 
realidade objetiva dos fatos.

O fracasso desse grupo 
pode ser medido não pelo 
que fantasiam. Mas pelo 
que gostariam de ter criti-
cado e não conseguiram. A 
coordenação do Governo 
de SP, a cooperação dos 
setores econômicos e da 
população silenciaram seu 
oportunismo. A começar 
pela impressionante expan-
são do atendimento no SUS.

Em três meses, o go-
verno expandiu em 125% 
o número de UTIs. Criou 
sete novos hospitais. Com-
prou respiradores em três 
países, vencendo dispu-
tas mundiais pelo pro-
duto, forneceu equipa-
mentos e insumos. Mais 
importante: contratou e 
capacitou mais de 6 mil 
profissionais da saúde.

Na área social, arreca-
dou R$ 1 bilhão em do-
ações privadas, integral-
mente revertidos aos mais 
carentes. Garantiu o valor 

de uma cesta básica para 
740 mil alunos, de famílias 
em situação de extrema 
pobreza, que ficaram sem 
a merenda com a suspen-
são das aulas. Distribuiu 4 
milhões de cestas bási-
cas e 1,2 milhão de kits 
de higiene, com sabão, 
detergente, desinfetante 
e álcool em gel, às famí-
lias vulneráveis. Passou 
a oferecer, de graça, as 
refeições do Bom Prato 
aos moradores de rua.

Em todos os países do 
mundo, é notoriamente 
mais difícil sair da quaren-
tena do que entrar nela. 
O Plano SP reconhece 
essa dificuldade, e prevê 
o endurecimento de me-
didas, se necessário para 
salvar vidas. A retomada 
das atividades, contudo, 
seria mais efetiva, garan-
tindo mais empregos e 
renda a quem precisa, se 
a sociedade não tivesse 
que superar permanen-
temente o boicote e a sa-
botagem de negacionistas 
e oportunistas da política.

São muitos os desafios 
superados pelo Governo 
do Estado e pelo governa-
dor João Doria junto com 
a sociedade neste perí-
odo. Do índice de 97% 
de utilização de máscaras 
à revolução que dobrou 
o número de leitos no 
estado, mas considero o 
principal deles a lideran-
ça responsável e técnica 
do governador em face 
do populismo que ve-
mos à frente do Brasil.

Marco Vinholi - Secretário de Desenvolvimento
Regional do Governo do Estado de São Paulo

Plano SP avança e incomoda
os negacionistas

Artigo
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Jardim Boa Esperança - Guarujá
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A Prefeitura de Guarujá 
iniciou, esta semana, as 
atividades para a recupe-
ração do prédio histórico 
localizado no Forte de Vera 
Cruz do Itapema, também 
conhecido como Farol do 
Itapema, em Vicente de 
Carvalho. A princípio, o 
processo de recuperação 
do patrimônio será execu-
tado em duas etapas, sen-
do desempenhado nesta 
primeira fase os serviços de 
zeladoria, ou seja, toda a 
manutenção do local como 
capinação da área externa, 
pintura e pequenos reparos.

O prazo para a conclu-
são desta fase é de apro-
ximadamente 30 dias. Pos-
teriormente, o Município, 
em parceria com o Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) 
e o Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, 
Arqueológico, Artístico e 
Turístico (Condephaat), atu-
arão em prol da restauração 
estrutural, ação mais exten-
sa, devido à complexidade 
do serviço, por tratar de 
setores envolvendo a par-
te elétrica, por exemplo.

As inscrições para o Pro-
grama de Incentivo ao Espor-
te, que estavam suspensas 
em função da pandemia do 
novo coronavírus, foram re-
abertas na última quarta-feira 
(15), pela Secretaria Munici-
pal de Educação, Esporte e 
Lazer (Sedel). Pelo terceiro 
ano consecutivo, 400 atletas 
serão contemplados. Inte-
ressados em participar têm 
até o próximo dia 31 para 
solicitar o benefício, que é 
de R$ 347,00 – valor que será 
concedido por cinco meses.

O projeto estava suspenso 
desde a vigência do decreto 

De Guarujá 

A Prefeitura de Guarujá 
emitiu no último dia 15 de ju-
lho, os alvarás de construção 
de mais 660 unidades habi-
tacionais. As novas moradias 
contemplam a sequência do 
Projeto Enseada, empre-
endimento que atenderá 
1.160 famílias que residem 
no Cantagalo e Vila Baiana, 
cadastradas previamente. 
Em 2018, foram entregues 
as primeiras 400 unida-
des do empreendimento.

A obra é desenvolvida 
com recursos do Programa 
de Aceleração do Cresci-
mento - (PAC 2) e de con-
trapar tida municipal, com 
parceria do Ministério de De-
senvolvimento Regional/Caixa 
Econômica Federal. As obras 

habitacionais são por meio 
do Programa Minha Casa Mi-
nha Vida (MCMV), da Secre-
taria de Estado da Habitação 
(CDHU e Casa Paulista) e Pre-
feitura de Guarujá, via Secre-
taria de Habitação (Sehab).

Já nos próximos meses 
serão construídas 240 das 
660 unidades autorizadas. 
As demais serão contempla-
das em uma próxima fase, 
que para serem executadas, 
dependem da conclusão da 
preparação do terreno para 
receber as novas moradias. 
Isso porque ainda há cons-
truções habitadas no local.

“Mesmo com todos os 
enfrentamentos vivenciados 
este ano, com a tragédia nos 
morros e a pandemia do 
novo coronavírus, a Admi-
nistração Municipal, jamais se 

furtou a continuar buscando 
os investimentos necessá-
rios, para início ou retomada 
de obras habitacionais de 
interesse social. Oferecer 
moradia digna para centenas 
de famílias é algo fundamen-
tal para o desenvolvimento 
da Cidade”, afirma Marcelo 
Mariano, titular da Sehab.

INFRAESTRUTURA
Antes mesmo do início 

da construção dos novos 
apartamentos, a Prefeitura 
já havia iniciado as obras da 
infraestrutura e urbanização 
no local, que incluem inter-
venções de redes de água e 
esgotamento sanitário; dre-
nagem; pavimentação; ener-
gização e iluminação pública. 
Já foram realizados serviços 
do trecho da Rua 118 até a 

Rua Leonor da Silva Quadros.
Os recursos investidos 

nesta segunda fase do Can-
tagalo integram um pacote 
de recursos no valor de 
pouco mais de R$ 63 mi-
lhões, obtidos através da 
Caixa Econômica Federal, via 
Finisa – Financiamento à Infra-
estrutura e ao Saneamento.

Parte deste valor – cerca 
de R$ 26,47 milhões - tem 
sido utilizado para obras 
de infraestrutura urbana e o 
restante para produção habi-
tacional, como por exemplo, 
o Parque da Montanha, cujas 
primeiras 180 unidades estão 
sendo entregues. Somados 
aos demais empreendimen-
tos viabilizados pela Secreta-
ria de Habitação, representam 
a maior produção habitacio-
nal da Cidade em 19 anos.

Iniciada a segunda etapa da 
revitalização do parque de ilu-
minação pública da Cidade. O 
processo teve início em 2018, 
quando as primeiras lâmpadas 
de vapor foram substituídas 
por LED, beneficiando cerca 
de 6.500 pontos em todo 
o Município. Nesta fase, mais 
de 120 vias públicas serão 
atendidas. Somando-se as 
já realizadas, a nova ilumi-
nação chegará a 400 ruas, 
contemplando 9.790 pontos.

Em Vicente de Carvalho, as 
novas lâmpadas chegaram às 
vias do Jardim Boa Esperança, 
Pae Cará, Jardim Maravilha, 
Jd. Conceiçãozinha, Jardim 
Cunhambebe, Vila Alice, Sitio 
Conceiçãozinha e Vila Áurea.

Já na outra parte da Ci-
dade, os bairros Santa Rosa, 
Santo Antônio, Jardim Prima-
vera, Jardim Las Palmas, Cida-
de Atlântica, Perequê, Jardim 
Astúrias, Tombo, Pernambuco, 
Cachoeira, Jardim Guaiúba, 
Jardim Mar e Céu, Jardim São 
Miguel, Vila Júlia, Jardim Hele-
na Maria, Jardim Vitória, Jardim 
Três Maria, Morrinhos, Vila Alzi-
ra, Santa Cruz dos Navegantes 
e Santa Maria compõem a 
lista dos pontos que tive-
ram as luminárias substituídas.

Neste sábado, dia 25 
de julho, às 17h, um dos 
principais nomes da Oftal-
mologia no País, o médico 
Phd pela University of Tokyo, 
Dr. Mauro Nishi, e o oftalmo-
logista fellowship em Óptica 
Cirúrgica – catarata e cirurgia 
refrativa, Dr. Rafael Cicconi, 
irão ministrar a palestra online 
“Os caminhos da Oftalmo-
logia”. A mediação ficará 
a cargo do oftalmologista 
fellowship de córnea, do-
enças externas e cirurgia 
refrativa, Dr. Luiz Bernardi. 

O evento é gratuito e aber-
to ao público interessado, 
uma realização da Liga Aca-
dêmica de Oftalmologia do 
curso de Medicina da Unaerp 
Guarujá. Para acompanhar 
a atividade, que tem vagas 
limitadas, basta acessar o link 
do Google Meet que será 

Habitação

Iluminação
Mais de 120 
ruas serão 
atendidas 

Iniciadas
as obras de
recuperação

Farol do
Itapema

Prefeitura emite mais de 660 novos alvarás de 
construção para nova fase do Projeto Enseada

Unaerp Guarujá
Palestra discutirá os 

caminhos da Oftalmologia

O oftalmologista 
Mauro Nishi será

um dos palestrante

Inscrições para bolsa atleta
são retomadas no Município

municipal nº 13.569/2020, 
de 18/03/2020, com deter-
minações sobre prevenção 
da Covid-19. Com a flexibili-
zação de algumas atividades 
no Município, a Sedel decidiu 
por retomar o processo de 
inscrições para o programa.

Idealizado com o intuito 
de incentivar atletas de alto 
rendimento do Município, 

o projeto contempla, entre 
outras modalidades, karatê, 
judô, futsal, voleibol, tênis e 
natação. A iniciativa é vol-
tada a todos os atletas de 
destaque da Cidade, que 
possuem títulos a níveis re-
gionais, nacionais e interna-
cionais, incluindo os compe-
tidores de modalidades não 
ligadas ao Comitê Olímpico.

disponibilizado no dia da pa-
lestra na bio do Instagram da 
liga (https://www.instagram.
com/laoft.unaerpguaruja/). 

Projeto estava paralisado desde a vigência do Decreto emergencial

Guarujá terá 900 novas moradias 
para famílias em áreas de risco

De Guarujá 

O prefeito de Guarujá, 
Válter Suman e o presidente 
da Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano 
(CDHU) do Estado de São 
Paulo, Reinaldo Iapequino, 
assinaram nesta quarta-feira 
(23), na sede do órgão, 
convênio que vai garantir 
o desenvolvimento de um 
novo empreendimento ha-
bitacional que propiciará a 
construção de 900 moradias 
para famílias que vivem em 
áreas de risco da Vila Baiana, 
Vila Júlia e Jardim Três Marias.

O projeto é fruto de par-
ceria entre o Município e 
o Governo do Estado, por 
meio do Programa Litoral 
Sustentável, criado em 2016, 
destinado a promover o 
desenvolvimento socioam-
biental e econômico do 
litoral paulista em harmonia 
com a conservação dos re-
cursos naturais, o que inclui 
a realocação de famílias em 
área de risco. A iniciativa 
já atendeu 16 municípios 
paulistas em região litorânea.

O convênio prevê inves-
timentos da ordem de R$ 
530 milhões (100 milhões de 
dólares), que serão liberados 
do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) para 
a CDHU. A verba não servirá 
só para a construção das 
novas unidades, mas também 
para obras de urbanização 
de espaços que ainda po-
derão continuar habitados. 

Por isso, o programa im-
pactará 2.000 famílias, entre 
moradores da Vila Baiana, Vila 
Júlia e Jardim Três Marias, co-
munidades que estão localiza-
das na Serra de Santo Amaro.

As famílias que precisarem 
ser realocadas irão para as 900 
unidades que serão erguidas 
na esquina das avenidas Lydio 

Martins Correia e Antenor Pi-
mentel, no bairro Morrinhos. 

Só do Morro da Vila Baiana 
devem ser retiradas cerca de 
500 famílias, que hoje moram 
em locais de risco para des-
lizamentos, de acordo com 
mapeamento realizado pelo 
Instituto de Pesquisas Tecno-
lógicas (IPT) e a Defesa Civil.

URBANIZAÇÃO
O projeto não é volta-

do somente à remoção de 
pessoas que estejam em 
áreas de risco. Ele também 
prevê a urbanização das 
áreas que tenham condições 
de receber melhorias em 
infraestrutura como distri-
buição de água, coleta de 
esgoto, controle de água das 
chuvas e sistemas de con-
tenção de deslizamentos.

Na prática, os bairros se-

guirão existindo, mas de 
forma urbanizada e regulari-
zada. Para garantir que não 
haja um repovoamento do 
local, entrará o trabalho de 
recuperação ambiental, com 
o replantio das espécies na-
tivas que foram removidas no 
processo de invasão para a 
construção das edificações.

CRONOGRAMA
“O BID já aprovou o perfil 

do projeto, agora é só seguir 
os trâmites”, destacou o pre-
sidente da CDHU, Reinaldo Ia-
pequino. Já foram realizadas 
três consultas públicas virtuais 
sobre o projeto guarujaense 
e, segundo o coordenador 
da Unidade de Gerenciamen-
to do Programa (UGP) Serra 
do Mar e Litoral Sustentável, 
Eduardo Velucci, será reali-
zada mais uma em agosto. 

Depois disso, será definido 
um cronograma de ações.

“Só com a junção de 
forças é que os municípios, 
estados e União conseguem 
efetivos resultados como os 
que estamos vendo acon-
tecer em Guarujá. Inúmeras 
famílias serão beneficiadas 
de diversas formas, acima de 
tudo com moradias dignas e 
seguras”, afirmou.

O prefeito Válter Suman 
classificou o projeto como 
uma verdadeira revolução na 
história da Cidade. “Tanto do 
ponto de vista habitacional 
como social e ambiental, 
com a solução de proble-
mas que há décadas afligem 
a nossa população”, frisou.

EXPERIÊNCIAS PRÓXIMAS
Cubatão foi a primeira 

cidade da Baixada Santista 

beneficiada com o antigo 
Programa de Recuperação 
Socioambiental da Serra do 
Mar – que deu origem ao 
Litoral Sustentável – onde foi 
criado o Conjunto Habita-
cional Rubens Lara, no Jardim 
Casqueiro, cujos primeiros 
apartamentos foram entre-
gues em 2010. Os moradores 
eram oriundos de áreas de ris-
co, pertencentes aos bairros 
Cota 95/100, Cota 200, Pinhal 
do Miranda e Fabril, todas 
faziam parte da Serra do Mar.

Em ambos os casos, algu-
mas famílias permaneceram 
em seus locais de origem, 
mas desde antes do início 
da construção dos apar-
tamentos, já foram realiza-
das obras de infraestrutura 
para atender os morado-
res que permanecem mo-
rando nas comunidades.



Rosângela BozziRosângela Bozzi

Governador Juventino Figueira Borges
visita o Lions Clube Guarujá Sul

O grupo de companheiros do Lions Clube Bertioga prestigiou o encontro

O engenheiro e governador, do Lions Clube, Distrito LC5, 
Juventino Figueira Borges visitou o Lions Clube Guarujá 
Sul, em Vicente de Carvalho. O governador foi recebido 

por companheiros de clubes da Região, São Paulo e
Interior. Na foto, com sua esposa, a médica Elizabethe Borges 

Jorge Luiz Pedro, seu pai Albertino Pedro,
estimado companheiro que completou

85 anos na noite da visita do governador,
e sua mãe Eugênia Pedro. Parabéns!!! 

O empresário Edson Neves e 
sua esposa Margareth Neves

O empresário Dênis Mari e sua esposa,
a dentista Maria de Jesus Mari 

Mônica Reis e seu marido, o presidente
do Lions Clube Guarujá Sul, Airton Reis,

que agradeceu a presença de todos 

Marcos de Almeida Gomes
e Mary Hellen Bernardes

Eliete Rubido e seu marido Sérgio Rubido

O presidente do Lions Clube Guarujá
Centro, Ademir Nascimento e sua

esposa Adriana Magalhães NascimentoElizabethe Borges e Mônica Reis

O empresário João
Haroldo de Oliveira 
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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
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Inauguração do Hospital Don Domênico 
inicia novo tempo na saúde da cidade

O diretor-presidente do Hospital Don Domênico, 
Aly Ayoub, recebeu com muita simpatia, na

inauguração do novo hospital, a diretora de negócios
da Casa de Saúde de Santos, Rose Bellem

O diretor presidente da Associação Santamarense 
de Beneficência do Guarujá (ASBG), advogado 

Urbano Bahamonde Manso e o prefeito de 
Guarujá, o médico Válter Suman 

As médicas pediatras Nilva Fernandes, o 
advogado Urbano Bahamonde e Léa Arosa

O empresário Anderson Perez e o diretor 
administrativo do HSA, José Diógenes

Os médicos Aleksander Machado e 
Massao Soezima, contentes em poder colaborar

mais com a Saúde da Cidade 

O presidente da Casa de Saúde de
Santos, médico Mustafá Abou Arabi e
a competente diretora Rose Bellem 

A gerente de Comuni-
cação e Marketing do 
Hospital San Paolo, 

Adriana Storai

O médico Belarmino 
Fonseca compartilhou 

do momento importante 
da unidade hospitalar

O secretário de Saúde 
de Guarujá, Sandro

Luiz Ferreira de Abreu 

O presidente do 
Instituto Don Domênico, 

Lúcio Lemos 

O conceituado médico, 
diretor técnico do 

Hospital Don Domênico, 
Heraldo Inforzato 

O presidente da Associa-
ção Paulista de Medicina 
do Guarujá, o médico 
Edemilson Cavalheiro

A secretária da presidência do Hospital Santo Amaro, Rosane Antunes dos Santos e as
enfermeiras do Hospital Don Domênico, Mariângela Pires, Idelma Boscolo e Claudinéia Sindice

O Hospital Don Domênico vai atender a população de Guarujá, Vicente de Carvalho e Região
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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

a
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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?

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

� Charges  � Logotipos
� Ilustrações � Caricaturas 
� Logomarcas

BabuBabuBabuBabu

Da Redação

Para 60% dos brasileiros, 
os gastos com alimentos, 
produtos e serviços para si 
e suas famílias aumentaram 
desde o início da pandemia 
do novo coronavírus. Este 
é o resultado da pesquisa 
Ipsos Essentials: Cost of Living 
Amid Covid-19, realizada 
com 18 mil entrevistados em 
26 países. No Brasil, foram 
entrevistadas 1.000 pessoas. 

Enquanto seis em cada 10 
notaram uma alta no custo de 
vida, 15% disseram que os 
gastos diminuíram e 25% não 
sentiram diferença alguma nas 
contas no fim do mês. 

O impacto da Covid-19 
para a população brasileira 
é muito similar à mé-
dia global. Conside-
rando o total de 
par ticipantes do 
estudo, 60% rela-
taram aumento nos 
gastos, 12% per-
ceberam uma dimi-
nuição e 29% disseram 
que os custos são os mes-
mos de antes da pandemia.

O que pesa - Na per-
cepção dos entrevistados 
brasileiros ouvidos pelo levan-

A partir deste domingo, dia 
26, a linha 110, que compõe o 
sistema de transporte urbano 
de Guarujá, será incorporada 
à linha 55. Ambas realizam o 
trajeto do Perequê ao Termi-
nal de Vicente de Carvalho. 
Objetivo é otimizar o tempo 
de viagem dos passageiros.

A mudança acontece so-
mente aos domingos, dia da 
semana no qual a demanda 
de passageiros teve queda, 
comparando o mês de mar-
ço com o de julho, ou seja, 
antes e quatro meses depois 
do início da pandemia, que 
impôs, entre outras coisas, 

a política do isolamento so-
cial, o que reduziu os des-
locamentos das pessoas.

Os dados foram obtidos 
por meio de pesquisa de 
origem e destino realizada 
pela City Transporte, conces-
sionária do transporte cole-
tivo municipal, em parceria 

com a Diretoria de Transporte 
Público, ligada à Secretaria 
Municipal de Defesa e Con-
vivência Social. De segunda 
a sábado, quando o movi-
mento é maior, permanecem 
em circulação as duas linhas, 
tanto a 55 quanto a 110.

Horários - A linha 55 terá 

uma nova grade de horários 
aos domingos, com o aumen-
to de partidas sem prejuízo 
aos passageiros. As informa-
ções podem ser consultadas 
no site da City Transporte: city-
mais.com.br ou pelo telefone: 
0800-0420460, de segunda a 
sábado, das 7h às 19 horas.

De 28 de julho a 11 de 
agosto, das 15h às 17h, o Se-
brae Baixada Santista promove 
o Programa Enfrentar – curso 
online e gratuito, destinado 
aos empresários do trade 
turístico de Guarujá. Objetivo 
da iniciativa é proporcionar 
acesso a ferramentas apro-
priadas ao enfrentamento da 
crise e, com isso, se preparar 
para a retomada segura da ati-
vidade turística pós Covid-19.

Dada a relevância do turis-
mo para a vida econômica do 
destino, a presidente do GCVB 
– Visite Guarujá, Maria Laudenir 
de Oliveira, a Lau, considera 

que “esta é uma oportunida-
de de ouro para nossos em-
presários e empreendedores 
receberem capacitação de 
fonte segura e de inegá-
vel qualidade profissional”.

O conteúdo programático 
inclui Protocolos da Retoma-
da; Conhecimentos dos Direi-
tos na Crise; Proteção ao Caixa 
das Empresas; Aprendizagem 
sobre o Crédito Certo para 
Cada Empresa; Consultoria 
em Gestão Financeira - Resul-
tados em Tempos de Crise 
e Venda Online na Prática. 
Vagas limitadas. Inscrições: 
https://bit.ly/guarujaturismo.

Termina nesta sexta-feira 
(24), às 15 horas, as inscri-
ções para o processo seletivo 
do Vestibulinho 2° Semestre 
2020 da Etec Alberto San-
tos Dumont, em Guarujá. 
Os interessados podem se 
inscrever pelo site www.
vest ibul inhoetec.com.br. 

A taxa de inscrição custa 
R$19,00 e qualquer pessoa 
que esteja cursando a 2ª 
ou 3ª série do Ensino Mé-
dio, ou que já tenha con-
cluído, poderá se inscrever.

Somente na Cidade, mais 
de 1.700 vagas estão abertas, 
entre cursos presenciais e à 
distância para Administração, 
Logística, Secretariado, Turis-
mo Receptivo, entre outros.

Devido à pandemia, não 
será aplicado exame. Com 
isso, a classificação dos can-

Em tempos de pande-
mia, criminosos aproveitam 
a vulnerabilidade das pes-
soas e aplicam golpe da 
troca do cartão do banco 
para fazer saques e transa-
ções indevidas. O Procon 
SP divulgou recentemente 
em sua redes sociais orien-
tações sobre como evitar 
a situação com o objetivo 
de prevenir o consumidor 
contra alguns golpes apli-
cados durante a pandemia. 

COMO FUNCIONA
O criminoso aborda o 

consumidor quando ele 
sai da agência bancária 
como se fosse um fun-
cionário do banco - com 
roupa e crachá de identi-
ficação - e alega que de-
vido a um erro na transa-
ção, precisa verificar o seu 
cartão. Após a entrega, o 
criminoso troca o cartão 
sem que o consumidor 
perceba e o devolve. 
Saques e transferências 
indevidas são realizadas.

COMO EVITAR
O consumidor deve 

lembrar que a senha não 
deve ser passada a ter-
ceiros em nenhuma oca-
sião; deve ficar sempre 
atento ao cartão e con-
fer i - lo na devolução.

Ao usar o cartão, deve 
também observar se a se-
nha está sendo digitada na 
tela certa e lembrar que o 
campo de senha mostra 
apenas asteriscos, nun-
ca os números digitados.

É preciso redobrar a 
atenção e estar atento. 

Serviço
Procon-SP
alerta para 
o golpe da 
troca de 
cartão

Criminosos 
aproveitam período 
de pandemia para 
aplicar golpe nas 

agências bancárias

Pandemia Covid-19

Pesquisa aponta aumento do custo
de vida para 60% dos brasileiros

tamento, as com-
pras de mercado 
– alimentação e 
produtos de lim-

peza – são as que 
mais alavancaram a 

alta nos custos durante 
a pandemia: 65% disseram 
ter tido gastos maiores nesses 
itens. Para 29%, permane-
ceram iguais e, para apenas 
6%, os gastos diminuíram.

Os custos fixos, como 
serviços de água, energia 
e gás, também estão entre 
os que mais cresceram, na 
opinião dos par ticipantes 
do Brasil. Para 46%, houve 
aumento nessas contas, 45% 
disseram estar iguais e 9% 
tiveram diminuição nos gas-
tos. Já o valor dispendido 
em impostos ficou maior 
para 33%, enquanto 7% re-

lataram queda nos custos e 
60% não notaram diferença.

Em contrapartida, outras 
despesas ficaram menos cus-
tosas. É o caso dos gastos 
com transporte que, para 
35% dos brasileiros, estão 
menores. Se mantêm os mes-
mos para 42% e aumentaram 
para 23%. Diminuíram tam-
bém, para 34% dos entrevis-
tados, os custos com roupas, 

sapatos e acessórios. Já 20% 
disseram que estão gastando 
mais e 46% não perceberam 
nenhuma mudança no bolso.

O estudo on-line foi re-
alizado com 18.000 entre-
vistados com idades de 16 
a 74 anos em 26 países, 
entre os dias 22 de maio 
e 05 de junho de 2020. A 
margem de erro para o Brasil 
é de 3,1 pontos percentuais.

Mudança na Linha 110 entra em vigor no domingo (26)

Programa Enfrentar 
promove curso online 

voltado ao turismo

As vagas dispomíveis são limitadas

Etec Alberto Santos Dumont prorroga inscrições

Enquanto seis em cada 10 notaram uma alta no custo de vida, 15% disseram que os 
gastos diminuíram e 25% não sentiram diferença alguma nas contas no fim do mêsCompras

de mercado,
água, luz e gás 
são os maiores 
responsáveis 
pelo aumento

Mais de 1.700 vagas estão abertas, entre 
cursos técnicos presenciais e à distância

Presenciais:
(40 vagas cada)
� Administração
(Semi-presencial com aulas 
aos sábados pela manhã)
� Cozinha (Gastronomia 
– Período da Noite);
� Logística
(Período da Noite);
� Secretariado
(Período da Tarde);
� Turismo Receptivo 
(Período da Tarde).

Totalmente on-line:
(250 a 500 vagas cada)
� Administração;
� Comércio;
� Desenvolv. de Sistema;
� Guia de Turismo;
� Secretariado;
� Especialização em 
Gestão de Projetos.

Especialização em 
Gestão de Projetos, 
totalmente on-line
(300 vagas)

Confira a quantidade de vagas

didatos será feita por meio 
de análise de histórico es-
colar, considerando a mé-
dia das notas de Português 
e Matemática, obtidas na 
1ª série do Ensino Médio.

Os documentos de iden-
tificação e de escolarida-
de deverão ser inseridos 
e digitalizados no forma-
to PDF, diretamente no site, 
no momento da inscrição.
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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

BANCO 45

MMB
GOIABEIRA

PAROUIMPAR
RAPEPISCA

LILICRID
MAUREOLA
PAPESTE
ERVATBA

PIRAMATRE
PRESTARAR

OBTERESO
IORALIS

NOTRETLS
LAVATORIO

TARIFALOCAL

Dificulda-
de em ver
de longe
(Oftalm.)

Dar a
juros

(dinheiro)

(?)
dentária,
estrutura
da boca

Forma de
escolha,
nos jogos
infantis

Tabaco
em pó

Orlando
Teruz,
pintor

Uma das
sobrinhas
da Marga-
rida (HQ)

Embala-
gem de

inseticida

Fogueira
acesa na
Olimpíada

Bahia
(sigla)

Pró-(?):
assiste a
gestante

Conteúdo
de bolas

Conso-
antes de

"rico"

Servir; ter
utilidade
Alcançar;
conseguir

Explorador
de ouro

A árvore
da goiaba

Conceito final da
fábula

O nosso país e sua
capital

Imposto da indústria
(sigla)

A maior
potência
Incentivo
ao cavalo

Retórica
(abrev.)
6, em

romanos

Ornato
dos santos
Levantar
a ponta

Isso, em
espanhol
Afundo na

lama

Pia
(bras.)

Cobrança
telefônica

Acredita

Fecha
e abre

(os olhos) 

Corridas
de carros
A aviação
britânica

Não, em
inglês

Vogais de "rio"
Brincadei-
ra entre
torcidas

O martelo
ideal para
quebrar
pedras

Peça para
cavar
Planta

medicinal

Doença
contagiosa

Muito
extenso

3/eso — not. 4/lili. 5/matre — obter.

Da Redação

Nesta sexta-feira (24), a 
partir das 19 horas, Guaru-
já terá a estreia do Cinema 
Drive-in Solidário. A atração, 
uma solução para os fãs da 
sétima arte em tempos de 
pandemia, em que as salas de 
cinema convencionais ainda 
estão impedidas de funcionar, 
acontece no estacionamento 
do Ginásio Guaibê (Av. Santos 
Dumont, 420 - Santo Antônio).

Os espectadores vão 
acompanhar a atração sem 
precisar sair de dentro de 
seus carros. A projeção será 
feita em tela de LED com 60 
metros de comprimento e o 
som será transmitido por uma 
frequência de radio FM dentro 
dos veículos. Ainda, serão 
disponibilizadas telas laterais 
devido à posição dos carros, 
para que todos possam assistir.

A entrada será dois quilos 
de alimentos não perecíveis, 
que serão doados ao Fun-
do Social de Solidariedade.

RESERVAS
O cinema é proposto para 

duas pessoas, porém tem o 
limite de quatro pessoas por 
veículo e para reservar a vaga é 
necessário enviar via WhatsA-
pp a frase “Sou um convidado 
PRIME”, informando também a 
placa do carro para o número 
(13) 99198-8545. A lotação 
máxima é de 235 carros.

O programa Pontos MIS 
On-line apresenta o filme 
‘Eles não usam black tie’ 
(1981), neste sábado (25), 
às 16 horas. Em seguida, às 
18 horas, acontecerá um 
bate-papo ao vivo com es-
pecialistas. Para par ticipar 
do evento, que é gratuito, 
basta se inscrever através 
do site https://bit.ly/39fR8zB.

O filme é dirigido por Leon 
Hirszman e conta a história de 
Tião (Carlos Alberto Riccelli) e 
Maria (Bete Mendes). Os jo-
vens operários estavam com o 
casamento marcado, à espera 
do primeiro filho, quando 

uma greve sindical eclode.
Para manter o emprego 

e a estabilidade da família, 
o protagonista decide igno-
rar a luta e continuar traba-
lhando.  Porém, a decisão 
desagrada seu pai, Otávio 
(Gianfrancesco Guarnieri), 
líder do movimento grevista.

A obra retrata a situação 
da classe trabalhadora no 
período final da ditadura 
militar. Segundo a Associa-
ção Brasileira de Críticos de 
Cinema (Abraccine), ‘Eles não 
usam black tie’ está na lista 
dos 100 melhores filmes bra-
sileiros de todos os tempos.

Já o bate-papo contará 
com a presença da crítica 
de ar te, jornalista e cura-
dora, Maria Hirszman e do 
professor de cinema e ví-
deo da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), Reinaldo 
Cardenuto Filho. A conversa 
será mediada pelo artista e 
professor Eduardo Bordinhon.

A ação uma iniciativa do 
Museu da Imagem e do Som 
de São Paulo (MIS), realizada 
em Guarujá por meio de 
parceria entre a Secretaria 
Municipal de Cultura (Se-
cult)  e faz parte da progra-
mação do ‘MIS em Casa’.

Em Guarujá, uma cachorri-
nha redescobriu o significado 
de ter uma família. Após perder 
seu tutor, vítima da Covid-19, 
Latifah permaneceu na porta 
da Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) Doutor Matheus 
Santamaria - UPA Rodoviária a 
espera do dono. A cadela foi 
resgatada e, após uma ampla 
divulgação de sua imagem 
contando sua história, foi ado-
tada pela professora da rede 
municipal, Elizabeth Cordeiro.

A história com final feliz 
só foi possível com a in-
termediação da equipe do 
Canil Municipal, que auxiliou 
na campanha de divulgação 
e ofereceu todo o suporte 
ao animal, que já era castra-
do e goza de boa saúde.

“Perdi a minha mãe na 
semana passada e a Latifah foi 
uma forma de trazer alegria 
para casa novamente. Sempre 
gostei de animais e quando 
a vi sabia que era o certo 
a fazer. A Luna, minha outra 
cachorra, aceitou a nova irmã 
e elas estão se dando super 
bem”, comenta Elizabeth.

Servidora há 36 anos, a 
professora ressalta que esco-
lheu o nome árabe que em 
português significa adorável e 
amigável. “O nome tem tudo 
a ver com ela, não tinha como 
escolher um melhor. A Latifah 
pede carinho o tempo todo, 
está se adaptando à nova rotina 
e já é parte da família”, finaliza.

Latifah foi acolhida 
por uma professora 
da rede municipal

Cachorrinha fiel já 
está em novo lar

A veterinária Elizabeth Cou-
tinho acolheu a cadelinha até 
ela encontrar a família. “Uma 
amiga que é fisioterapeuta na 
UPA me ligou e contou que 
a cachorra acompanhou o 
dono até a porta do local. 
Porém, infelizmente ele veio 
a óbito e ela continuou à 
espera. Os funcionários, além 
de alimentarem e cuidarem 
dela, comentaram que a ca-
dela era muito dócil”, conta.

A coordenadora da Dire-
toria de Proteção e Bem Estar 
Animal, Vivi Vargas, comenta 
que o final feliz da cachorra é 
um motivo de comemoração. 
“Ela é um doce. Nós lutamos 
para encontrar um lar para ela 
e não descansamos enquan-
to isso não aconteceu”, diz.

Pontos MIS
Longa será 

exibido às 16 
horas. Após a 
sessão, haverá 

bate-papo 
ao vivo com 
especialistas

‘Eles não usam black tie’ é  a 
exibição deste sábado (25)

Cinema ‘drive-in’

A sétima arte vista através do para-brisas
Evento solidário acontece no estacionamento 
do Ginásio Guaibê e terá como entrada
dois quilos de alimentos não perecíveis
por carro. Reservas antecipadas

PROGRAMAÇÃO
DIVERSIFICADA

A atração permanecerá 
na Cidade por um mês e 
contará com uma programa-
ção diversificada com filmes 
novos e antigos, que estará 
disponível em breve, em 

um site destinado à reserva 
antecipada do ingresso. A 
iniciativa é da Prime Multi-
mídia e conta com o apoio 
da Prefeitura de Guarujá, por 
meio da Secretaria de Turis-
mo (Setur) e do Fundo So-
cial de Solidariedade (FSS).

“Um evento como esse 
tem como principal objeti-
vo, além do entretenimento, 
resgatar uma experiência 
de décadas passadas para 
os momentos atuais. É uma 
experiência para se viver em 
família e ainda tem um cunho 

social”, ressalta o secretário 
de Turismo, Fábio Santos.

VOCÊ SABIA?
O ‘drive-in’, que nas déca-

das de 1960 e 1970 ganhou 
fama no Brasil como ‘cinema 
ao ar livre’ devido aos filmes 

norte americanos, é, na cultura 
norte americana, um local de 
serviços onde o cliente é en-
corajado a consumir alimentos 
dentro do carro, o já usual 
‘drive-thru’ usado nas redes 
de fast food.

A exibição de filmes en-
quanto se consumia era um 
atrativo a mais que acabou 
caindo no gosto de uma 
geração e influenciando cos-
tumes que são atuais ainda 
hoje. Afinal, quem não gosta 
de um filminho com pipoca e 
refrigerante, ou um milk shake 
e batatas fritas para acompa-
nhar, não é mesmo?

O sistema drive-in (ou dri-
ve-thru) uniu o útil ao agradá-
vel e foi sucesso não apenas 
nas américas, mas também na 
Europa, onde esses serviços 
são oferecidos por bancos, 
farmácias, supermercados, ci-
nemas e redes de fast-food. 

Como toda febre, o cine-
ma drive-in caiu em desuso e 
perdeu espaço para as gran-
des salas cheias de tecnologia 
com som e imagem de ultra 
definição. Mas em tempos 
de pandemia, o antigo sis-
tema que usava o radinho 
do carro para transmitir o 
som dos filmes se reinventou 
com a tecnologia do sécu-
lo 21 e vem sendo palco 
para exibições de shows ao 
vivo ou reprises, festival de 
filmes clássicos, e também 
exibição de filmes recentes.
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De Agência Brasil

Na semana passada, Alck-
min foi indiciado a partir de 
uma investigação com base 
em informações fornecidas 
por executivos do Grupo 
Odebrecht em acordos de 
colaboração premiada.

O presidente es-
tadual do PSDB de 
São Paulo, Marco 
Vilnholi, divulgou 
nota em que afir-
ma ter confiança 
na “idoneidade” do 
ex-governador. “40 
anos de vida pública, pos-
tura de retidão e respeito à 
lei sem jamais abrir mão dos 
princípios éticos e de seu 
compromisso em servir”, diz 
o comunicado. Alckmin foi 
governador de São Paulo em 
dois períodos, entre 2001 
e 2006 e de 2011 a 2018.

DEFESA
A equipe de defesa de 

Alckmin afirma que o ex-go-

vernador “jamais foi procura-
do pelas autoridades policiais 
para se manifestar a respeito 
dos fatos”. Além disso, segun-
do a nota, as concluões do 
inquérito são “apressadas” e 
infundadas”. “ Por isso, con-
fiante na Justiça, [Alckmin] 

responderá aos termos 
da denúncia, seguro 

de que não praticou 
qualquer ilícito, até 
porque nunca rece-
beu valores a título 
de contribuição de 

campanha eleitoral 
que não tenham sido 

devidamente declarados”.

JOSÉ SERRA
Na terça-feira (21), sena-

dor José Serra (PSDB-SP) foi 
alvo de uma nova operação 
sobre doações ilegais de 
campanha. A Polícia Federal 
cumpriu quatro mandados 
de prisão e busca e apreen-
são em endereços ligados 
ao senador e outras pessoas 
suspeitas de envolvimento no 

esquema. As ações ocorrem 
na capital paulista, em Brasília, 
Itatiba (SP) e Itu (SP). Além 
de ser do mesmo partido de 
Alckmin, Serra foi governador 
de São Paulo (2007-2010).

Segundo o Ministério Pú-
bico de São Paulo, a investi-
gação é baseada em informa-
ções repassadas por pessoas 
que foram contratadas em 
2014 para operacionalizar 
os pagamentos das doações 
eleitorais não contabilizadas, 
em colaboração espontânea 
com a Justiça. O processo 
foi remetido pelo Supremo 
Tribunal Federal à Justiça Elei-
toral de São Paulo em 2019.

Na ocasião, Serra afirmou 
que “jamais recebeu vanta-
gens indevidas ao longo dos 
seus 40 anos de vida pública 
e sempre pautou sua carreira 
política na lisura e austeridade 
em relação aos gastos públi-
cos”. A nota enfatiza ainda 
que todas as suas contas de 
campanha sempre foram apro-
vadas pela Justiça Eleitoral.

De Agência Brasil

Após ter registrado re-
corde de casos diários de 
covid-19 na quarta-feira (22), 
o estado de São Paulo voltou 
a apresentar um alto número 
de novos casos confirmados 
do vírus na quinta-feira (23), 
o segundo maior desde o 
início da pandemia: 12.561 
nas últimas 24 horas.

Segundo o governo pau-
lista, isso é resultado de um re-
presamento de dados, provo-
cado por falhas no sistema do 
e-SUS do Ministério da Saúde 
desde quinta-feira passada 
(16). A Agência Brasil entrou 
em contato com o Ministério 
da Saúde para saber sobre o 

problema, mas até este mo-
mento não obteve resposta.

Na quarta-feira, o estado 
registrou 16.777 casos confir-
mados do novo coronavírus, 
batendo recorde. O estado 
chegou a contabilizar mais de 
19 mil casos em um único dia, 
mas isso tinha sido resultado 
de um acúmulo de dias por 
causa de um problema no 
sistema de contabilização do 
Ministério da Saúde.

“Ontem (22) nos espan-
tou o número de casos que 
tivemos, uma elevação abso-
lutamente espantosa”, disse o 
secretário estadual da Saúde, 
Jean Gorinchteyn.

“Se nós temos um número 
de dados que vem em uma 

faixa diária de 7,5 mil casos 
novos por dia e eu passo a 
ter 16.777, algo aconteceu. E 
nós observamos que, a partir 
do dia 17 de julho, esses 
números baixavam para 5 mil 
casos, 6 mil casos — sempre 
2 mil a 2,5 mil casos a menos 
do que as médias diárias”, 
disse Gorinchteyn.

Segundo o secretário, 
após o número muito elevado 
o governo paulista resolveu 
pesquisar as razões que jus-
tificassem esse aumento e 
confirmou a instabilidade no 
sistema do e-SUS – que vem 
ocorrendo há uma semana. 

“O e-SUS, do Ministério da 
Saúde, mostrou instabilidade, 
dificultando a inserção dos ca-

Desde quinta-feira (23), 
os usuários do aplicativo 
Caixa Tem, usado no rece-
bimento do auxílio emer-
gencial, que tiveram contas 
bloqueadas preventiva-
mente por inconsistência 
cadastral poderão realizar 
o envio de documentos 
por meio do aplicativo para 
realizar o desbloqueio em 
até 24 horas. O Caixa Tem 
apresentará as orientações 
necessárias que o bene-
ficiário deverá seguir no 
próprio aplicativo.

No caso de contas blo-
queadas por indícios de 
fraudes, os usuários serão 
informados por meio do 
aplicativo Caixa Tem para 
que se dirijam a uma agência 
de acordo com calendário 
escalonado por mês de ani-

versário. Segundo o banco, 
o objetivo é evitar filas nas 
agências e aglomerações.

4ª parcela - Os be-
neficiários do auxílio emer-
gencial que estão no pro-
grama Bolsa Família com NIS 
(Número de Identificação 
Social) final 4 receberam 
quinta-feira (23) a quarta 
parcela, que é de R$ 600 ou 
R$ 1,2 mil (mães solteiras).

O pagamento para esse 
grupo começou na última 
segunda-feira (20). Ao todo, 
19,2 milhões de brasileiros 
cadastrados no programa 
vão receber o pagamento até 
o dia 31 de julho. O auxílio 
emergencial foi criado pelo 
governo federal para tentar 
reduzir os efeitos negativos 
na economia causados pelo 
novo coronavírus (covid-19).

Auxílio Emergencial
Caixa divulga orientação 

para desbloqueio de contas

SP registra mais de 12,5 mil novos 
casos de covid-19 em 24 horas

Estado alega represamento de dados do e-SUS para alta dos números

sos leves dos municípios para 
essas contabilizações. Com 
isso, todos esses dados que 
ficaram represados acabaram 
sendo lançados de uma vez 
só”, explicou o secretário.

De acordo com o co-
ordenador do Centro de 
Contingência do Coronavírus 
em São Paulo, Paulo Me-
nezes, essa falha no siste-
ma do Ministério da Saúde 
deve continuar influenciando 
nos dados do estado, pelo 
menos até sexta-feira (24).

“O sistema de informação 
em saúde utilizado para con-
tabilizar dados de covid-19 
[a doença provocada pelo 
novo coronavírus] no país 
todo envolve dois bancos 
de dados. Um para casos 
internados, chamado de Si-
vep-Gripe e outro para casos 
leves, chamado de e-SUS. 
E o volume de informações 
nesse e-SUS é muito gran-
de. É um sistema pesado 
que apresentou instabilidade 
desde quinta-feira”, disse.

Balanço -  Até es te 
momento, o estado soma 
452.007 casos confirmados 
do novo coronavírus, com 
20.894 óbitos. Há 5.552 
pessoas internadas em estado 
grave em todo o estado em 
casos suspeitos ou confir-
mados de coronavírus, além 
de 8.354 pessoas interna-
das em enfermarias. A taxa 
de ocupação de leitos de 
unidades de terapia intensi-
va (UTI) do estado está em 
torno de 66,2%, enquanto a 
média na Grande São Paulo 
está em torno de 63,7%.

As pessoas que se recu-
peraram da doença já somam 
302.176 em todo o estado.

MP de SP denuncia 
Alckmin por corrupção 
e lavagem de dinheiro

Ex-governador foi indiciado por corrupção passiva, lavagem  de 
dinheiro e falsidade ideológica eleitoral. A denúncia foi apresentada 

pelo Ministério Público de São Paulo à Justiça Eleitoral

Aplicativo Caixa Tem apresentará
as orientações necessárias

O ex-
governador 

de São Paulo 
Geraldo 

Alckmin foi 
denunciado


