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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:

Recuperação do turismo no Estado
tem foco nas cidades do litoral

De acordo com o Centro de Inteligência e Economia do Turismo, o “turismo de proximidade”, viagens rodoviárias,
por períodos curtos e destinos até três horas de deslocamento, é o primeiro grande movimento de retorno no setor;

Guarujá já se beneficia dessa retomada devido a investimentos e projetos em desenvolvimento no setor
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Via na Cachoeira
terá obras para

novo asfalto e guias
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Municípios terão autonomia sobre volta às aulas

Balanço da pandemia  
mostra alta taxa de 
curados em Guarujá
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Atriz Glamour Garcia 
confirma presença 
em festival santista Festival de Curtas terá exibição online 
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Micros
11 pré-candidatos
Apesar da conta de cerca 
de 11 pré-candidatos à 
prefeitura de Guarujá, para 
quem anda pela cidade, 
o nome do prefeito Válter 
Suman continua bem cotado 
para faturar a reeleição. Nas 
pesquisas que circulam pe-
los bastidores políticos, um 
fato é inegável: o segundo e 
demais lugares das pesquisas 
aparecem com percentual 
muito atrás do prefeito. 

Oposição?
Em uma pesquisa recente, 
promovida por um portal 
de internet de Santos, os 
candidatos que se apre-
sentam como oposição ao 
atual governo são os que 
acumulam índices menores 
de preferência do eleitora-
do. Já os candidatos que 
tiveram passagem anterior 
pela Câmara estão com baixa 
rejeição segundo a opinião 
do eleitorado ouvido pela 
pesquisa. 

Perguntar...
Perguntar não ofende: Fazer 
oposição ainda é bom ne-
gócio em Guarujá? Com a 
palavra, o eleitor.

Comida boa 
A reabertura de restaurantes 
na cidade tem propiciado 
ao morador e visitante da 
cidade bons momentos de 
diversão e encontros, dentro 
do novo normal das relações 
sociais em plena pandemia 
do coronavírus, claro.

Al Mare
Com a reabertura e todos 

os cuidados que a lei exige, 
vale destacar o zelo do res-
taurante Al Mare, dos amigos 
Magda e Marcos Dias. Para 
proporcionar uma experiên-
cia gastronômica com quali-
dade e segurança ao cliente, 
o restaurante adotou car-
dápio ‘à la carte’, com uma 
delícia melhor que a outra. 

Novidades
Os pratos são preparados 
individualmente, pode ser 
executivo também, e são 
bem servidos! Todos os dias 
o menu tem promoções e 
os pratos sempre contam 
com alimentos frescos e da 
estação. Vale a pena conferir. 
Funcionamento de terça a 
domingo, no horário do al-
moço! Vale a pena conferir!

Fase amarela
Nesta semana, o Governo 
de SP divulgou que amplia 
de seis para oito horas o 
horário de funcionamento 
dos estabelecimentos co-
merciais e de serviços para 
as regiões e os municípios 
na fase amarela do Plano SP. 

Shoppings
A partir desta sexta-feira, 
shoppings centers, restauran-
tes, comércio de rua, escri-
tórios, barbearias, academias 
de esportes, etc, poderão 
ampliar em duas horas seu 
funcionamento. Empresários 
podem escolher se adotam 
jornada contínua ou fracio-
nada, respeitando este limite. 
Ocupação máxima deve 
ser de 40% da capacidade 
dos assentos e fechamento 
deve ocorrer até as 22h 

Pandemia está aí
Os horários foram estendi-
dos, mas é preciso lembrar 
que a pandemia continua. 
São Paulo contabiliza até hoje 
721 mil casos de coronavírus 
e 27.591 óbitos. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI 
está em todo o estado abai-
xo de 60%.

Destacando
As sessões ordinárias da 
Câmara continuam ocorren-
do todas as terças-feiras e, 
como sempre, em tempos 
de eleições municipais, as 
opiniões expressadas em 
plenário são sempre contun-
dentes. Se não, na voz, no 
volume de trabalho.

Andressa
A vereadora Andressa Salles, 
por exemplo, foi a campeã de 
requerimentos apresentados 
na sessão da última semana. 
Nada menos que 29 traba-
lhos que estavam represados 
desde o ano passado foram 
pautados para a sessão.

Represados
Entre os trabalhos, uma 
Moção de Apoio ao De-
putado Federal Eduardo 
Bolsonaro - PSL, “pela de-
fesa irredutível dos direitos 
e garantias individuais da 
população de Guarujá”, 
passando por requerimen-
to de informações sobre 
o Carnaval de 2020 na ci-
dade, e outro de informa-
ções sobre o Plano de Ge-
renciamento de Risco do 
Porto de Guarujá e o Plano 
de Ação de Emergên-
cia do Porto de Guarujá.

Pegar dinheiro de saúde e permitir que se transforme 
em aumento de salário para o funcionalismo é um crime 

contra o país. É um desastre, é preocupante porque o 
Senado é a casa da República. É onde os representantes 

têm que defender a República. É um péssimo sinal.
Paulo Guedes, ministro da Economia, sobre decisão do

Senado, por 42 votos a 30, de derrubar o veto do presidente
que impede reajustes nos salários dos servidores

FRASE DA SEMANA

Desde a conquista dos 
portugueses, no final do 
século XV, até o fim da 
escravidão, em 1888, a 
sociedade brasileira foi 
caracterizada pelo modo 
de produção escravista.

Mesmo antes da es-
cravidão negra ser intro-
duzida no Brasil, a partir 
da quarta década do sé-
culo XVI, os por tugue-
ses utilizaram a mão de 
obra dos nativos indíge-
nas à força, ferro e fogo.

Agora, segunda dé-
cada do século XXI, há 
132 anos da chamada 
‘libertação dos escravos’, 
a elite branca continua 
agindo como se ainda es-
tivéssemos no tempo dos 
pelourinhos legalizados.

A simples lei que pre-
tendia pôr fim à escravidão 
no país não teve sucesso. 
Analisando a sociedade 
atual, percebemos evidên-
cias claras e vergonhosas 
da ‘escravidão estrutural’.

A sentença da juíza do 
Paraná Inês Marchalek Zar-
pelon é um exemplo. Ela 
condenou um brasileiro, 

há poucos dias, com grande 
repercussão nacional, “em 
função de sua raça” negra.

Para ela, os afrodescen-
dentes já nascem com pre-
disposição ao crime. Parece 
que a sentença anacrônica 
foi retirada de ações judiciais 
dos séculos XVI, XVII ou XVIII.

Espantado? Eu não. Sem-
pre entendi que a sociedade 
brasileira é conservadora e 
que isso tem reflexos nos três 
poderes da nossa república, 
principalmente no judiciário.

Recentemente, tivemos 
outro caso de ‘racismo es-

trutural’, em Santos, com 
o desembargador Eduar-
do Siqueira dando uma 
‘carteirada’ e destratando 
um servidor municipal.

Formado em sua gran-
de maioria por membros 
de uma classe média alta 
criada e estruturada na 
herança ideológica da es-
cravidão, o que espe-
rar do poder judiciário?

Quantas sentenças aná-
logas à da juíza do Paraná 
não foram proferidas? Mi-
lhares, talvez milhões, ao 
longo da história. Hoje, 
felizmente, as redes sociais 
desnudam as aberrações.

Pessoas teoricamente 
detentoras de conheci-
mentos científicos, jurídicos 
e sociais, que deveriam ser 
os mais preparados para fu-
gir dessa teia do ‘racismo es-
trutural’, nela permanecem.

Infelizmente, um nú-
mero significativo de seus 
membros age como se 
ainda vivêssemos numa 
sociedade aristocrática, 
desconhecendo a frase 
civilizatória que diz: ‘todos 
somos iguais perante a lei’.

Zoel é professor, formado em sociologia e presidente do
Sindserv - Sindicato dos Servidores Municipais de Guarujá

O poder que vive saindo do armário

Artigo

O Brasil precisa atrair 
investimentos nos próximos 
anos como forma de su-
perar as dificuldades atuais 
impostas pela pandemia 
do novo coronavírus. Nos 
últimos meses, o número 
de trabalhadores desem-
pregados superou o de 
empregados, reforçando 
a necessidade de medidas 
urgentes para alavancar a 
economia. A aprovação do 
Novo Marco Legal do Sane-
amento chega em um mo-
mento importante e torna-
se uma alternativa robusta na 
criação de trabalho e renda 
para milhares de brasileiros. 

Dados divulgados pelo 
governo federal apontam 
a criação de 60 mil empre-
gos para cada R$ 1 bilhão 
investido em saneamento. 
A nova legislação prevê 
investimentos entre R$ 500 
bilhões e R$ 700 bilhões até 
2033 para a universalização 
dos serviços de abasteci-
mento de água e esgota-
mento sanitário. Essa é uma 

oportunidade de melhorar 
a qualidade de vida de 100 
milhões de brasileiros sem 
acesso à rede de esgoto e 
outros 35 milhões que ainda 
não contam com água limpa, 
além de oferecer oportu-
nidade de trabalho para os 
milhares de desempregados. 

Por outro lado, o Novo 
Marco Legal do Saneamen-
to é uma oportunidade de 
impulsionar as empresas 
de engenharia brasileiras, 
que sofreram nos últimos 
anos com a for te queda 
nos empreendimentos de 
infraestrutura. Muitas delas, 
inclusive, enfrentaram a ne-
cessidade de demitir talentos 
formados nas principais ins-
tituições de ensino do país 
e outras, diante da penúria 
de investimentos, precisaram 
até mesmo fechar as portas. 

Esse é um setor de desta-
que na economia brasileira e 
que conta com profissionais 
altamente especializados. 
A retomada dos empreen-
dimentos com a aprova-

ção do Novo Marco Legal 
pode voltar a impulsionar 
pesquisas e a criação de 
projetos pela engenha-
ria nacional, reconhecida 
internacionalmente pela 
expertise desenvolvida du-
rante décadas, e que trans-
formou nossos profissio-
nais em referência na área. 

O setor de saneamento 
tem um grande potencial 
para atrair corporações 
com apetite para investi-
mentos em curto, médio 
e longo prazos. Mesmo 
diante da crise, a demanda 
por água vai continuar com 
poucas alterações e esse é 
um atrativo para companhias 
nacionais e internacionais. 

Esse é um momento de 
compromisso dos vários 
atores envolvidos com o 
saneamento básico brasi-
leiro. Mais do que nunca, 
é preciso juntar forças e 
aproveitar a oportunidade 
de melhorar a qualidade 
de vida da população e im-
pulsionar nossa economia. 

 Luiz Pladevall é presidente da Apecs (Associação Paulista
de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e

Meio Ambiente) e vice-presidente da ABES-SP (Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental)

Saneamento, emprego e tecnologia

Artigo

Sem futurologia
O ano eleitoral sem-

pre traz muita tensão para 
a cidade de Guarujá. A 
disputa por aqui sempre 
rende alguma notícia nas 
páginas policiais dos noti-
ciários. Em um ano normal, 
estaríamos vendo cam-
panhas ganhando as ruas.

No entanto, com o adia-
mento das eleições para 
novembro devido à pan-
demia, o ritmo das cam-
panhas anda bem brando, 
e algumas composições 
ainda estão em aber to. 
Ainda assim, os esforços 
para compor uma chapa 
que possa fazer frente à 

candidatura de reeleição 
do prefeito Válter Suman 
traz nomes de políticos 
já conhecidos e que go-
zam de alguma credi-
bilidade do eleitorado.

Não se pode prever o 
futuro, mas é certo que 
a cidade precisa de um 
candidato comprometi-
do com a cidade e que 
conheça as pessoas. Bons 
nomes estão à disposição 
e cabe ao eleitor conhe-
cer e analisar o programa 
de quem se apresentar.

Uma coisa é importante: 
a era dos gafanhotos ficou 
para trás e é lá que deve ficar. 
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Com a concentração po-
pulacional na Grande São 
Paulo, 21,5 milhões de pes-
soas, as três das principais 
regiões turísticas paulistas fora 
da capital — Baixada Santista, 
Campinas/Circuito das Águas 
e Vale do Paraíba/Mantiqueira/
Litoral Norte — além do retor-
no mais rápido dos visitantes, 
aumentarão a participação 
percentual em todo o Estado, 
mesmo tendo perdido mais 
de três milhões de turistas. 
Isso acontece por recebe-
rem principalmente o 
morador da Gran-
de São Pau lo.  

A Ba ixada, 
por exemplo, 
recebeu ano 
passado oito 
milhões de tu-
r i s t a s ,  18 ,2% 
d o  m o v i m e n -
to do Estado. Em 
2020 deverá fechar com 
seis milhões, 20,1% do total.

A capital paulista segui-
rá como o principal desti-
no turístico nacional. Porém, 
como a maioria dos visitantes 
é motivada por atividades 
comerciais vinculadas a aglo-
merações – feiras, comér-
cio popular, convenções e 
grandes eventos culturais 

– as limitações impostas pela 
covid-19 farão com que esse 
retorno seja mais lento. A par-
ticipação da capital no todo o 
Estado, segundo o CIET, pas-
sará de 31,6% em 2019 para 
26,2%, fechando 2020 com 
13,9 milhões de visitantes.

RETOMADA DO SETOR
Potência no setor de Turis-

mo, que é um dos que mais 
gera empregos na cidade, 
Guarujá vem realizando diver-
sos investimentos em infraes-

trutura turística nos últi-
mos anos, que serão 

cruciais para a reto-
mada econômica 
após a pande-
mia na ‘Pérola do 
Atlântico’, desti-
no de turistas de 

vários lugares do 
Brasil e do mundo.
Ainda que a cidade 

esteja preparando diversos 
pontos atrativos, a Prefeitura 
lembra que ainda vivemos 
uma pandemia e que todos 
os cuidados sanitários para 
evitar o contágio do novo co-
ronavírus serão tomados. “A 
Baixada Santista deve ser uma 
das primeiras regiões com 
maior movimentação turística 
pós-pandemia. Em Guarujá, 

seguimos com o trabalho na 
infraestrutura deste setor que 
é a mola propulsora para 
nossa economia, gerando 
mais empregos e renda aos 
munícipes,” afirmou o prefei-
to e Guarujá, Válter Suman.

E destaca: “Para que não 
tenhamos um retrocesso no 
início da temporada, é impor-
tante que todos entendam a 
necessidade de usar máscara 
ao sair de casa, manter as mãos 
sempre higienizadas e evitar 
aglomerações. A pandemia 
ainda não acabou e a cons-
cientização é fundamental”.

Um dos pontos turísticos 
de Guarujá que passam por 
revitalização está o Mirante 
das Galhetas, localizado entre 
a Praia das Astúrias e a Praia 
do Tombo, com previsão de 
abertura ao público ainda nes-
te ano. O local contará com 
uma estrutura inédita na Baixa-
da Santista, o chamado piso 
sky walk, que consiste num 
piso de vidro suspenso com 
vista para a Praia do Tombo. 

Juntamente com o Mirante 
das Galhetas, o Píer da Gávea, 
localizado no canto esquer-
do da Praia de Pitangueiras, 
está sendo transformado 
num píer público para apre-
ciação de uma das praias 

As melhorias na infraes-
trutura urbana em Guarujá 
tem impactado no dia a dia 
da população que precisa 
circular pela cidade, mas 
também tem trazido qua-
lidade de vida. Depois de 
alcançar as avenidas Puglisi, 
Thiago Ferreira, Raphael 
Vitiello, Antenor Pimentel 
e Marjory Prado, chegou 
a vez das obras na Ave-
nida Tancredo Neves, via 
setorial de comércios e 
serviços do bairro Cacho-
eira, beneficiando milhares 
de moradores da região.

A via receberá nova pa-
vimentação, guias, rampas 
de acessibilidade e sinaliza-
ção horizontal. Além disso, 
o sistema de drenagem tam-
bém ganhará novas bocas 
de lobo, para reforçar o es-
coamento de águas pluviais.

As intervenções se-
rão executadas com re-
cursos advindos de um 
convênio de 2019, fir-
mado entre a Prefeitura 
de Guarujá e a Secretaria 
de Estado de Desenvolvi-
mento Regional. O investi-
mento será de R$ 300 mil.

Apenas 11 dos 33 parti-
dos políticos registrados no 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) cumpriram, até o 
momento, todas as exi-
gências previstas na legis-
lação e foram habilitados 
a receber recursos do Fundo 
Eleitoral para as Eleições de 
2020. Dos R$ 2,03 bilhões 
que serão disponibilizados 
pelo Tesouro Nacional para 
este fim, R$ 797,6 milhões 
terão como destino essas 
legendas, o que correspon-
de a 39,2% do valor total.

O partido Novo e o PRTB, 
que teriam direito a receber 
R$ 36,5 milhões e R$ 1,2 
milhão, respectivamente, 
abriram mão das verbas do 
Fundo para as Eleições Mu-
nicipais de 2020 por de-
cisão interna das legendas.

Segundo o TSE, os recur-
sos do fundo são liberados 
às legendas somente “após a 
definição dos critérios para a 
sua distribuição, que devem 
ser aprovados pela maio-
ria absoluta dos membros 
dos diretórios nacionais de 
cada agremiação e, pos-
teriormente, informados e 
certificados pelo Tribunal”.

O Governo João Doria 
está propondo aos muni-
cípios paulistas mais uma 
parceria inovadora no em-
bate com o coronavírus. O 
Executivo paulista lança o 
Sistema de Monitoramento 
de casos da doença, inicia-
tiva das Secretarias estaduais 
de Saúde, Desenvolvimento 
Econômico e Desenvolvi-
mento Regional, juntamente 
com as Prefeituras das cida-
des paulistas. 

O sistema de monitora-
mento da Covid-19 propicia 
um maior volume e qualidade 
de informações, que contri-
buem por sua vez na pre-
venção do contágio. A ideia 
é rastrear tanto os indivíduos 
infectados como pessoas 
próximas que tiveram conta-
to com eles. O sistema opera 
também no isolamento e 
testagem precoce das pes-
soas infectadas. Esta inédita 
iniciativa me parece crucial 
para o aprofundamento das 
parcerias entre Estado e 
municípios para prevenção 
e contenção da doença. 

A iniciativa inclui triagem, 
testagem e rastreamento de 
pontos de contato de casos 
confirmados e suspeitos. 
Permite unificar e automatizar 
dados dos casos suspeitos e 
confirmados, isolar infecta-
dos e identificar relações. O 
resultado é um mapeamento 
em rede, além de atividades 
de vigilância, tendo como 
base experiências internacio-
nais bem-sucedidas de vigi-
lância e contenção do vírus. 

O rastreamento tem dois 
pontos fundamentais com a 
implementação da tecnolo-
gia: o primeiro é prevenir a 
expansão da doença; em 
seguida, o tratamento pre-
coce poderá reduzir as taxas 
de mortalidade e letalidade. 
A estratégia do governo 
Doria delimita que o caso 
confirmado ou suspeito com 

sintomas seja notificado nas 
bases da vigilância municipal.  

O Governo do Estado 
planeja levar o projeto a to-
dos os municípios paulistas 
até setembro. Até o início 
de agosto, cerca de 200 
cidades paulistas já se candi-
dataram para aderir ao novo 
sistema de monitoramento 
e rastreamento de casos de 
COVID-19. São Bernardo do 
Campo, Bauru e Araraquara 
integraram o projeto-piloto. 

A cooperação dos ges-
tores municipais com as 
ações orientadas pela Saúde 
e o Centro de Contingência 
é crucial para debelarmos o 
novo coronavírus e rastrear-
mos os infectados em todo 
o Estado em um sistema 
unificado e centralizado. O 
sucesso do sistema con-
solidará mais uma ação de 
combate à pandemia, con-
vergindo com o aumento 
da capacidade hospitalar e 
todos os esforços do Gover-
no estadual feitos até aqui. 

A Secretaria de Desenvol-
vimento Regional tem feito o 
cadastramento e a adesão 
dos municípios, a Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico estruturou o 
funcionamento do sistema 
e a Secretaria de Saúde 
administrará o rastreamen-
to e indica os protocolos. 

Nesta semana, uma con-
ferência online com prefeitos 
e representantes municipais 
deu início ao programa e 
sanou dúvidas. Seguiremos 
a partir de agora mobilizan-
do todos os 645 municí-
pios para que se integrem 
a esta iniciativa exitosa e 
balizada em experiências 
bem sucedidas em todo o 
mundo. Esperamos atingir 
o maior número possível 
de cidades nesta parceria 
pela saúde e o bem-estar 
de todos os 45 milhões 
de brasileiros de São Paulo. 

Marco Vinholi, Secretário de Desenvolvimento 
Regional do Governo do Estado de SP

Artigo
Monitoramento: mais uma 
parceria Estado-Município

na luta contra o coronavírus

Estudo mapeia a recuperação do turismo em SP

Estudo inédito prevê que cidades turísticas do litoral
e interior terão retorno mais rápido que a capital

Da Redação

O Centro de Inteligên-
cia e Economia do Turismo 
(CIET), da Secretaria de Tu-
rismo do Estado de São 
Paulo, projetou o impacto da 

pandemia da covid-19 em 
todas as regiões paulistas e 
os cenários da recuperação. 

O estudo, inédito, levou 
em consideração o histórico 
de resultados até 2019, a 
expectativa para o setor em 

2020, pesquisas nacionais 
e internacionais sobre a 
interrupção das atividades 
de viagens e turismo e os 
primeiros sinais da retomada, 
a partir da flexibilização per-
mitida pelo Plano São Paulo. 

Dos 46,3 milhões de tu-
ristas previstos no Estado, 
2020 deverá totalizar 29,5 
milhões no cenário mais 
provável, com a perda de 
quase 17 milhões de viagens. 
Em movimentação financeira, 

o previsto antes da pan-
demia chegava a R$ 43 bi-
lhões; agora, R$ 26,1 bilhões 
— R$ 16,9 bilhões a menos. 

Dos 29,5 milhões, 20,6 
são paulistas viajando para 
cidades dentro do Estado, 

pouco mais de 8 milhões 
virão de outros Estados, 
além de 817 mil estrangei-
ros. Esses números con-
sideram os bons resulta-
dos de janeiro e fevereiro, 
período pré-pandemia. 

Baixada Santista terá
retorno mais rápido

mais famosas da Cidade.  
A estrutura, que contará 

com um monumento em 
homenagem ao surfista Tony 
Vilela e uma arte em grafi-
te do renomado grafiteiro 
Willis Cavalcante, também 
tem previsão de conclusão 
para os próximos meses.

Além dos pontos turís-
ticos que estão passando 
por revitalização, a Pérola 
do Atlântico também conta 

com outros locais que pas-
saram por uma reforma total 
e já foram entregues à po-
pulação. São eles o Mirante 
do Morro da Campina, tam-
bém conhecido como Morro 
do Maluf, e a Praça Horácio 
Lafer, na Praia da Enseada. 

“Acreditamos muito em 
uma retomada primeiramente 
regional, turismo caseiro. Gua-
rujá tem se preparado para 
que tão logo tudo seja norma-

lizado e possamos receber da 
melhor forma possível nossos 
turistas. Estamos focados na 
infraestrutura receptiva da 
cidade, maior segurança, 
uma orla mais iluminada e, 
claro, que tudo isso é e será 
feito sem baixar a guarda nas 
questões sanitárias, seguindo 
todos as recomendações 
de combate ao vírus” expli-
ca o secretário de Turismo 
de Guarujá, Fábio Santos. 

2020 deverá 
totalizar 29,5 
milhões no 

cenário mais 
provável

Melhorias 
chegam à 
Avenida 
Tancredo 

Neves

Onze partidos estão aptos 
para receber Fundo Eleitoral

Eleições 2020

Ainda estão em fase de 
diligência os documentos 
encaminhados por PP (R$ 
140,6 milhões), Republicanos 
(R$ 100,6 milhões), DEM (R$ 
120,8 milhões), e DC (R$ 4 
milhões). Após o envio dos 
documentos, cabe à Presi-
dência da Cor te cer tificar 
que as petições dos partidos 
contêm todos os requisitos 
exigidos para a liberação 

PSL................................................................R$ 199,4 milhões
PSD..................................................................R$ 138,8 milhões
PSDB................................................................R$ 130,4 milhões 
PL......................................................................R$ 117,6 milhões
PTB......................................................................R$ 46,6 milhões
Solidariedade......................................................R$ 46 milhões 
Patriota...............................................................R$ 35,1 milhões
PSC.....................................................................R$ 33,2 milhões
Rede...................................................................R$ 28,4 milhões 
PV.......................................................................R$ 20,4 milhões 
PMB....................................................................R$ 1,2 milhão

PARTIDOS AUTORIZADOS

do fundo, determinar a 
transferência dos recursos 
às contas bancárias infor-
madas pelas legendas 
e publicar os critérios 
f ixados pelos par-

tidos, informou o TSE.
Entre os critérios de distri-

buição do fundo está a obri-
gação de aplicação mínima 
de 30% do total recebido 
para o custeio da campanha 
eleitoral das candidatas do 
partido ou da coligação. Os 
valores absolutos e os per-
centuais desse custeio devem 
ser amplamente divulgados 
pelos partidos, de forma a 
permitir o controle da Justi-
ça Eleitoral. (Agência Brasil)
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ATENDEMOS COM E S/HORA MARCADA

Tels.: 3012-1212
3355-7005

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

altura do nº 2049 da Av. Adhemar de Barros)

Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

Michel Temer elogia atuação política de Antonieta
O vice-presidente da República, Michel Temer  (PMDB), 
esteve em Guarujá na última segunda-feira, 27. 
A visita do segundo político mais importante do 
Brasil reforçou o prestigio que a prefeita Maria An-
tonieta de Brito desfruta em Brasília, desde os 
tempos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Temer veio reafirmar o compromisso da União com o 
Município e garantiu a liberação de R$ 135 milhões para 
construção de moradias e obras de saneamento e infra-
estrutura. A solenidade realizada no ginásio esportivo da 
Unaerp reuniu centenas de pessoas. Entre elas, auto-
ridades civis e militares da União, Estado e Município. 

Na comitiva do vice-presidente vieram os deputa-
dos federais Alberto Mourão, Protógenes Queiroz 
e  Roberto de Lucena e o deputado estadual Ba-
leia Rossi. “Antonieta retirou Guarujá das som-
bras da noite para trazer à claridade do dia”, disse 
Temer, arrancando aplausos efusivos do público.

O vice-
presidente 
Michel Temer, 
não poupou 
elogios à 
atuação de  
Antonieta. Ele 
recordou que, 
quando era 
presidente da 
Câmara de 
Deputados, a 
prefeita visitava 
seu gabinete 
solicitando 
benefícios para 
Guarujá

Em seu pronunciamento, Michel Temer declarou que Guarujá está crescendo
porque, a exemplo de Brasília, conta com uma mulher de fibra no comando 

Temer nos bastidores da Unaerp com a prefeita Antonieta; o delegado
titular de Guarujá, Cláudio Rossi, e o superintendente Regional da

Caixa Econômica Federal, José Paulo Gomes de Amorim

A prefeita Maria Antonieta e a secretária de Educação, Priscilla Bonini, filha da
reitora da Unaerp, recepcionaram o convidado ilustre. Na foto, as duas com Baleia 
Rossi, Temer e os professores da universidade, José Medalha e Rubens Ulbanere 

O deputado estadual Baleia Rossi, presidente estadual do
PMDB, entre os vereadores Jaime Ferreira Filho e Cândido
Garcia Alonso, que preside o diretório municipal do partido

O prefeito de Bertioga, Mauro Orlandini, e o 
deputado federal Protógenes Queiroz, que 

integrou a comitiva do vice-presidente 

O presidente da Câmara Municipal,
José Carlos Rodriguez, aproveitou a oportunidade

para garantir uma dedicatória de Temer 

Fotos: Marcos França
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Base Aérea de Santos promove Baile dos Anos 60
O coronel-
aviador Fer-
nando Sou-
sa Bezerra e 
sua mulher, 
Jurema, 
foram desta-
que com sua 
bela moto, 
representan-
do os Anos 
Dourados. A 
festa contou 
com con-
vidados a 
caráter, mui-
tos carrões, 
lambretas, 
motocicletas 
e bicicletas, 
que foram 
grande
destaque
da época

O sim-
pático 
casal, 
tenente 
Leandro 
Jaco-
bini e 
Juliana 
Perez, 
estavam 
a ca-
ráter e 
chama-
ram a 
atenção 
na festa 

A ternurinha Lívia encantou a festa

A gatinha manhosa Tamira chegou de
lambreta na festa de arromba

O tenente-coro-
nel aviador Jor-
ge Tebicherane 
e sua família 
recepcionaram 
os convidados 
com muita ele-
gância e satisfa-
ção. O coronel 
é uma pessoa 
muito atenciosa 
e conquista com 
facilidade a ami-
zade de todos 

O tenente-
coronel avia-
dor Álvaro 
Falcão Fer-
reira e sua 
mulher, Carla 
estavam 
felizes com a 
bonita festa. 
O glamour 
da noite 
contou com a 
presença de 
centenas de 
convidados

O 
capitão 
Rocha 
e sua 
mulher 
Vanessa 
também 
recorda-
ram os 
velhos 
tempos

O tremen-
dão major 
Kanashiro 
foi um dos 
destaques 
da festa 
Viagem 
aos Anos 
60, evento 
ocorrido 
com muito 
bom gosto 
pelos 
organiza-
dores 

Valéria: essa garota é uma 
brasa mora!!

O show ficou por conta do Dj Cabral, muito requisi-
tado para grandes eventos em toda Baixada. Fone 
(13) 9778-0762. A decoração, que estava um luxo, 
contou com o apoio do engenheiro Rogério Melo e 
a execução de Di Souza

O casal de 
empresários 
Marcelo e Wal-
quíria Moreira 
curtiu momen-
tos agradáveis 
dos Anos Dou-
rados. Marcelo 
engrandeceu 
a festa cola-
borando com 
seus carros na 
exposição

No o embalo da brilhantina, o casal Benini vibrou com 
a festa e recordou a época em que a lambretinha era o 
veículo preferido para momentos de grandes paqueras

O prefeito 
Farid Madi 
aproveitou a 
festa e relem-
brou os bons 
tempos dos 
Anos 60. Na 
foto, com J. 
Flávio, que 
estava irre-
conhecível e 
Haifa Madi

O empresário Má-
rio Guerino (Costa 
Sul) foi um dos co-
laboradores com 
a festa, enviando 
seus carrões para 
uma bonita expo-
sição, na chegada 
ao Cassino dos 
Oficiais. Na foto, 
com o tenente-co-
ronel Jorge Tebi-
cherane e Ricardo 
Shinohara

O empre-
sário João 
Bala, um 
dos gran-
des cola-
boradores 
do evento, 
estava feliz 
com o luxo e 
brilhantismo 
da festa que 
encantou os 
convidados  

Gilberto Augusto,
(cover de Elvis Presley) 
apresentou sucessos 
da época

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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Se tiverem com saudade da nossa
comida, é só pedir! Nós estamos no

IFOOD, e também pelo nosso número

(13) 3382-1859

Funcionamento de
terça à domingo, somente

no horário do almoço

Da Redação
 
O Vice-Governador Rodri-

go Garcia confirmou nesta se-
mana (19) que as 645 prefei-
turas de São Paulo terão auto-
nomia para decidir se vão ou 
não acompanhar o cronogra-
ma previsto pelo Estado para 
o retorno presencial às aulas 
nas redes pública e privada. 
A previsão é que as escolas 
possam reabrir parcialmente 
para aulas de recuperação 
a partir de 8 de setembro.

“O decreto vai definir cri-
térios objetivos para a volta 
opcional as aulas, lembrando 
também o papel e a auto-
nomia das prefeituras, com 
base nas Vigilâncias Sanitárias 
locais, para a definição de 
normas mais restritivas”, ex-
plicou o Vice-Governador. 
“Há o compartilhamento de 

responsabilidade com os 
municípios. Desde o primeiro 
dia, o Plano São Paulo tem 
essa previsão e administração 
conjunta da pandemia”, acres-
centou Garcia, que também 
é Secretário de Governo.

A Secretária de Estado da 
Educação autorizou a aber-
tura gradual das escolas nas 
cidades que estão na fase 
amarela do Plano São Paulo 
em duas datas distintas. A 
partir do dia 8 de setembro, 
a retomada atenderia apenas 
alunos com mais dificuldade 
de aprendizado em ativida-
des de reforço. A retomada 
efetiva, mas ainda gradual e 
restrita do calendário letivo, 
é prevista para 7 de outubro.

Mas o Secretário de Edu-
cação Rossieli Soares desta-
cou que os prefeitos podem 
criar calendários próprios e 

planos mais restritivos, com 
base nos dados epidemioló-
gicos regionais. Se uma even-
tual decisão municipal diferir 
do calendário proposto pelo 
Estado, a medida local valerá 
para todas as escolas públicas 
e privadas daquela cidade.

“Os municípios têm a pos-
sibilidade de fazer vetos 
por questões de saúde, mas 
todo o processo desenhado 
pelo Estado está mantido. 
Eles não podem autorizar a 
abertura das escolas antes 
do dia 8 de setembro”, disse. 
“Continuamos trabalhando em 
conjunto com os municípios e 
os protocolos anunciados nas 
últimas semanas”, reforçou.

 
CALENDÁRIO PREVISTO

Para retomar atividades 
presenciais a partir de 8 
de setembro, as escolas 

devem estar em regiões 
que estão há 28 dias na 
fase amarela do Plano São 
Paulo. As unidades po-
dem receber alunos para 
aulas de reforço, recupera-
ção e atividades opcionais.

Nesta primeira etapa, 
na educação infantil e nos 
anos iniciais do ensino fun-
damental, o limite máximo é 
de até 35% dos alunos em 
atividades presenciais. Para 
os anos finais do ensino fun-
damental e ensino médio, 
o limite máximo é de 20%.

O retorno oficial das 
aulas é previsto para 7 de 
outubro, o que só ocorrerá 
se 80% das regiões estive-
rem por 28 dias seguidos na 
fase amarela do Plano São 
Paulo. A retomada será gra-
dual e, na primeira etapa, vai 
atingir até 35% dos alunos.

O levantamento de dados 
que acompanha a evolução 
quinzenal da pandemia em 
Guarujá registrou novo au-
mento na taxa de cura da 
covid-19 em comparação 
a segunda quinzena de ju-
lho. Isso porque 86% dos 
casos confirmados já estão 
plenamente recuperados da 

doença – são 6.177 curados 
para 7.164 testes positivos. 
A alta entre o dia 30 de julho 
e dia 14 de agosto é de 3%. 

A covid-19 teve seu pri-
meiro caso confirmado em 
Guarujá no dia 29 de março. 
De lá para cá, o índice de 
munícipes que já venceram 
a doença segue em alta. Em 

30 de abril eram 17 curados 
para 193 casos confirmados 
(8%); em 31 de maio, 354 re-
cuperados de 1.285 (27%); 
no dia 29 de junho, 2.944 
restabelecidos dos 4.056 
positivados (72%); e em 30 
de julho, 5.115 munícipes 
já tinham vencido a doença 
das 6.150 confirmações.

São consideradas cura-
das pessoas que já não 
apresentam mais nenhum 
sintoma da doença. Desde 
o começo da pandemia, 
Guarujá adotou uma estra-
tégia de análise minuciosa 
de sintomas para garantir 
que um paciente está re-
cuperado da covid-19. O 

compor tamento da taxa 
de cura é reflexo disso: em 
algumas pessoas, a infecção 
pode permanecer no orga-
nismo por mais tempo do 
que em outras, o que faz 
com que muitos contami-
nados apresentem sintoma-
tologia por maior período.

Internações - Desde 

o dia 13 de julho, a taxa 
de ocupação de leitos 
públicos em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) não 
ultrapassa 40% - no pe-
ríodo de um mês, o mais 
alto percentual foi atingido 
exatamente nessa data: 
43%. Nesta sexta-feira, a 
ocupação está em 36%.

A Prefeitura de Guarujá 
vem trabalhando para apri-
morar a mobilidade urbana 
da Cidade com a revitalização 
de diversas vias públicas, 
desde 2017. Desta vez, a 
Avenida dos Caiçaras será 
contemplada com novo as-
falto. As obras na via, que é 

rota para as praias das Astú-
rias, Tombo e Guaiúba, serão 
executadas em duas etapas.

A primeira fase corres-
ponde ao trecho da avenida 
entre a Rua Nelson José do 
Nascimento e a Avenida Gino 
Fabris. Cerca de 800 metros 
receberão nova pavimenta-

ção, rampas de acessibilida-
de, sinalização horizontal e 
vertical, além de ciclofaixa. 
Já a segunda, vai contemplar 
com os mesmos serviços no 
trecho entre a Rua Nelson 
José do Nascimento e a Ave-
nida Miguel Alonso Gonzáles.

As intervenções serão exe-

cutadas pela empresa ADR5, 
sob fiscalização de técnicos 
da Secretaria de Infraestrutura 
e Obras (Seinfra). O investi-
mento é de cerca de R$ 1 
milhão, provenientes de um 
convênio de 2017 firmado 
entre a Prefeitura de Guarujá 
e o Ministério das Cidades.

A Secretaria de Saúde 
de Guarujá (Sesau) continua 
realizando a vistoria casa a 
casa no combate a dengue 
no Município. Nesta semana, 
de segunda (17) a sexta-
feira (21), estão previstas 
visitas nos bairros Vila Ligya, 
Santa Rosa, Santo Antônio, 
Pae Cará e Jardim Primavera.

A fim de evitar a propa-
gação do novo coronaví-
rus, os cuidados são redo-
brados durante a ação. Os 
agentes utilizam Equipamen-
tos de Proteção Individu-
al (EPIs), como máscaras e 
luvas, visando  sua própria 
segurança e a dos munícipes.

Além dos EPIs, os servido-

res estão utilizando crachá e 
uniforme para visitar as casas. 
Para facilitar a identificação, 
o agente utiliza uniforme da 
cor branca e o supervisor, 
azul marinho, ambas com a 
seguinte frase na frente: ‘To-
dos juntos contra o Aedes 
aegypti – Guarujá’. Na manga 
esquerda está o brasão da 
Prefeitura e, nas costas, a 
informação: ‘Prefeitura de 
Guarujá, Secretaria de Saú-
de, Controle de Dengue’.

Em caso de dúvida, o 
munícipe pode ligar para o 
telefone (13) 3341-6569, 
identificar o nome do agen-
te e verificar se a equipe 
está atuando no seu bairro.

Governo de SP dá autonomia a municípios 
para seguir plano de volta às aulas

Decreto estadual 
vai detalhar 
normas para
que prefeituras 
avaliem a 
reabertura 
opcional em 
setembro

Guarujá comemora alta na taxa de cura da covid-19 

Ação de combate
à dengue segue nos 
bairros da Cidade

Obras de revitalização da Avenida 
dos Caiçaras serão em duas etapas

Primeira fase será no trecho da via entre a Rua Nelson José do Nascimento e a Avenida Gino Fabris
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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 42

CAA
OFUSCANTE

UNIREMAIL
CASOOURO

AURORATA
RSMESADA
SFBAROB

BORDADEIRA
PASTOSD

OBUCERMEC
BIRDPONEI
LORENALS
INITORIM
CARRAPETA

COMPARECER

Forma de
ingresso

nos servi-
ços federais

Amolar
(faca)

Zé
Colmeia e
Catatau

(HQ)

Nome da
letra "C"

Argola de
cadeia

Correio
eletrônico
(Inform.)

Aventura
amorosa

(pop.)

Criança,
no Can-
domblé

(pl.)

Parte
flexível do

chapéu

Dividem
em partes

Aparelho
para

preparar
bolos

Olavo
Bilac,
poeta

Erva que
alimenta
o gado

(pl.)

Organiza
o Enem
(sigla)

Suspeitar;
desconfiar

(bras.)

Estampa
de boli-
nhas em
tecido

Pássaro,
em inglês

Tecla
de grava-

dores

Órgão
que filtra 
o sangue

Membro especia-
lizado da polícia
Dono;
senhor

Mari-
nheiros

Muito
brilhante
A função
da cola 

A mulher
que faz

bordados

Claridade
antes de o
Sol nascer
Consoantes
de "sofá"

Peça de
torneiras

Estar
presente

Metal
precioso
Não pro-
fissional

"Salário"
dos filhos
Balcão de
bebidas

Pequeno
cavalo

Perceber;
observar

Forma
do dado

Dígrafo de
"farrapo"

Sufixo de 
"pequenito"
Roberto

Pirillo, ator

Uma das 
persona-
gens de
Nathalia
Dill, em
"Rock
Story"
(TV)

4/bird — erês — cubo. 5/e-mail. 6/nautas. 9/fracionam.

Da Redação

O Festival Internacional de 
Curtas Metragens de São Pau-
lo – Curta Kinoforum - chega à 
sua 31ª edição com 212 filmes 
produzidos em 46 países. A 
programação neste ano será 
online, entre os dias 20 e 30 

de agosto, e de forma gratuita.
A diversidade é pauta fun-

damental do festival e há curtas 
realizados por indígenas, ne-
gros e trans e a programação 
é dividida em mostras e pro-
gramas temáticos. Um deles é 
o Novas Áfricas, que destaca 
a presença negra nas telas. 

O programa Novas Áfricas 
tem curadoria de Claire Diao, 
jornalista e crítica de cinema 
francesa com origem em Burki-
na Faso, na África, considera-
da uma especialistas na cine-
matografia contemporânea da 
África e da diáspora africana. 

São 13 obras, realizadas de 

2017 a 2019, em países como 
Senegal, Marrocos, Congo, 
Quênia e Líbia. Diao participa 
ainda da masterclass A Im-
portância de Existir nas Telas.

COMO ACOMPANHAR
Os filmes, as lives e demais 

atividades virtuais serão aces-

síveis no endereço kinoforum.
org.br ou nos aplicativos 
innsaei.tv para celulares, ta-
blets e smart TVs, disponíveis 
nas lojas do Google Play ou 
Apple Store. Para televisores, 
utilizar Airplay e Chromecast.

Ao longo da programa-
ção, além da exibição dos 

curtas-metragens, estão agen-
dados encontros, debates, 
masterclass, atividades de 
formação, um seminário in-
ternacional e happy hours.

A programação com-
p le t a  e s t á  no  s i t e  h t -
tps://2020.kinoforum.org/
programacao-completa .

O Museu da Imagem e 
do Som (MIS) de São Paulo 
voltou a apresentar a exposi-
ção Leonardo da Vinci – 500 
Anos de um Gênio, agora em 
versão virtual. De acordo com 
a instituição, a exposição é 
considerada a investigação 
internacional mais completa e 
detalhada sobre o trabalho do 
mestre da região de Florença.

No ambiente online, é pos-
sível passear por todas as áreas 
da exposição, incluindo a sala 
imersiva, com imagens em 360 
graus. No total, são 18 áreas te-
máticas que contam a trajetória 
do grande gênio renascentista.

Segundo o MIS, os visi-
tantes da exposição vir tual 
poderão acessar ambientes 
em imersão completa, com 
experiências em realidade 
aumentada de objetos ex-
postos no espaço físico. Tam-
bém poderão assistir a uma 
série de vídeos com detalhes 
da vida e obra de da Vinci.

Os ingressos custam R$ 
20 e dão direito a 24 ho-

Talento e carisma são as 
marcas registradas da atriz 
global Glamour Garcia, que 
participará do 1º Festival 
Internacional Santista de 
Criatividade, Inovação e So-
ciedade. O evento CriAtivar 
acontecerá entre os dias 24 e 
27 de setembro, com trans-
missão em plataformas de 
streaming, e contará com a 
participação de mentes cria-
tivas de empreendedores, 
especialistas nacionais e in-
ternacionais e pessoas enga-
jadas em diversas temáticas. 

A atriz trans, que brilhou 
em sua atuação como Brit-
ney, na novela A dona do 
pedaço, confirmou a partici-
pação no bate-papo sobre 
Empreendedorismo e Em-
pregabilidade trans. A con-
versa acontecerá no sábado, 
26 de setembro, às 15 horas.

O Festival Internacional 
Santista de Criatividade, Ino-
vação e Sociedade foi pen-

Plataforma online exibirá 212 filmes
de mais de 40 países até 30 de agosto

Festival Internacional de Curtas

A diversidade é pauta fundamental do festival e há curtas realizados por indígenas, negros e trans; Exibição é gratuita 

(13) 3384-6866 (13) 3384-6866 
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Atriz Glamour 
Garcia participa de 

festival santista

Atriz brilhou
em sua atuação 
como Britney,
na novela
A dona do
pedaço

sado para colaborar com o 
ecossistema de Economia 
Criativa. De 24 a 27 de se-
tembro, a partir da cidade e 
para o mundo, serão trans-
mitidas mais de 40 atividades 
gratuitas como painéis, mos-
tra de design e bate-papos. 

A programação on-line 
está alinhada a quatro eixos 
temáticos: Cidade Criativa; 
Tecnologia, Inovação, Ne-
gócios e Empreendedoris-
mo; Futuro, Sustentabilida-
de, Impacto e Cidadania; e 
Criatividade, Cultura e Arte. 

 
AGENDA

CriAtivar - 1º Festival 
Internacional Santista

de Criatividade,
Inovação e Sociedade

Data: de 24 a 27
de setembro
Transmissão:

redes sociais do CriAtivar 
(@festivalcriativar)

Exposição virtual do MIS sobre os
500 anos do gênio Leonardo da Vinci

Mostra é considerada investigação mais completa sobre o pintor

ras de uso da plataforma a 
contar a par tir do primei-
ro acesso. As entradas po-

dem ser adquiridas em www.
exposicaodavinci500anos.
com.br. A plataforma po-

derá ser acessada gratuita-
mente pelas escolas públicas 
do estado de São Paulo.



21 a 27 de agosto de 2020 BRASIL  /  MUNDO A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br8

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

���Aberturas
� ����������Encerramentos
� � ���������������Imposto de Renda

ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

ATENDEMOS COM E S/HORA MARCADA

Tels.: 3012-1212
3355-7005

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

altura do nº 2049 da Av. Adhemar de Barros)

Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

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

Fones: (13) 3382-1274
99721-6684

REVISTARIA PERALTAREVISTARIA PERALTA

O Vice-Governador Ro-
drigo Garcia apresentou nes-
ta semana (17) um estudo 
da Fipe (Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas) 
que aponta que o Plano São 
Paulo de enfrentamento ao 
coronavírus e retomada gra-
dual da atividade econômica 
preservou 318 mil empregos 
desde o início de junho. A 
Fipe é um órgão de apoio 
institucional da USP (Univer-
sidade de São Paulo). 

“Um dos grandes obje-
tivos do Plano São Paulo é 
que pudéssemos ter uma 
convivência inteligente com 
a pandemia do coronavírus, 
que iria nos permitir a preser-
vação de empregos e a volta 
gradativa das atividades eco-
nômicas. O estudo da Fipe 
demonstra, em números, que 
esse objetivo foi alcançado. 
O estudo comprova relação 
direta entre as mudanças de 
fase do Plano São Paulo com 
o aumento da atividade eco-
nômica e a preservação de 
vagas de trabalho”, disse o 
Vice-Governador. 

Segundo o levantamento, 
os 318 mil empregos preser-
vados pelo Plano São Paulo 

Uma onda de frio intenso 
está prevista para atingir vários 
estados do Brasil a partir de 
quinta-feira (20) e até este 
sábado (22). De acordo com 
a previsão do Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (Inmet) 
e do Centro de Previsão de 
Tempo e Estudos Climáti-
cos do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Inpe), 
as condições climáticas atí-
picas vão provocar quedas 
acentuadas de temperatura 
na região do litoral paulista.

Na baixada santista, as pre-
visões destacam que a intensa 
massa de ar frio de origem 
polar deve provocar já nesta 
sexta-feira, dia 21, tempera-

turas mínimas muito baixas, o 
que irá provocar vento forte 
e persistente sobre o mar 
formando as ondas que nos 
próximos dias, vão deixar o 
mar extremamente agitado. 

O alerta da Defesa Civil 
ainda destaca a possibilidade 
de ressaca nas praias do litoral 
norte até o Rio de Janeiro. 

A previsão de frio inten-
so, de acordo com boletim 
do Climatempo, é para os 
estados do Sul do país, Mato 
Grosso do Sul, Mato Gros-
so, sul de Goiás, Rondônia, 
Acre e centro-sul do Ama-
zonas, além dos estados 
de São Paulo, sul de Minas 
Gerais e do Rio de Janeiro.

A agência reguladora 
de vacinas da Alemanha 
anunciou que alguns grupos 
de pessoas que vivem no 
país podem ser vacinados 
no início do ano que vem 
contra o novo coronavírus. 
Até o momento, o vírus já 
matou quase 800 mil pesso-
as em todo o mundo e fez 
estragos na economia global.

Além do instituto ale-
mão, cerca de seis empre-
sas farmacêuticas de todo 
o planeta estão realizando 
testes clínicos avançados, 
e projetam que até o fim 
deste ano saberão se suas 
vacinas contra covid-19 
funcionam e são seguras.

Segundo repor tagem 
da agência internacional 
Reuters, Klaus Cichutek, che-
fe do Instituto Paul Ehrlich 
(RKI), disse que dados de 
testes de estágio inicial e 
intermediário mostraram que 
algumas vacinas desencade-
aram uma reação imunoló-
gica contra o coronavírus.

“Se  dados  de  tes -
tes de estágio avançado 
mostrarem que as vacinas 
são eficientes e seguras, 
as primeiras poderiam ser 
aprovadas no começo do 
ano, possivelmente com 

Plano SP preservou 318 mil empregos 
na pandemia, diz estudo da Fipe

Pesquisa de economistas da USP levou em conta índices de atividade
econômica alcançados com retomada faseada e regional no estado 

Fim de semana terá onda de frio intenso 

Alertas meteorológicos preveem baixas temperaturas registradas até sábado

Vacinação na Alemanha 
pode ocorrer já em 2021

ressalvas”, afirmou Cichutek. 
As infecções aumentaram 

na Alemanha nas últimas se-
manas, e dados do RKI sobre 
doenças infecciosas, divulga-
dos nessa quarta-feira (19), 
mostraram que o número de 
casos confirmados do novo 
coronavírus aumentou em 
1.510 e chegou a 226.914.

Várias farmacêuticas, in-
cluindo Moderna, AstraZe-
neca e Pfizer Inc, dizem acre-
ditar que produzirão mais 
de 1 bilhão de doses de 
uma vacina no ano que vem.

A empresa de biotec-
nologia alemã CureVac não 
descartou um processo de 
aprovação acelerado para 
sua vacina em potencial, e 
espera colocá-la no mer-
cado em meados de 2021.

Já a Rússia disse que sua 
vacina estará disponível até 
o fim deste mês. (Fonte: 
Reuters via Agência Brasil)

estão, em sua maioria, entre os 
trabalhadores formais. A es-
tratégia de reaberturas regio-
nais e faseadas da atividade 
econômica de acordo com a 
evolução da pandemia garan-
tiu mais empregos entre traba-
lhadores com menos escolari-

dade e menor renda, que são 
justamente os mais vulneráveis 
em um cenário de retração. 

NÚMEROS
Do total apontado pela 

pesquisa, 69,4% das vagas 
mantidas pelo Plano São Paulo 

são de trabalhadores com 
carteira assinada, enquanto 
30,6% são informais. Dos 
318 mil postos de trabalho, 
54,8% são ocupados por ho-
mens, e 45,2% por mulheres. 

O estudo também re-
velou que 45,8% das 318 

mil vagas preservadas tem 
ensino fundamental incom-
pleto ou completo, 35,4% 
completaram o ensino médio 
e outros 18,8% têm ensi-
no superior completo. Em 
relação ao nível de renda 
dos empregos preservados, 

75,9% dos postos são de 
trabalhadores com ganhos 
de até três salários mínimos. 

SERVIÇOS EM ALTA
Dos 318 mil empregos 

mantidos com a retomada 
gradual da atividade econô-
mica em São Paulo, aproxi-
madamente 303 mil estão 
concentrados em atividades 
de serviço. Atualmente, 86% 
da população do estado vive 
em regiões que estão na fase 
amarela do Plano São Paulo, 
que permite retomada parcial 
do atendimento presencial 
em comércios de rua, escri-
tórios e shoppings, além de 
bares, restaurantes, salões de 
beleza e academias. 

Nessa fase intermediária, a 
pesquisa da Fipe aponta que 
o índice de atividade econô-
mica sobe em 2,32 pontos 
percentuais em relação à etapa 
vermelha, que prevê restrição 
total a comércios e serviços 
considerados não essenciais. 
Já em regiões que estão na 
etapa laranja, em que o veto 
a bares, restaurantes, salões e 
academias ainda persiste, o au-
mento de atividade econômica 
é de 1,11 ponto percentual.


