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1.319 DIAS

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

Estado repassa R$ 3,4 milhões
para infraestrutura na orla

Repasses atendem ao convênio de 2019 firmado entre a Prefeitura de Guarujá e o Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento das Estâncias (Dade), ligado à Secretaria Estadual de Turismo, que prevê aporte de R$ 7 milhões para

projetos já em desenvolvimento, como as melhorias nas orlas das praias de Perequê, Enseada, Pitangueiras e Tombo
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Quarentena impulsiona 
aumento de lojas virtuais

Página 8

Infraestrutura turística

Em Vicente de Carvalho, diversas lojas apresentaram longas filas nos caixas e muitas pessoas circulando no interior dos estabelecimentos

Consumidores lotam comérciosConsumidores lotam comércios
após horário comercial estendidoapós horário comercial estendido
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Micros

PSB de Guarujá
O PSB de Guarujá esquen-
tou a campanha eleitoral 
promovendo em encon-
tros ao longo da semana, 
discussões sobre o Plano 
de Governo 2021/2024 
com diversos setores 
da sociedade civil or-
ganizada do Município. 
O prefeito Válter Suman 
(foto acima), candidato a 
reeleição esteve presente 
aos eventos.

Aprimorar gestão
Os encontros ocorreram 
nos dias 25, 26 e 27 de 
agosto, no Delphin Ho-
tel, em acordo com as 
diretrizes do PSB nacio-
nal, de realizar consultas 
para a formulação das 
propostas para o apri-
moramento da gestão 
municipal e o desenvol-
vimento social e urbano.

Protocolos
Atendendo às normas 
profiláticas, no sentido 
de seguir os protoco-
los sanitários e limitações 
operacionais impostas 
pela pandemia de Co-
vid-19, as discussões fo-
ram divididas em reuni-
ões setoriais com grupos 
previamente convidados. 

Entidades
Par ticiparam entidades 
representativas do co-
mércio, serviço, indús-
tria, hotelaria, restaurantes, 
imobiliário, construção 
civil, esporte, cultura, in-
ter-religioso, servidores 
públicos, associações de 
bairros, entre outros.

Interatividade
A população em geral 
também deu sua con-
tribuição por meio da 
página do PSB de Guarujá 
no Facebook. Serão re-
cebidas sugestões até o 
próximo dia 31 de agosto, 
que poderão ser registra-
das a partir do link face-
book.com/psbguaruja40.

Nego Walter alerta I
Pais e responsáveis por 
crianças portadoras de 
Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperativida-
de (TDAH), em Guarujá, 
podem contar com a Lei 
Municipal 4712, de 2019, 
de autoria do vereador 
Nego Walter (PSB), que 
determina às escolas pú-
blicas e particulares a dis-
ponibilização de cadeiras 
em locais específicos nas 
salas de aula, que não fa-
voreçam a distração. 

Alerta II
Locais nas primeiras filas, 
longe de janelas e cartazes 
que possam causar a de-
satenção são os preferen-
ciais. Até mesmo as provas 
e atividades de avaliação 
podem ser realizadas em 
locais diferenciados, com 
o auxílio de professor es-
pecializado e com tempo 
maior de realização.    

Alerta III  
Com a promessa da volta 
às aulas em breve, paralisa-
da por conta da Pandemia 
do Novo Coronavírus, os 
responsáveis por crianças 
com diagnóstico de TDAH 
devem providenciar junto 
à rede de saúde laudo que 
comprove a enfermidade 
da criança, para que no 
retorno às atividades es-
colares o aluno tenha o 
tratamento disponibilizado 
integralmente. 

Alerta IV
O vereador alerta para as 
direções das unidades 
escolares que estejam 
cientes da prerrogativa 
da legislação municipal, 
que prevê a promoção 
da formação continuada 
para o corpo docente e 
corpo técnico-pedagógi-
co para melhor compre-
ensão, visando adaptação 
e flexibilização curricular 
para estes alunos espe-
ciais. “Já é momento de 
se preparar para o retorno 

às aulas presenciais”, alerta 
o vereador Nego Walter.

Dias bem cotado
Apesar de afirmar que 
disputará a reeleição a ve-
reador, o nome de Edilson 
Dias (PT) segue em alta nas 
enquetes de intenção de 
votos para prefeito nas 
próximas eleições. A ges-
tão transparente a frente da 
Câmara e as economias re-
alizadas em contratos sem 
comprometer a qualidade 
estão sendo reconhecidas 
dentro e fora da cidade. 

Quiosques na mira
A Vigilância Sanitária de 
Guarujá inicia neste sábado 
(29), uma nova operação 
de fiscalização, agora nos 
quiosques da Cidade. As 
vistorias ocorrerão durante 
os finais de semana e não 
têm prazo de término esti-
pulado, até que todos os 
quiosques sejam vistoriados.

Protocolos
O objetivo é verificar se os 
quiosqueiros estão seguin-
do o protocolo de segu-
rança sanitária referente à 
pandemia do novo corona-
vírus tais como capacidade 
reduzida de pessoas no es-
tabelecimento e distancia-
mento das mesas, uso de 
máscaras por parte de fun-
cionários e clientes, pia para 
higienização das mãos e 
álcool em gel à disposição.

Protocolos II
Além disso, os fiscais da 
Prefeitura analisam se o 
estabelecimento tem efe-
tuado a limpeza periódica 
dos reservatórios de água 
e se as ações de manu-
tenção para prevenção e 
controle de pragas estão 
em dia. Em caso de in-
fração, o agente fiscaliza-
dor irá autuar o quiosque 
para que seja efetuada a 
devida adequação den-
tro do prazo estipulado. 
Se houver descumpri-
mento, será gerada multa.

Gaudêncio Torquato, jornalista, é professor titular da USP,
consultor político e de comunicação Twitter@gaudtorquato

As faces da campanha eleitoral

Artigo

Cidadãos durante todo o mandato
O período de conven-

ções partidárias está che-
gando e, ainda que de 
forma diferenciada neste 
ano de pandemia, os en-
contros para se discutir 
programas de governos, 
ou escolher quais candi-
datos entrarão na corrida 
eleitoral, a par ticipação 
popular é imprescindível.

As políticas públicas mais 
valorizadas, e longevas, são 
aquelas em que a popula-
ção opina diretamente. Não 
porque os candidatos não 

saibam o que é necessário 
para a cidade e seus cida-
dãos. Mas porque são eles, 
os cidadãos sem mandato 
que mais sofrem na pele a 
falta de comprometimento 
dos gestores municipais.

Em Guarujá, as políticas 
públicas sociais e cidadãs 
têm auxiliado a minimizar a 
profunda fenda econômi-
ca e social que existe nos 
dois extremos da cidade. 
Por isso, conselhos forma-
dos por diferentes repre-
sentantes da sociedade 

civil organizada sempre 
agregam no quesito valor 
humano a qualquer pro-
jeto, seja de gestão admi-
nistrativa, seja executivo.

O importante é entender 
a mensagem da população 
e se comprometer em re-
alizar, com transparência 
e qualidade, o projeto 
que é formado nesses en-
contros. As eleições 2020 
estão aí e o interesse é 
todo nosso. Participe, opi-
ne, cobre. Seja cidadão 
durante todo o mandato.

Que campanha eleitoral 
teremos no campo de valo-
res e princípios no momento 
em que o país vivencia uma 
das maiores crises sanitárias 
de sua história? A se conside-
rar que a política, nos tempos 
modernos, passa a se guiar 
mais por critérios racionais, 
impostos por uma consciên-
cia crítica e menos por um 
ordenamento determinado 
pelo marketing, a resposta 
sinaliza para este foco: os 
candidatos, em sua grande 
maioria, prometerão mudança 
nos padrões da política, sob 
o compromisso de realizar 
melhor do que os adversários 
as demandas do eleitorado.

Exemplo é o que vimos na 
Convenção Democrata, nos 
EUA, na semana que passou, 
quando Joe Biden foi posi-
cionado pelos correligioná-
rios como o perfil ideal para 
a vida dos norte-americanos.

A “verdade”, nesses tem-
pos de mentiras, especula-
ções e versões estapafúrdias, 
estará no centro do discurso. 
Muitos tentarão usar esse va-
lor para desconstruir o perfil 
do adversário e mostrar o am-
biente de mentiras que o cer-
ca e, desse modo, aparecer 
como o candidato legítimo 
e autêntico. Acontece que o 
fio a separar o falso do ver-
dadeiro em matéria de polí-
tica brasileira é muito tênue.

A sucessão de escânda-
los e denúncias envolvendo 
grupos, representantes e 
partidos, nos últimos anos, 
praticamente os torna muito 
próximos. A verdade usa-
da contra o opositor causa 
suspeição no meio da maré 
de engodo. O que pode 
resultar em uma canibalização 
recíproca, um corroendo o 
outro. O valor da verdade 
tem que ver com a condição 
do emissor (credibilidade do 
candidato), do momento 
e das circunstâncias (uso 

político em campanha), da 
situação do receptor (elei-
tores vacinados contra o 
oportunismo) e dos meios 
usados (programas eleitorais).

As figuras mudam tanto de 
posição e de cores quanto 
um caleidoscópio. O político 
demonizado de hoje pode 
ter sido o anjo de ontem e 
vice-versa.  O que, então, 
impactará o eleitor e corro-
borará sua decisão de votar 
em determinado candidato?

Para uma parte do eleito-
rado, o velho discurso ainda 
terá vez: arrumar recursos 
para construir casas, escolas, 
postos de saúde, praças 
de lazer, nos bairros; outra 
par te tentará polarizar o 
discurso, nacionalizando a 
campanha, e azeitando os 
ânimos do cabo de guerra, 
entre alas bolsonaristas e 
oposicionistas.  A micropolí-
tica ao lado da macropolítica.

A batalha eleitoral entrará 
no terreno tecnológico das 
mídias eletrônicas sociais e 
estas passarão a substituir a 
concentração de multidões 
em praças públicas, laçando 
indistintamente grupos, clas-
ses e categorias profissionais. 
Nem se pode dizer que as 
campanhas se tornarão mais 
interessantes. A descrença 
na política é geral. Capítulos 
do passado foram escritos 
a ferro e fogo, deixando 
rastros de violência, e até 
com tiroteios em palanques 
e assassinato de candidatos.

Mas é possível prever 
que o discurso debochado, 
recheado de graça ou verve, 
cederá lugar a um palavrório 
mais sério e contundente. 
Imaginemos um tipo como 
Antônio Luvizaro, candidato 
ao governo da Guanabara 
nos idos de 60, sendo can-
didato na metrópole paulis-
tana. Fosse indagado sobre a 
questão que provoca dores 
de cabeça no cidadão, o 

trânsito, será que daria a 
resposta que deu na época? 
“Tenho um programa com 
soluções rápidas e práticas. 
Vejam que solução barata: 
carros novos podem entrar 
no centro, indo pelos túneis 
novos, carros velhos só en-
tram nos bairros mais distantes 
e indo pelos túneis velhos.”

Mas não se pense que o 
populismo será abandona-
do. Ao contrário, estará na 
ordem do dia. Ora, por que 
os senadores derrubaram o 
veto de Bolsonaro ao projeto 
de socorro financeiro para 
Estados e Municípios, evi-
tando que fosse usado para 
aumentar salários de servido-
res? Por causa do populismo. 
Em ano de eleição, mais um 
adjutório aos quase 12 mi-
lhões de servidores públicos 
nas três esferas cairia bem. 
Como a repercussão negativa 
tem sido intensa, a Câmara 
desaprovou a decisão do 
Senado, mas o Centrão vai 
exigir continuidade do auxílio 
emergencial, medida neces-
sária e de cunho populista.

Querem outro exemplo? 
Por que Bolsonaro, em sua 
visita a Sergipe, levantou 
um anão e usou chapéu de 
couro? Manias de candidatos 
populistas, só que no caso o 
presidente achou que o anão 
era uma criança. Beijar crianci-
nhas, tomar café em padaria, 
montar em jegue, posar com 
chapéu de couro fazem 
parte da estética eleitoral.

Quem pode escapar do 
populismo ou da “verdade” 
fabricada? As classes médias, 
essas que incorporam um 
teor crítico. No seio desse 
imenso contingente, emerge 
um eleitor pragmático, racio-
nal, que enxerga o todo e as 
partes, candidatos, compe-
tências e circunstâncias. O 
País precisa avançar na dire-
ção de uma comunidade po-
lítica mais ética e participativa.

O trabalho sempre foi, é
e será a melhor resposta.

Válter Suman – Prefeito de Guarujá

FRASE DA SEMANA

Confirmados: 7.633
(555 em isolamento domiciliar,
6.724 curados e 341 óbitos)
Internados confirmados: 13
(6 em UTI)
Descartados: 10.312
Aguardando exames: 29
Internados suspeitos: 37
(8 em UTI)
Óbitos em investigação: 16

Boletim Coronavírus
Atualizado em 27 de agosto de 2020, às 18 horas
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PÚBLICOSPÚBLICOS
DE GUARUJÁDE GUARUJÁ

SINDSERV GUARUJÁSINDSERV GUARUJÁ

Rua Manoel Hipolito do Rego, 84,
Jardim Boa Esperança - Guarujá

Tel.: (13) 3383-1014 / 3383-1122

ACOMPANHE-NOS
PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/ EstanciaDeGuaruja

Da Redação

A Secretaria de Turismo 
do Estado de São Paulo, por 
meio do Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios Turísticos (Da-
detur), liberou em agosto R$ 
23,1 milhões para a melhoria 
da infraestrutura turística e 
obras que estão em execu-
ção em 59 estâncias e muni-
cípios de interesse turístico. 

Aqui na Baixada Santista, 
foram contempladas: Guarujá, 
Bertioga, Itanhaém, Peruíbe, e 
São Vicente, dividindo R$ 3,9 
milhões. Em 2020 o Estado re-
passou R$ 125 milhões, pelo 
Dadetur, para 150 municípios. 

Guarujá recebeu até o 
momento R$ 3.458.094,86. 
O município teve a verba 
aprovada inicialmente para 
melhorias no Píer do Perequê, 
mas readequou os recursos 
em novos projetos que foram 
aprovados e já estão em an-
damento. Um deles contem-
pla as obras da iluminação or-
namental da Praia de Perequê. 

Os postes existentes no 
calçadão e na orla da praia 
já receberam novos braços 
e luminárias LED – substituin-
do as antigas, que eram de 
vapor e pouco iluminavam. 
Além disso, estão sendo 
construídas três rampas vol-
tadas à faixa arenosa para 
facilitar o acesso de pessoas 
com mobilidade reduzida.

O projeto executivo prevê 
a revitalização da iluminação 
da avenida da praia com lumi-

Para aprimorar a infraes-
trutura oferecida aos banhis-
tas, a Prefeitura de Guarujá 
vai instalar duchas, lava-pés 
e banheiros públicos aces-
síveis nas sete praias mais 
procuradas pelos veranis-
tas. O valor do investimen-
to é de R$ 2,2 milhões.

O processo de comple-
mentação sanitária vai atender 
a praia do Tombo, Guaiúba, 
Perequê, Astúrias, Pitanguei-
ras, Enseada e Pernambuco. 
As intervenções já foram ini-
ciadas na praia do Perequê.

Devido à extensão da 

orla, a praia da Enseada 
será beneficiada com maior 
número de duchas, totali-
zando 26. Nas demais, serão 
construídos dois banheiros e 
uma ducha em cada praia, 
com exceção da praia do 
Tombo, que terá três duchas.

Ao todo, serão 12 novos 
banheiros e 32 chuveiros 
distribuídos em diferen-
tes pontos. Cada banheiro 
contará com duas duchas 
na parte externa e os sani-
tários terão estrutura adap-
tada para atender pesso-
as com deficiência física.

Os sindicatos dos ser-
vidores (Sindserv) e dos 
professores (Siproem) pro-
tocolaram, na tarde desta 
quarta-feira (26), no jurídico 
da prefeitura e na autarquia 
Guarujá Previdência, minuta 
de projeto de alteração na 
lei municipal nº 179/2015.

Com isso, os servidores 
admitidos até dezembro de 
2003 poderão ter a apo-

sentaria integral, conforme a 
última remuneração na ativa, 
e a paridade, garantindo ao 
benefício os mesmos reajus-
tes concedidos à categoria 
em suas campanhas salarial.

Segundo o presidente do 
Sindserv, Zoel Garcia Siqueira, 
“o protocolo faz parte de 
entendimentos com o pre-
feito Valter Suman (PSB) em 
torno da polêmica questão”. 

Há 12 dias, as duas entidades 
oficiaram ao prefeito ques-
tionando a avaliação atuarial.

O assunto diz respeito aos 
servidores que estavam sob o 
regime celetista (rgps) e migra-
ram, em 2013, para o regime 
estatutário (RPPS). Zoel e a 
presidente do Siproem, Joani-
ce Gonçalves, garantem que a 
autarquia tem condições finan-
ceiras para garantir o direito.

Previdência
Sindicato do Servidor propõe 

mudança em lei sobre paridade

Orla terá duchas,
lava-pés e banheiros 

públicos em sete praias

Guarujá recebe R$ 3,4 milhões do
Governo do Estado para o turismo 

Em agosto, R$ 23,1 milhões foram transferidos do Estado para
os municípios de interesse turístico; Na região, foram contempladas: 

Guarujá, Bertioga, Itanhaém, Peruíbe, e São Vicente

nárias LED, instalação de pos-
tes do tipo tocha e também 
sextantes, além da substitui-
ção do piso, que será reves-
tido com ladrilho hidráulico.

As obras de iluminação 
da Praia do Perequê inte-
gram o convênio que con-
templou a segunda fase da 
requalificação das orlas de 
Pitangueiras e Enseada, em 
2019. O investimento total 
é de R$ 6.499.426,81 e a 
previsão do término dos 
serviços é de 10 meses.

INFRAESTRUTURA
TURÍSTICA

As verbas destacadas 
também contemplam a re-
vitalização da Praia de Pitan-

gueiras, na região central da 
Cidade, que ganhará novos 
espaços de lazer para a fa-
mília; e infraestrura sanitária 
para melhor atender usuários 
e frequentadores da praia.

A orla receberá iluminação 
ornamental em complemen-
to ao serviço já executado 
e, além disso, a Prefeitura 
abrirá ruas para o trânsito 
de veículos, já de olho na 
temporada de verão, f i-
nais de semana e feriados. 

As praças dos Expedi-
cionários e das Bandeiras, na 
orla de Pitangueiras, passarão 
por intervenções, com alter-
nativas de lazer e também 
novos canteiros e jardins 
(com a preservação das es-

pécies que já existem), além 
de novos bancos e lixeiras.

FONTE INTERATIVA
Uma atração à parte será 

a Praça dos Expedicionários, 
que ganhará uma fonte inte-
rativa com jatos que saem do 
piso, trazendo nova vida para 
o espaço. A orla de Pitanguei-
ras ainda ganhará duas ‘Esta-
ções de Brincar’ – playgroun-
ds a ser instalados também 
nas praias do Tombo, Astúrias 
e Enseada. Uma unidade fi-
cará na Praça das Bandeiras e 
outra ao lado do atual posto 
dos bombeiros, na direção 
da Rua Quintino Bocaiúva. 

Vagas de estacionamento 
serão criadas para dar apoio à 

Discussão envolve servidores que migraram para o regime RPPS

Durante a pandemia, o 
Procon-SP aplicou R$ 2,3 
milhões de reais em multas 
a empresas que praticaram 
preços abusivos ou co-
meteram outras infrações 
ao Código de Defesa do 
Consumidor nas cidades da 
Baixada Santista.

Entre os meses de março 
a agosto, os fiscais do Nú-
cleo Regional de Santos do 
Procon-SP efetuaram diligên-
cias a farmácias, cirúrgicas, 
hortifrútis, supermercados, 
hipermercados, lojas e mate-
rial de construção, pet shops, 
postos de combustíveis e ou-
tros estabelecimentos do co-
mércio que permaneceram 
abertos durante a pandemia.

De acordo com o coorde-
nador regional do Procon-SP, 

Fabiano Mariano, mais multas 
ainda poderão ser aplicadas.

“Nossa equipe notificou 
centenas de empresas nesse 
período a fim de averiguar 
se elevaram seus preços 
injustificadamente, e a maior 
parte desses processos ain-
da encontra-se em análise. Se 
essa conduta for verificada, 
as empresas serão multadas”.

“Não é admissível que 
as empresas aproveitem o 
momento de dificuldade 
pelo qual passamos para 
aumentar preços sem justifi-
cativa ou ainda para exercer 
práticas que complicam ain-
da mais a vida das pessoas.

A s  n o s s a s  e q u i p e s 
continuarão a fiscalizar e 
quem infringir a lei será pu-
nido”, afirmou Fernando 

Capez, secretário estadual 
de defesa do consumidor. 

PROBLEMAS DE
CONSUMO E PANDEMIA

Até 20 de agosto, foram 
registrados nos canais de 
atendimento do Procon-SP 
7.600 reclamações, 8.300 
denúncias nas redes sociais 
e 4.600 consultas e dúvidas 
sobre questões de consumo 
relacionadas à pandemia.
A maior par te das recla-
mações é contra agências 
(3.986) e companhias aéreas 
(1.726). Os consumidores 
também se queixam de far-
mácias, lojas e mercados 
(772); instituições financeiras 
(743); ingressos e eventos 
(207); programas de fideli-
dade (99) e cruzeiros (79).

Procon-SP aplica R$ 2,3 milhões 
em multas na Baixada Santista

Fiscais observam abuso de preços durante a pandemia

orla, uma vez que com a ciclo-
via, as vagas foram suprimidas.

VICENTE DE CARVALHO
E MORRINHOS

O convênio de 2019 fir-
mado entre a Prefeitura de 
Guarujá e o Departamento de 
Apoio ao Desenvolvimento 
das Estâncias (Dade), ligado 
à Secretaria Estadual de Tu-
rismo também contempla a 
revitalização da tradicional 
estrutura localizada na entra-
da do Distrito de Vicente de 
Carvalho, próxima à Rodovia 
Cônego Domenico Rangoni.

O monumento que dá 
as boas vindas aos visitantes 
vai ganhar nova cara, com 

refletores de LED no entor-
no da estrutura. O projeto 
executivo conta também 
com serviços de paisagis-
mo, arborização, pintura 
e implantação de grama. 

A entrada do bairro Mor-
rinhos, passagem para os 
turistas que se dirigem à re-
gião do Rabo do Dragão, 
também ganhrá uma infraes-
trutura mais acolhedora. Es-
tão previstos, como em Vi-
cente de Carvalho, serviços 
de paisagismo e iluminação. 

A novidade é que haverá 
um totem em estrutura me-
tálica com os dizeres ‘Bem 
vindo a Guarujá’. O investi-
mento total é de R$ 550 mil.
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Rosângela BozziRosângela BozziRosângela BozziRosângela Bozzi
Rosane  Marques   Atelier (13) 98868-0868

Tels.: 3227.5770 - 99711.5545(13) 98835-4404             marciolopescheff@gmail.com

@marciolopeschef

Restaurante
Chef Bistrô,  no Hotel

Guarumar Prime,
Rua Washington, 719,

Centro do Guaruja
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MOMENTOS DE 2012

João Pedro Tamburus comemora aniversário

João Pedro com seus pais, o médico Waldyr
Tamburus e sua mulher Diane. O casal estava
muito feliz com a presença de amiguinhos que

foram participar da festa de João Pedro

Mariinha Tamburus ao lado dos filhos, Wanderley, Waldyr e netos Daniel e Rafael Tamburus. Momento relevante

Abdul Raim, Waldyr Tamburus e Bacheir Rahim.
Os amigos compartilharam do momento importante
para Waldyr. Mais um ano na vida de João Pedro

Haiet Fares e Diane Tamburus,
em bonito close

Marina Tamburus e Gabriela
Luisa Sanches e sua
filha Odete Tamburus Tathiana e Laura

O empresário Euclides Garcia (Gringo),
sua mulher Selma e o amigo Nivaldo Mossin

O casal de gêmeos João Guilherme, Maria Luisa, a mamãe Aline e Júlia
O amiguinho Vitor Vanderico 

com sua mãe Edirene
O amiguinho João Pedro

com o papai Allyson Veridiana e Isabel Vilela
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MOMENTOS DE 2018

24 
anos

Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo 
(GLESP), celebra 91 anos, no Círculo Militar SP

O sereníssimo 
grão-mestre
da GLESP, 
Ronaldo
Fernandes
recebeu
inúmeras
autoridades no 
Círculo Militar, 
para comemorar 
os 91 anos 
da instituição. 
Centenas de 
convidados
vieram de 
diversas regiões 
do Estado para 
o encontro 
fraterno

Celso Cavalcanti, o ilustre potentado Alexandre Barros, presenteou o grão-mestre
Ronaldo Fernandes com o ‘Fez’ (símbolo que identifica o nobre Shriner). O governador do
Estado de São Paulo, Márcio França, parabenizou o grão-mestre pela honraria recebida

Alexandre Barros e sua esposa Carla Martinazo

O empresário Edivaldo Cardoso Santos e sua 
esposa Valquíria Oliveira Santos vieram de Santa 

Cruz do Rio Pardo para a confraternização
Magali Barros e seu marido Manoel Barros, 

grande colaborador da instituição

Graziela e Ciro Moraes

O médico Guilherme Bahamond e o governador 
Márcio França cumprimentando amigos

Celso Cavalcanti e sua esposa Janaina
Aparecida Moysés Cavalcanti

O casal de dentistas Frederico e Mariana Kokol

O governador do Estado, Márcio França
recordou momentos de suas visitas a

 Guarujá, em um bom papo com este colunista

O industriário Osmar Gonçalves e a jornalista 
Gláucia Gonçalves vieram de Praia Grande,

para a grande noite, no Círculo Militar 



Dengue
Combate 
ao Aedes 
aegypti 
amplia 

vistorias

ACOMPANHE-NOS PELO FACEBOOK
www.facebook.com/EstanciaDeGuaruja
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Alcoólicos 
Anônimos

Existe uma saída
para o alcoolismo

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

(13) 99133-2543Se 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

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

� Charges  � Logotipos
� Ilustrações � Caricaturas 
� Logomarcas

BabuBabuBabuBabu

TROCO OU VENDO
LINDA CASA EM ITANHAÉM

30 metros da praia, mobiliada,
base 500K, 2 suites + 2 dorm 5 wc.

Interessados, ligar para: (11) 9996-10580

Da Redação

A movimentação de con-
sumidores na avenida co-
mercial mais concorrida de 
Guarujá, durante a semana, 
fez frente a qualquer data 
comemorativa. Desde a última 
semana (21/08), shoppings, 
comércios de rua, bares, res-
taurantes, academias e demais 
atividades que já estavam em 
funcionamento por seis horas 
diárias foram autorizados a 
ampliar para oito horas o tem-
po de portas abertas. 

Em Vicente de Carvalho, 
maior corredor comercial da 
cidade, a Avenida Thiago Fer-
reira registrou movimentação 
acima do normal para uma se-
mana sem data comemorativa. 
Apesar do fluxo intenso de 
pessoas, as lojas mantiveram 
as medições de temperatura 
na entrada e a oferta de álcool 
em gel para as mãos, além da 
obrigatoriedade de uso de 
máscara facial no interior do 
estabelecimento.

Apesar das barreiras sa-
nitárias, na tarde da última 
segunda-feira, dia 24, o fluxo 
de pessoas circulando no 
interior das lojas estava inten-
so, e longas filas se formaram 
nos caixas, sem que qualquer 
medida de prevenção tenha 
sido adotada pelas lojas, ou 
por fiscais municipais.

A reportagem esteve nas 
Lojas Pernambucanas, Marisa, 
e Lojas Mel e constatou que 
todas apresentavam aglome-
ração do público. Na ocasião, 
apenas a Magazine Luiza, que 
tem um grande público, pro-
movia o controle de entrada.

“Eu vim pagar o car tão 
e sou obrigada a ficar nes-
sa fila, mas me incomoda 
essa aglomeração. Melhor 
seria se a gerência contro-
lasse melhor a quantidade 

Continua até o próximo 
dia 31, a Campanha de Va-
cinação contra a gripe (In-
fluenza vírus H1N1, A e B) 
em Guarujá. Para se vacinar, 
basta comparecer a um dos 
20 postos de vacinação, entre 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) e Unidades de Saúde 
da Família (Usafas), que estão 
abertas de segunda a sexta-
feira, das 9 às 15 horas (lista 
abaixo). É necessário levar um 
documento com foto e a car-
teira de vacinação (se tiver).

O Município ainda não 
atingiu a meta de 90% da 
cober tura vacinal para os 
grupos prioritários de crianças 
de 6 meses a menores de 6 
anos (80%) e adultos de 55 
a 59 anos (66%). No entan-
to, a dose está disponível 
para a população em geral. 

Conforme recomendado 
por órgãos oficiais de Saúde, 
os profissionais utilizam Equi-
pamentos de Proteção Indi-
vidual (EPI’s) e seguem todos 
os protocolos de higiene e 

Equipes continuam re-
alizando a vistoria casa a 
casa no combate à den-
gue no Município. Nesta 
semana, desde segunda 
(24) até sexta-feira (28) 
agentes estão realizando 
visitas diárias nos bairros 
Vila Ligya, Jardim Primave-
ra e Jardim Helena Maria.

A fim de evitar a pro-
pagação do novo co-
ronavírus, os cuidados 
são redobrados durante 
a ação. Os agentes uti-
lizam Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), 
como máscaras e luvas, 
visando sua própria segu-
rança e a dos munícipes.

IDENTIFICAÇÃO
Além dos EPIs, os servi-

dores estão utilizando cra-
chá e uniforme para visitar 
as casas. Para facilitar a iden-
tificação, o agente utiliza 
uniforme da cor branca e 
o supervisor, azul marinho, 
ambas com a seguinte fra-
se na frente: ‘Todos juntos 
contra o Aedes aegypti 
– Guarujá’. Na manga es-
querda 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.

Comércio normalizado atrai 
número maior de consumidores

Decreto municipal liberou o funcionamento 
pleno em horário comercial para shoppings, 

comércios de rua, bares e restaurantes, entre 
outros; cinemas e teatros seguem restritos

QUAIS SÃO OS NOVOS HORÁRIOS
ATIVIDADE IMOBILIÁRIA:

10 às 18 horas (de segunda a sexta-feira),
e das 08 às 16 horas (aos sábados)

CONCESSIONÁRIAS E REVENDAS DE VEÍCULOS:
10 às 18 horas (de segunda a sexta-feira),

e das 08 às 16 horas (aos sábados)

COMÉRCIO DE RUA:
10 às 18 horas (de segunda a sábado)

SHOPPINGS:
14 às 22 horas (todos os dias)

SALÕES DE BELEZA E BARBEARIAS:
10 às 18 horas (de segunda a sábado)

BARES, RESTAURANTES E SIMILARES:
11 às 19 horas ou das 16 às 0 hora (todos os dias)

ACADEMIAS, ESTÚDIOS DE GINÁSTICA E SIMILARES:
6 às 9 horas e das 17 às 22 horas (todos os dias)

MARINAS, HOTÉIS, PENSÕES E SIMILARES:
Sem restrições de horário

Ação casa a casa
está sendo realizada 

com cuidados 
redobrados para 

evitar a propagação 
do Covid-19

de pessoas na loja”, disse a 
balconista Andreia Barreto.

FASE AMARELA
A retomada do horário 

comercial se baseia no decre-
to municipal nº 13.870, feito 
com base na readequação 
realizada pelo Governo do 
Estado no Plano São Paulo, 
para as cidades que estives-
sem na fase amarela.

Com a medida, foram per-
mitidos o funcionamento de 
imobiliárias; concessionárias 
e revenda de veículos; es-
critórios; comércio de rua; 
shoppings centers; salões de 
beleza e barbearias; bares, 
restaurantes e similares (com 
duas opções de período); 
academias, estúdios de ginás-
tica e similares. Marinas, ho-

téis, pensões e similares não 
possuem mais restrições de 
horário para ficarem abertos.

O Município decidiu ade-
rir à flexibilização proposta 
pelo Governo do Estado por 
entender que a ampliação 
no horário de funcionamento 
dos comércios pode dar mais 
alternativas para a ida segura 
das pessoas a esses locais, 
evitando aglomerações e 
formação de filas. 

Apesar das mudanças no 
horário, nada muda em rela-
ção às medidas profiláticas no 
interior dos estabelecimentos, 
relacionadas à higiene, distan-
ciamento social e proteção 
com o uso de máscaras. 
O atendimento ao público 
também permanece restrito a 
40% em todas as atividades. 

Primeiro bairro contemplado com o serviço é o Perequê; previsão
é atender cerca de 400 animais até o dia 17 de setembro

Vacinação contra a 
gripe prossegue até

o próximo dia 31

Meta de 90% ainda 
não foi atingida para 
crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos e

adultos de 55 a 59 anos

segurança, que estão sendo 
tomados para evitar a propa-
gação do novo coronavírus.

Até o momento, já são 
138.228 pessoas vacinadas. 
A Cidade atingiu 90% da 
cobertura para idosos, pro-
fissionais da saúde, pessoas 
com comorbidades, profes-
sores, puérperas e gestantes.

Guarujá iniciou nesta terça-
feira (25), as esterilizações 
gratuitas em cães e gatos 
do bairro Perequê por meio 
do Castramóvel, primeiro 
bairro contemplado com a 
ação. O veículo permane-
cerá no local até o dia 17 e 
a previsão é que siga para 
Santa Cruz dos Navegan-
tes no dia 18 de setembro.

A meta é atender cerca 
de 400 animais somente no 
primeiro mês. As cirurgias já 
foram previamente agenda-
das através de distribuição 

de senhas aos tutores na 
Escola Municipal Mario Cer-
queira Leite Filho, onde o 
Castramóvel está atualmente. 

Além disso, um mapea-
mento está sendo feito para 
definir a ordem das regiões 
contempladas pelo serviço, 
pois o veículo passará por 
toda a Cidade. Cada bairro 
terá uma dinâmica diferente, 
dependendo da demanda de 
animais do local. O equipa-
mento foi adquirido com re-
cursos destinados através de 
emenda parlamentar federal. 

Castramóvel inicia 
primeiras cirurgias 

em cães e gatos
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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 30

ISNJ
ENCARTADO

LXVCHASSI
CEROLÇAA
EJABALAR

ELOSIGXA
ESCAPULIR

ANOTAULA
TFRANCA
IRRIGARP
SEITABOLA

CASPALAER
ITCARATE
MINOTAURO

COLADAEAS

Colocado
(impres-
so) junto
ao jornal

Sua abre-
viação

é Exmo.

Quem de-
seja o que
é do outro

Pessoa de 
muito afeto 

e sem 
igual (fig.)

65, em 
algarismos
romanos

Estrutura
cujo núme-
ro identi-

fica o carro

Mistura
perigosa
na linha
de pipas

Sinal
sonoro da
secretária
eletrônica

Local em 
que se apli-
ca o deso-

dorante

Eri John-
son, ator
brasileiro

Fricciona
um corpo
com outro

Corrida
disputada
no jóquei

(pl.)

Unidade
constitu-
inte do
alfabeto

Descama-
ção do
couro

cabeludo

Tipo de
exame de

urina
(sigla)

Formam a
corrente

Fugir;
escapar

Termina
em 31 de
dezembro

Molhar
(plantação)
Corrente
religiosa

Post-(?),
adesivo

Grudada;
fixada

Monstro
que habita-
va no Labi-
rinto (Mit.)

Leal;
sincera

Animal co-
mo a cobra

Causar
comoção

Consoantes
de "suco"

Forma do
martelo

Muito (?):
gelada

Luta
japonesa
Em + a
(contr.)

Sílaba de
"erguer"
Bagunça

(pop.)

Bolsa de
mercado

Fator
sanguíneo

Lição
escolar
Prata

(símbolo)

Soberano
persa
Ganho

comercial

Relativo
ao nariz

Torneio ca-
rioca (fut.)

Ali
adiante
Código
(abrev.)

Esfera
Recipi-
ente de

tinta

2/it. 3/bip — eas. 5/caspa. 6/chassi.

Da redação

Nesta quarta-feira (26), a 
Polícia Militar divulgou o ba-
lanço da Operação São Paulo 
Mais Seguro, deflagrada nesta 
terça (25) em todo o Estado 
com a finalidade de garantir a 
continuidade da redução dos 
indicadores criminais, aumen-
tando a presença ostensiva 
para melhorar a percepção 
de segurança das pessoas e 
combater o crime.

Com a mobilização de 
16.732 policiais militares e o 
emprego de 7.357 viaturas e 
11 helicópteros, as atividades 
foram distribuídas em 1.225 
pontos estratégicos aponta-
dos pelo serviço de inteligên-
cia da PM, para sufocar pos-
síveis ações de criminosos.

A ação resultou em 17.434 
abordagens, sendo 115 pes-
soas presas e/ou apreendidas 
e 36 foragidos capturados. 
Também houve a apreensão 
de 879,3 quilos de dro-
gas e sete armas de fogo.

Durante a  operação, 

O ex-guarda municipal An-
derson Vitor Alves, que con-
fessou ter matado e enterrado 
o corpo da ex-companheira 
no quintal de casa, após uma 
discussão sobre valores de 
pensão alimentícia, continua 
preso e será indiciado por 
feminicídio ao término das 
investigações, de acordo com 
o delegado Renato Mazagão 
Junior, da Delegacia de Divisão 
Especializada de Investigações 
Criminais (Deic) de Santos.

O inquérito está previsto 
para ser finalizado até semana 
que vem, já que as equipes 
estão reunido depoimentos, 
restando a liberação do laudo 
do Instituto Médico Legal (IML), 
onde ficará determinada a 
causa (s) da morte, juntamente 
com o relatório da perícia rea-
lizada no veículo do acusado.

O crime teria ocorrido há 
cerca de 10 dias, em uma resi-
dência na Rua Catagua, no bair-
ro Jardim Virgínia, na Enseada, 
de propriedade de Anderson 
e onde morou até pouco tem-

po com a esposa e dois filhos. 
A vítima, que manteve um re-
lacionamento com o acusado 
até o início do ano e tem dois 
filhos com ele, ficou desapa-
recida por 10 dias antes de 
Anderson confessar o crime.

Confissão - Segundo re-
latos do ex-servidor municipal 
à Polícia Civil, ele confessou 
que matou a mulher com um 
disparo de arma de fogo aci-
dental enquanto se defendia 
de agressões físicas da mulher 
durante uma discussão sobre 
o valor da pensão alimentícia 
paga aos dois filhos do casal. 
Sobre a arma do crime, An-
derson confessou que jogou 
em uma estrada, juntamen-
te com o celular da vítima.

O relacionamento com a 
vítima durou cerca de dez 
anos. Nesse meio tempo, ele 
teria desfeito o casamento 
e mais tarde reatado com 
a esposa, já com um filho 
com Rosana, e manteve as 
duas famílias sem que uma 
mulher soubesse da outra.

Da Redação

No último dia 19 de agos-
to, o Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP) negou um 
recurso do Ministério Públi-
co e manteve uma sentença 
absolutória da 2ª Vara Crimi-
nal de Guarujá. Os réus, três 
jovens acusados de roubo, 
foram absolvidos das acusa-
ções e estão em liberdade 
desde dezembro de 2019.

Antes, porém, passaram 
11 meses presos preventiva-
mente aguardando julgamen-
to e, passados oito meses 
da sentença, somente agora 
os jovens puderam se con-
siderar livres das acusações.

Os réus aguardavam o resul-
tado da apelação  (nº 1500290-
21.2019.8.26.0536) do Minis-
tério Público (MP). Segundo 
a sentença fundamentada 
no artigo 386, inciso VII do 

Código Penal, a absolvição 
das acusações se deu por-
que durante as investiga-
ções não foram confirmadas 
as participações dos acu-
sados na ação criminosa. 

EXCEÇÃO
O advogado Jônatas de 

Souza Nascimento, que de-
fendeu dois dos acusados, 
destacou que o acórdão 
(reg. 2020.0000660974) 
que manteve a sentença 
já era esperado, mas está 
entre os casos de exceção. 

“A manutenção da sen-
tença já era esperada, mas é 
oportuno destacar que essa 
é uma grande vitória para a 
defesa porque, quando o MP 
recorre de uma sentença, a 
probabilidade deles conse-
guirem êxito é bem grande, 
e as estatísticas no Estado 
de São Paulo demonstram 

isso bem. Mas desta vez, o 
êxito foi todo da defesa”

E continua. “Os jovens 
seguiram aguardando o 
acórdão em liberdade, mas 
ainda apreensivos, pois nes-
ses oito meses, a sentença 
poderia ser modificada a 
qualquer momento. O que 
não ocorreu graças à nossa 
defesa e ao bom senso de 
justiça dos Eméritos julga-
dores”, aponta o advogado.

PRISÃO CAUTELAR
Neste caso em particular, 

Nascimento chama a atenção 
para a questão do exagero na 
adoção da prisão cautelar e 
no cumprimento antecipado 
de pena, que ocorre em 
todos os tribunais do país.

Na ação dos jovens de 
Guarujá, os réus ficaram pre-
sos provisoriamente por 11 
meses. Nascimento critica a 

adoção da medida cautelar 
(prisão preventiva) e a lenti-
dão da Justiça ao solucionar 
o caso. “Se fossem culpa-
dos, seria quase um ano de 
pena cumprido. Por serem 
absolvidos, esse período en-
carcerado não faz sentido”. 

E argumenta. “Nossa Cons-
tituição Federal determina 
que ninguém será conside-
rado culpado até o trânsito 
e julgado da decisão con-
denatória, princípio da pre-
sunção de inocência, mas, 
ultimamente no Brasil, tem 
se tornado corriqueiro um 
juiz manter a prisão cautelar 
pelo tempo indeterminado”.

Ele finaliza. “Se uma pessoa 
te acusa de um delito, você 
tem o direito de se defender. 
Não direito de ficar presa 
quase um ano até que a Justi-
ça analise sua defesa e decida 
se você é culpado ou não.” 

Acusado de crime será 
indiciado por feminicídio

Relacionamento teria durado cerca de dez anos

TJ-SP confirma sentença que absolve 
acusados de roubo em Guarujá

Advogado Jônatas de Souza Nascimento 
destaca que manutenção da sentença

está entre os casos de exceção

Operação apreende 879 quilos 
de drogas e detém 151 pessoas

Ação da Polícia Militar também resultou na vistoria de
10,5 mil veículos e na apreensão de sete armas de fogo ilegais

10.521 veículos foram visto-
riados, sendo 17 motoristas 
autuados por consumo de 
álcool, recusa ao teste do 

bafômetro e embriaguez 
ao volante. A PM também 
recuperou 32 veículos pro-
dutos de roubo ou fur to.

REDUÇÃO DE
INDICADORES

Outro balanço na Segurança 
Pública do Estado de São Paulo 

destaca que o mês de julho 
fechou com redução em todas 
as modalidades de furtos e 
roubos, incluindo os latrocínios 
– roubos seguidos de morte. 
As extorsões mediante seques-
tro permaneceram zeradas.

Nos roubos em geral, a 
redução foi de 21% ou de 
4.600 casos em números 
absolutos. Foram 17.357 rou-
bos no sétimo mês deste 
ano, contra 21.957 em igual 
período do ano passado. É a 
primeira vez na série histórica, 
iniciada em 2001, que o indi-
cador fica abaixo de 18 mil.

No indicador de roubos 
de veículos, a queda foi ainda 
mais acentuada (-34,2%). Fo-
ram 2.427, ante 3.691 – 1.264 
a menos. É a primeira vez na 
série que o total fica abaixo 
de 3 mil no período.

Na comparação mensal 
também houve diminuição 
de 28,6% nas ocorrências 
de roubos de carga. A quan-
tidade passou de 629 para 
449, ou seja, 180 a menos. 
Já os roubos a banco re-

cuaram de dois para um.
O Estado ainda registrou 

queda nos furtos em geral 
e de veículos, que recua-
ram 28,5% e 28,6%, res-
pectivamente. No primeiro, 
o total passou de 43.402 
para 31.042. No segundo, 
de 7.868 para 5.617 –  são 
os menores índices da série.

Já os indicadores relacio-
nados a mortes intencionais, 
somaram 217 ocorrências 
e 223 vítimas. Com as varia-
ções, as taxas de homicídios 
dolosos dos últimos 12 me-
ses (de agosto de 2019 a 
julho de 2020) ficaram em 
6,44 casos e 6,70 vítimas 
de homicídios a cada gru-
po de 100 mil habitantes.

PRODUTIVIDADE
O trabalho realizado pelas 

três polícias estaduais em julho 
deste ano resultou em 12.906 
prisões. No período, 969 ar-
mas de fogos foram retiradas 
das ruas e 4.126 flagrantes de 
tráfico de drogas foram regis-
trados. (Fonte: Portal Governo)
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Negócios na pandemia

Babu

A população estimada 
do Brasil é de 211.755.692 
pessoas. Em 2019, a po-
pulação estimada era de 
210.147.125 pessoas. 
Portanto, de acordo com 
a projeção do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o Brasil 
ganhou mais 1,6 milhão 
de habitantes em um ano.

De acordo com o levan-
tamento divulgado nesta 
quinta-feira (27), os estados 
mais populosos são: São 
Paulo (46.289.333), Minas 
Gerais (21.292.666) e Rio 
de Janeiro (17.366.189). 
O Distrito Federal con-
ta com uma população 
de 3.055.149 habitan-
tes. Roraima é o estado 
com a menor estimativa 
populacional (631.181).

Da Redação

Um levantamento divul-
gado nesta quarta-feira (26) 
mostra que o mercado de co-
mércio online cresceu 40,7% 
entre 2019 e 2020, chegando 
a 1,3 milhão de lojas virtuais. 
Entre 2018 e o ano passado, o 
aumento havia sido de 37,6%.

Para Thiago Chueiri, diretor 
de Vendas e Desenvolvimento 
de Negócios do PayPal, uma 
das empresas responsáveis 
pela pesquisa, a expansão 
do comércio virtual neste ano 
ganhou um impulso extra com 
a quarentena causada pelo 
novo coronavírus. 

“Claro que pega uma parte 
do reflexo da pandemia que 
digitalizou bastante consu-
midores empreendedores 
também. Os dois lados da 
cadeia. A quarentena forçou 
drasticamente essa digitaliza-
ção”, ressaltou.

Para ele, a quarentena for-
çou especialmente as empre-
sas a aderirem ao modelo de 
vendas pela internet. “Grande 
parte é de pequenos em-
preendedores buscando a 
sobrevivência nesse novo 
contexto. Dependiam de um 

O presidente Jair Bolsona-
ro declarou na última quarta-
feira (26), ao participar de 
evento em Ipatinga (MG), 
que a proposta do progra-
ma Renda Brasil está sus-
pensa. O programa preten-
de expandir o Bolsa Família.

“Ontem discutimos a pro-
posta, a possível proposta 
do Renda Brasil. Eu ontem 
falei: está suspenso. Vamos 
voltar a conversar”. O presi-
dente informou que a pro-
posta apresentada a ele pela 
equipe econômica “não 
será enviada ao Parlamento”.

“Não podemos fazer isso 
aí, como, por exemplo, a 
questão do abono para 
quem ganha até dois salá-
rios mínimos, seria um dé-
cimo quar to salário. Não 
podemos tirar de 12 milhões 
de pessoas para dar para 

um Bolsa Família, um Renda 
Brasil, seja lá o que for o 
nome desse novo programa”, 
acrescentou, ao discursar 
na cerimônia de reativação 
do alto-forno 1 da Usiminas.

No evento, o presiden-
te defendeu a adoção de 
medidas que possibilitem 
a geração de emprego e 
renda. “Ou o Brasil começa 
a produzir, começa real-
mente a fazer o plano que 
interessa a todos nós, que 
é o melhor programa social 
que existe, que é o empre-
go, ou nós estamos fadados 
ao insucesso. Não posso 
fazer milagre. E conto com 
todos os brasileiros para que 
cada um faça o melhor de si 
para tirar o Brasil da situação 
difícil em que se encontra, 
que não é de hoje”, disse.

Renda Brasil - Em junho, 

o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, anunciou que 
o governo federal criará um 
programa de renda mínima 
permanente, após a pan-
demia do novo coronavírus 
(covid-19), batizado de 
Renda Brasil. De acordo com 
o ministro, haverá a unificação 
de vários programas sociais 
para a criação do programa, 
que deve incluir os benefici-
ários do auxílio emergencial, 
que recebem parcelas de 
R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães 
solteiras), pagas em razão 
da pandemia da covid-19.

“Nós resolvemos então es-
tendê-lo [auxílio emergencial] 
até dezembro, o valor não 
será R$ 200 nem R$ 600, esta-
mos discutindo com a equipe 
econômica”, disse Bolsonaro 
no evento de hoje em Minas 
Gerais. (Fonte: Agência Brasil)

De acordo com núme-
ros do Ministério da Saúde, 
desde o início da pandemia 
do novo coronavírus, o Brasil 
acumula 3.717.156 de casos 
confirmados da doença, sen-
do que 78,3% dos infectados 
já se recuperaram. Ocorreram 
117.666 mortes por covid-
19. E 690.642 pacientes ainda 
estão em acompanhamento.

Bolsonaro diz que proposta do Renda Brasil está suspensa

Atual
proposta 

da equipe 
econômica não 

será enviada ao 
Parlamento

Número de lojas exclusivamente
virtuais cresce 40,7% em 2020

Isolamento e quarentena impulsionaram formas digitais de comércio

ponto físico e tiveram que 
se adaptar ”, acrescentou.

Além disso, Chueiri re-
laciona o crescimento ex-
pressivo do número de lojas 
virtuais, em comparação aos 

negócios físicos, que têm 
se expandido a uma média 
de 10% ao ano, à situação 
econômica do país. “Uma 
piora da situação econômica, 
em geral, leva as pessoas a 

buscarem mais alternativas 
para empreender”, enfatizou.

PEQUENOS NEGÓCIOS
A maior parte das páginas 

que fazem vendas na internet 

(88,7%) é, segundo a pesqui-
sa, formada por pequenos 
negócios com até 10 mil 
visitas por mês. As grandes 
empresas, com mais de meio 
milhão de visitas mensais, res-
pondem por 8,7% do total de 
lojas virtuais.

Mais da metade (52,6%) 
não têm empregados, com 
apenas os sócios trabalhando 
na manutenção do empreendi-
mento, e 48% faturam até 250 
mil por ano. O preço médio 
dos produtos é de até R$ 100 
em 76,6% das lojas virtuais. 
Em 10,7% delas, a faixa média 
de preços é acima de R$ 1 mil.

Apesar do crescimento 
deste ano ter tido o impulso 
da pandemia, o diretor do 
PayPal acredita que existem 
mudanças de comportamen-
to que serão incorporadas 
à vida cotidiana. “Você uma 
vez que experimentou isso, 
passa a fazer parte do seu 
cotidiano. E a gente sabe que 
o home office vai estar muito 
mais presente no cotidiano do 
consumidor brasileiro e digital. 
Estando mais presente em 
casa, tende a consumir mais 
pelos meios digitais”, anali-
sou. (Fonte: Agência Brasil)

Covid-19
País tem 117 
mil mortes e 
3,7 milhões 

de casos 
acumulados
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