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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:

‘Operação Independência’ vai coibir 
abusos durante feriado prolongado 

Guarujá inicia nesta sexta-feira (4), a partir das 13 hs, a ‘Operação Independência’, conjunto de ações elaborado pela Prefeitura para conter possíveis abusos durante 
o feriado prolongado do Dia da Independência do Brasil; participam da ação 473 pessoas entre agentes públicos estaduais e municipais, incluindo policiais militares
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Micros
Feriadão em Guarujá
Enquanto o comércio 
ambulante se prepara 
para o feriado prolon-
gado de 7 de Setem-
bro, Guarujá contabiliza 
mais de 7.600 casos 
de infecção pelo novo 
coronavírus. A pande-
mia ainda não acabou 
e só na cidade, já mor-
reram 357 pessoas de-
vido às complicações 
que a Covid-19 traz. É 
preciso consciência e 
prudência pelo bem 
da coletividade. Se pre-
cisar sair, use máscara.

Fake News
Ano de eleição exige 
responsabilidade em 
tudo o que se divulga 
por aí. Nessa semana, 
correu um boato de 
que o prefeito Válter 
Suman estaria retirando 
a candidatura a reeleição 
por ter sofrido ameaças 
à sua família. Mais uma 
“Fake News”, boato. A 
população de Guarujá 
conhece de per to o 
que notícias levianas 
podem fazer com uma 
família. Não espalhe no-
tícias falsas. Apure an-
tes de passar adiante.

Fake News é crime
Outra notícia falsa cir-
culou em páginas das 
redes sociais. Desta vez, 
o alvo foram as tendas 
do Plano de Contin-
gência contra o Novo 
Coronavírus em Guarujá. 
Circulou pela internet 
a falsa notícia de que 
as estruturas estavam 
sendo desmontas para 
deixarem a Cidade.

Fake News é crime II
A equipe do jornal A Es-
tância de Guarujá apu-
rou junto a Organização 

Social Pró Vida, que 
faz a gestão das tendas 
junto a Prefeitura, que a 
composição da estru-
tura apenas sofreu uma 
mudança para melhor 
atender a população. 
É importante lembrar 
que espalhar boatos ou 
notícias falsas na internet 
é crime, previsto e tipifi-
cado pelo Código Penal 
e pelo Código Eleitoral. 

Fake News é crime III
O que mudou? Chegan-
do ao sexto mês do Pla-
no de Contingência na 
Cidade, pioneiro na re-
gião da Baixada Santista, 
as carretas onde eram 
realizados o atendimen-
to médico na UPA 24h 
da Rodoviária e no Pron-
to Socorro de Vicente 
de Carvalho foram subs-
tituídas por tendas fixas. 

Fake News é crime IV
As tendas de triagem, 
desinfecção, exames e 
medicamentos continu-
am nos locais, visando 
manter o atendimento 
para a COVID-19 fora 
das unidades de saú-
de. A medida vale para 
melhor atender a popu-
lação. A direção da OS 
divulgou a falsidade da 
notícia em suas redes 
sociais, e estuda provi-
dências cabíveis para os 
responsáveis.

Feijoada Beneficente
O Lions Clube Guarujá 
Sul promove no pró-
ximo domingo, dia 13 
de setembro à par-
tir das 12hs, Feijoada 
Beneficente em prol 
das ações sociais da 
entidade. A animação 
do evento trá a parti-
cipação do grupo de 
samba O Canto0 do Ita-

pema. O evento seguirá 
as normas de segurança 
contra a Covid-19 e a 
entrada sem máscara fá-
cil não será permitida. 

Onde comprar?
Convites limitados à 
venda por R$ 35. Ga-
ranta o seu pelos telefo-
nes: (13) 99662-3774 
e 3352-4086. O Lions 
Clube fica na Av. Vicen-
te de Carvalho, 275. 

Defesa Civil
A deputada Let ic ia 
Aguiar protocolou uma 
indicação ao governa-
dor de São Paulo para 
que destine investimen-
tos para atender às ne-
cessidades da Defesa 
Civil de todas as cidades 
da Baixada Santista. Pas-
sados seis meses da tra-
gédia que atingiu o litoral 
do estado de São Paulo, 
a parlamentar reacende 
a questão com antece-
dência e pede medi-
das urgentes. A parla-
mentar fez indicações 
individuais solicitando 
investimentos na Defesa 
Civil de Bertioga, Cuba-
tão, Guarujá, Itanhaém, 
Praia Grande, Santos, 
São Vicente e Peruíbe.

Feriadão
Em virtude do feriado 
da Independência do 
Brasil, comemorado na 
próxima segunda-fei-
ra (7), a Prefeitura de 
Guarujá informa que 
o expediente nas re-
partições públicas será 
alterado, com exceção 
dos serviços essen-
ciais, como a coleta 
de lixo e atendimento 
nas unidades de saúde 
24 horas, que segui-
rão com seu funcio-
namento ininterrupto.

Depois de anos de dedicação intensa à
Lava Jato, eu acredito que agora é hora de me
dedicar de modo especial pra minha família.

Procurador da República, Deltan Dallagnol,
ao pedir desligamento da coordenação

da Operação Lava Jato em Curitiba

FRASE DA SEMANA

Só falta combinar
com a população

Está bem planejada 
a atuação do governo 
municipal para o feriado 
prolongado de inde-
pendência, que inicia 
nesta sexta-feira, dia 4. 
Bloqueios sanitários dão 
lugar ao diálogo com as 
pessoas que insistirem 
em desrespeitar as nor-
mas sanitárias de pre-
venção ao coronavírus. 

Para os que vão curtir 

o feriado na rede ho-
teleira, haverá agentes 
municipais nas ruas para 
orientar sobre os cuida-
dos para evitar a disse-
minação do contágio. 
O comércio também 
manterá as portas aber-
tas para recepcionar os 
esperados visitantes.

Se de um lado o go-
verno precisa contro-
lar a proliferação do 

contágio da covid-19 
na cidade, por outro, 
precisa apoiar o co-
mércio local que tem 
sua principal atividade 
econômica no turismo.

Uma situação com 
desafios difíceis e impor-
tantes, mas que deve ser 
enfrentada com ações. 
O governo fez a sua 
parte. Só falta combi-
nar com a população.

Confirmados: 7.659
(337 em isolamento domiciliar,
6.951 curados e 354 óbitos)
Internados confirmados: 17
(5 em UTI)
Descartados: 10.516
Aguardando exames: 29
Internados suspeitos: 36
(6 em UTI)
Óbitos em investigação: 16

Boletim Coronavírus
Atualizado até 3 de setembro de 2020, às 18 horas

Hoje convido você 
leitor a refletir sobre uma 
coisa: sabia que seu voto 
passa por duas eleições? 
A primeira delas, exerce-
mos nas urnas com mais 
autonomia, afinal, cada 
um escolhe o que lhe 
convém, aquilo que mais 
se adequa aos seus valo-
res e anseios. A segunda 
eleição, você não tem 
tanto poder assim, pois é 
quem você escolheu que 
terá essa responsabilidade 
de decisão. 

Difícil, não é mesmo?! 
Afinal, como saber se 
alguém distante de nossa 
realidade saberá tomar 
a melhor escolha? Para 
isso então que existem as 
chamadas “prioridades”. 
Eu coloco entre aspas, 

pois muitas vezes as prio-
ridades parecem estar 
distorcidas, vocês não 
conseguem perceber isso 
nos jornais quando se de-
param com as notícias?

Você pode não sa-
ber todos os detalhes da 
Reforma Tributária, mas 
com certeza sabe que 
“estão querendo mudar 
os impostos”. A maioria se 
interessa em saber se vai 
aumentar e eu devolvo a 
pergunta: para quem? 

Existem quatro projetos 
de lei que estão em aná-
lise “lá em Brasília”, todos 
eles estão sugerindo criar 
um imposto chamado 
“Imposto Sobre Grandes 
Fortunas”, você pode ou-
vir a abreviação dele por aí 
“IGF”. Essa proposta afeta 

quem tem muita condição 
para pagar imposto, pelo 
nome vocês conseguiram 
perceber, não é?! Mas 
tem encontrado bastante 
resistência por parte do 
governo (políticos, ban-
queiros e etc.) 

Em compensação, a 
proposta de tirar isen-
ção de alguns tributos do 
mercado editorial (em 
resumo: deixar o livro 
mais caro), não encontrou 
tanta oposição política, a 
não ser a nossa manifesta 
discordância, pois reco-
nhecemos claramente a 
prioridade e a importância 
que a educação possui 
em nosso meio social. 

A educação transfor-
ma! Fiquem atentos aos 
seus direitos!

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

Nos livros podem, mas
nas grandes fortunas não?! 

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI
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SINDICATO DOS SINDICATO DOS 
SERVIDORESSERVIDORES

PÚBLICOSPÚBLICOS
DE GUARUJÁDE GUARUJÁ

SINDSERV GUARUJÁSINDSERV GUARUJÁ

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

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

ACOMPANHE-NOS
PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/ EstanciaDeGuaruja

De Guarujá

Guarujá inicia nesta sexta-
feira (4), a partir das 13 horas, 
a ‘Operação Independência’, 
conjunto de ações elaborado 
pela Prefeitura para conter 
possíveis abusos durante o 
feriado prolongado do Dia da 
Independência do Brasil. 

A estratégia do Município 
inclui reforço policial, solici-
tado ao Governo do Estado, 
que enviará 130 policiais, além 
de um pedágio educativo em 
duas das principais rotas de 
chegada de turistas, entre ou-
tras ações. O objetivo é evitar 
que cenas de aglomeração 
de pessoas nas praias, como 
as ocorridas no último final de 
semana, voltem a ocorrer.

Além do reforço do Esta-
do, participarão outros 343 
profissionais do Município 
entre Guarda Civil Municipal 
(GCM), Saúde, Turismo, fiscais, 
entre outros.

O reforço policial – so-
l icitado via Conselho de 
Desenvolvimento da Região 
Metropolitana da Baixada 
Santista (Condesb) e também 
individualmente pela Cidade 
– atuará em parceria com a 
GCM no trabalho de fiscali-
zação, orientação e coibição 
de atitudes de moradores 

e turistas que contrariem as 
medidas sanitárias indica-
das para evitar a dissemina-
ção do novo coronavírus 
– em especial nas praias.

PEDÁGIO EDUCATIVO
Já o pedágio educativo 

funcionará nos dois principais 
corredores utilizados pelos tu-
ristas para acesso à Cidade: no 
final da Rodovia Cônego Do-
menico Rangoni (em frente ao 
Paço Municipal Raphael Vitiello) 
e na esquina da Avenida da 
Saudade com a Avenida Dom 
Pedro I, próximo ao Túnel Jus-
celino Kubitscheck, na Enseada. 

A intenção da Adminis-
tração é que cenas como 
as ocor ridas no f inal de 
semana anterior nas cida-
des da Baixada Santista não 
ocorram em Guarujá duran-
te o feriado prolongado.

AÇÕES SIMULTÂNEAS
Das 13 horas desta sex-

ta-feira até o final do dia do 
próximo domingo (6), ações 
estarão ocorrendo simultane-
amente em toda a Cidade. O 
pedágio educativo distribuirá 
panfletos e exibirá faixas de 
orientação, alertando sobre 
o que pode ou não pode no 
atual cenário de flexibilização. 

Será feita, também, a dis-

tribuição de máscaras faciais 
aler tando sobre a obriga-
toriedade da utilização e 
as implicações causadas a 
quem desrespeitar a medida 
– entre elas o impedimento 
em acessar estabelecimentos 
e transporte público.

Nas praias e corredores 
comerciais também serão dis-
tribuídos panfletos e haverá, 
ainda, carros de som com 
orientações. O Município tam-
bém solicitou o reforço de 
agentes da Vigilância Sanitária 
Estadual para atuar na fisca-
lização ao comércio local.

O QUE PODE E NÃO
PODE NAS PRAIAS

É permitida somente a 
prática de espor tes que 
não envolvam contato fí-
sico no calçadão, faixa de 
areia e no mar. Caminhada, 
corrida, surf, stand-up, na-
tação, futevôlei e beach 
tennis são alguns exemplos.

Já qualquer atividade que 
possa causar aglomerações 
segue vedada. Um exemplo é 
a comum prática de colocar 
cangas, guarda-sóis e outros 
objetos na faixa de areia. O 
risco de promover a aglome-
ração de pessoas é potencia-
lizado, o que não é permitido.

Está liberado o trabalho 

A Unaerp Guarujá está 
com matrículas abertas para 
cursos de pós-graduação.  
São quatro opções de cur-
sos sendo dois na área da 
Saúde, um na área de Ges-
tão e outro em Engenharia. 

Na área da saúde, estão 
sendo oferecidos os cursos 
de especialização em Fisiote-
rapia Hospitalar, direcionado a 
fisioterapeutas, e a especiali-
zação em Biomecânica Clínica 
- Prevenção e Tratamento das 
Disfunções Musculoesqueléti-
cas, voltado a profissionais de 

Educação Física e Fisioterapia. 
Outro curso de pós-gra-

duação da Unaerp Guarujá 
é a especialização em Ges-
tão de Pessoas e Liderança, 
que oferece conhecimentos 
aprofundados a profissionais, 
líderes de equipe e gesto-
res de recursos humanos 
para um eficiente proces-
so de Gestão de Pessoas 
e formação de lideranças. 

Já a especialização em 
Engenharia de Segurança do 
Trabalho é direcionada a pro-
fissionais com formação supe-

rior em Engenharia, Agronomia 
ou Arquitetura e Urbanismo. 
Dentre os diferenciais do 
curso está o reconhecimen-
to pelo Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia 
(CREA) como segunda gra-
duação, permitindo novo 
registro como Engenheiro 
de Segurança do Trabalho.

Mais informações pelo 
Portal Unaerp (https://www.
unaerp.br/cursos/especia-
l izacoes), pelo telefone 
(13) 3398-1053 ou pelo 
email posgja@unaerp.br.

Unaerp abre inscrições para 
cursos de pós-graduação

Informações estão disponíveis pelo Portal Unaerp

O governador João Doria 
anunciou nesta quinta-feira 
(03/09) as mais recentes 
medidas de enfrentamento 
da pandemia e de reto-
mada e reabertura gradual 
da economia paulista. Em 
resposta aos pedidos dos 
prefeitos da baixada san-
tista, que solicitaram ajuda 
do governo para controle 
no fluxo de turistas durante 
o feriado prolongado de 
independência, também 
foram anunciadas medidas.

Entre as ações, a Seguran-
ça Pública entrará com efetivo 
máximo neste fim de semana 

para apoiar as prefeituras em 
ações conjuntas com objeti-
vo de conscientizar os turis-
tas sobre a importância da 
quarentena e de evitar aglo-
merações no feriado pro-
longado da Independência. 

As medidas do Gover-
no do Estado poderão ser 
adotadas em três frentes. 
A Secretaria de Logística 
e Transporte vai atuar com 
ações de conscientização 
dos motoristas nas estradas 
estaduais. A Secretaria de 
Saúde disponibilizará 200 
profissionais da Vigilância 
Sanitária para realização de 

orientações a cidadãos e es-
tabelecimentos comerciais. 
Já a Secretaria de Segurança 
Pública prestará apoio aos 
municípios que solicitarem 
ampliação dos efetivos das 
polícias Militar e Rodoviária.  

O Governo de SP reforça 
que a quarentena continua 
em vigor, com observância 
às regras do Plano SP. A 
conscientização da popu-
lação para distanciamento 
social e uso de máscaras 
da lei é fundamental para 
contenção das taxas de 
contaminação do coronaví-
rus e preservação de vidas. 

Governo do Estado apoia
ações nos municípios

Pandemia não acabou

Guarujá cria estratégia para evitar
aglomerações nas praias no feriadão

dos ambulantes, desde que 
respeitando todas as normas 
de higienização e distancia-
mento (com faixa limitadora, 
evitando que os clientes 
fiquem muito próximos) e de-
mais medidas profiláticas  para 
evitar o contágio da covid-19. 

HORÁRIOS E REGRAS 
PARA OS COMÉRCIOS
Segundo o que prevê a 

fase amarela do Plano São 

Paulo, do Governo do Estado, 
há diferenças nos horários de 
funcionamento das atividades, 
em especial dos comércios 
de rua, shoppings, bares e 
restaurantes. 

O que não mudou e segue 
sendo austero são os cuidados 
profiláticos exigidos de quem 
abrir as portas para receber o 
público. A começar pela lota-
ção máxima, em geral, restrita 
a 40% da capacidade total. 

CONFIRA
Comércio de rua:
Das 10 às 18 horas

(de segunda a sábado)
Shoppings:

Das 14 às 22 horas
(todos os dias)

Bares, restaurantes
e similares:

Das 11 às 19 h ou das 16 
à 0 hora (todos os dias)

Ações simultâneas iniciam as 13 horas desta sexta-feira até o final do dia do próximo domingo (6), em todas as praias da cidade
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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

Rotary Club de Guarujá Ilha de Santo Amaro

O presidente do Rotary 2011/2012, 
Guaraci Reis empossa o novo presidente 
2012/2013, Valdemir Bastista Santana

Os homenageados Giovani
e Célia De Clemente

Guaraci Reis homenageou muitos
amigos que colaboraram com sua

administração. Na foto o amigo Sérgio Angela Segantini e Guaraci Reis

Jorge Castelão, Letícia e Guaraci ReisO homenageado Luis Lang, Letícia e Guaraci ReisValberto Souza, Letícia e Guaraci Reis

As amigas Estela Camargo e Letícia ReisRegina e Guaraci ReisAndréia Aragão e LetíciaNeide e Guaraci Reis

Celeste Auricho e Guaraci ReisGuaraci Reis e Luiz BevilacquaTânia Mesquita e Guaraci ReisGuaraci Reis e Cleunice Andrade

Os presidentes 2012/2013 Rotary Club Guarujá,
Armando Andrade Gomes, Rotary Club Guarujá Vicen-
te de Carvalho, Verônica Barra Menezes e Rotary Club 
Guarujá Ilha de Santo Amaro,Valdemir Batista Santana

Antonio Mariano é homenageado por
Guaraci Reis e sua mulher Letícia ReisVera Lúcia, Letícia e Guaraci Reis
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joseflaviocolunista@gmail.com

2266  
anosanos
Eternizando
emoções
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MOMENTOS DE 2017

Luiz Menezes realiza jantar benefi cente para APAE

O empresário Luiz Mene-
zes (centro) realizou no 
Chopp Halle Restaurante 
um delicioso jantar bene-
ficente em prol da APAE. 
Na foto, Eloi Almeida 
(Casa Flora Importadora) 

e o sommelier Fernando 
Gurgel foram os respon-
sáveis pela apresen-
tação dos vinhos que 
foram servidos na degus-
tação e acompanhados 
de um sofisticado jantar. 

Vinhos que foram apre-
sentados: Cava - Don 
Roman, Cefiro - Sauvion 
Blanc, Vinho Verde - Va-
randa do Conde - Quin-
ta do Cachão e Mon-
tes Toscanini - Tannat

Luiz Menezes, Edna Maria Suman e o prefeito de Guarujá, Valter Suman

A dentista Letícia Reis e sua mãe, a aniversariante Maria Helena
Azevedo do Valle e seu genro, o oftalmologista Guaraci Reis 

A fonoaudióloga Jeane Cristina da Silva e os escreventes José Mário e Maria Xavier 

As amigas Maria Izabel Pereira, Ângela Vaz e Vera Lúcia Ragazzi

A diretora geral da APAE Mônica Lima 
e o prefeito de Guarujá, Valter Suman

O escrevente Jonas Xavier e a 
personal trainer Roberta Xavier 

Os empresários Luiz André
Moura e Sâmara Moura (Mar é 

Vida), uma empresa colaboradora Márcia Souza e Antonio Mariano



Alcoólicos Anônimos
Existe uma saída para o alcoolismo

R. Washington, s/nº - Igreja Matriz, Guarujá
(13) 3235-5301 / 99133-2543

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

IFOOD, e também pelo nosso número

(13) 3382-1859

Funcionamento de
terça à domingo, somente

no horário do almoço

PALAVRAS CRUZADAS
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HJB
ESCUDEIRO

EPARONDAR
ASAIRÇD

OTRASINO
PIANOCES

TTAMANCO
MERASRON

ECOIERAMO
IESTEPE

BREUARRR
GRÃFRESCA

OLEIVII
SAUDARAV

BENZEVILA

Significa
"Habilita-
ção", em

CNH

"Monstros
(?)", filme
da Disney 

Ordinal
(abrev.)

Ir para
fora

Sílaba de
"tenente"

Vegeta-
ção no

meio do
deserto

Estado no
qual

ocorre o
sonho

Anúncio no
intervalo

de progra-
ma da TV

Instru-
mento da
orquestra
com teclas

Calçado
de sola de
madeira e

fivelas

Faixa (?),
critério de
censura
de filmes

Escuridão
completa

(fig.)

O pneu
que

substitui o
que furou

Doença
virótica
comum
em cães

Conso-
antes de
"seiva"

7, em 
algarismos
romanos

Faz o
sinal da 

cruz

Ângela
Vieira,
atriz

Conjunto
de pe-
quenas
casas

Criado de
cavaleiro
medieval

Duas do-
enças que

atacam
o fígado
(Patol.)

Promessa
solene

Menor nú-
mero par Acumular fortuna

Cada um dos
membros superiores

do corpo humano

Vigiar
andando
Mulher

canonizada
Interjeição
de susto

Outra, em
espanhol

Opõe-se
a "off"

A música 
do hip-hop

Objeto que
badala

Nome da
letra "C"

Divisão de
um caule

Criança, no
 Candomblé

Puras;
simples

Repetição
de sons

Vento;
brisa

Cheira
mal

Hiato de
"piedade"
A primei-
ra pessoa

(?)-fina:
milionária
Cumpri-
mentar

Norma
judicial

Ana Néri, 
enfermeira

A tinta
que ainda
não secou
Claridade

2/on. 3/epa — erê — grã. 4/breu — otra. 5/meras.

De Guarujá

O Restaurante Popular do 
Santo Antônio, em Guaru-
já, completou, na semana 
passada (28), um ano de 
reabertura. Neste período, 
foram servidas 303 mil re-
feições. A unidade, que foi 
totalmente reformada, está 
ligada à Secretaria de Desen-
volvimento e Assistência So-
cial (Sedeas) de Guarujá e é 
administrada pela Associação 
Casa Raoni, sem fins lucrativos.

O equipamento fornece 
diariamente 1.000 almoços e 
500 jantares ao custo de R$ 
1,00, sendo 200 refeições 
destinadas aos encaminha-
mentos da rede socioassisten-
cial. O atendimento é de se-
gunda a sexta-feira, no período 
da manhã, a partir das 10h30 
até completar a meta do dia, 
e à noite, das 17 às 19 horas.

São fornecidos diariamen-
te 1.000 almoços e 500 jan-

tares ao custo de R$ 1,00, 
sendo 200 refeições desti-
nadas aos encaminhamentos 
da rede socioassistencial

Os cardápios são elabo-
rados por uma nutricionista, a 
fim de oferecer uma alimen-
tação saudável e balanceada.

O equi l íbr io entre os 
nutrientes (proteínas, car-
boidratos, sais minerais, vi-
taminas, fibras e água) em 
uma mesma refeição, pos-
sibilita o máximo aprovei-
tamento pelo organismo, 
reduzindo os riscos à saúde.

RESTAURANTE POPULAR
Inaugurado em 2009, com 

verba do Ministério do Desen-
volvimento Social (MDS), o 
Restaurante Popular do Santo 
Antônio foi o segundo cons-
truído em Guarujá. Com inves-
timentos da União, por meio 
da Caixa Econômica Federal, 
da ordem de pouco mais 
de R$ 350 mil, o restaurante 

foi totalmente recuperado, 
depois de ampla reforma.

O imóvel recebeu todos 
os serviços de alvenaria, pin-
tura, revisão de cobertura, elé-
trica, hidráulica e acabamento 
do forro do salão principal, 
além da colocação de por-
tas, janelas, louças e metais.

O prédio também foi 
ampliado na parte da co-
zinha, banheiros e vestiá-
rios para os funcionários.

Além do Santo Antônio, 
há mais dois equipamentos 
do gênero no Município: o 
Restaurante Alimenta Cidadão 
– Tibério Birolini, no bairro 
Enseada – o primeiro da Cida-
de, que recebe a população 
desde 2004 e foi construído 
integralmente com recursos 
municipais. O outro é o Bom 
Prato, em Vicente de Carva-
lho, que foi inaugurado em 
agosto de 2014 e funciona 
na Avenida Áurea Gonzalez 
de Conde, 47, na Vila Áurea.

Oito procuradores federais 
que fazem parte da força-tarefa 
da Operação Lava Jato em São 
Paulo pediram desligamento 
das atividades. O pedido de 
demissão do grupo acontece 
um dia depois do anúncio 
da saída de Deltan Dallagnol 
da coordenação da Ope-
ração Lava Jato em Curitiba.

Em uma carta de 16 pá-
ginas, o grupo enumera uma 
série de desentendimentos 
com a atual procuradora titular 
do 5º Ofício, Viviane de Oli-
veira Martinez, como a razão 
do pedido de afastamento. 
Ela assumiu o cargo em mar-
ço deste ano e se tornou a 
“promotora natural” da Lava 
Jato, ou seja, a responsável 
pelo caso em São Paulo.

Segundo os procurado-
res, Viviane buscou esvaziar 
a operação em São Paulo, 
evitando que novos casos 
fossem correlacionados ao 
que a força-tarefa já investiga-
va. Na carta, o grupo afirma 
que a procuradora “estava 
movida pelo intento cen-
tral de reduzir drasticamente 
seu acervo [da Lava Jato”.

“A situação, entretanto, 
tornou-se insustentável a partir 

“As crescentes terceiriza-
ções de serviços públicos 
pela prefeitura enfraquecem 
a autarquia Guarujá Previ-
dência e comprometem as 
futuras aposentadorias do 
funcionalismo.” O aler ta é 
do presidente do Sindicato 
dos Servidores Municipais 
(Sindserv), Zoel Garcia Si-
queira, “indignado” com a 
recente terceirização das fun-
ções de motoristas funerários.

Ele foi procurado por mo-
toristas que exerciam esse car-
go e foram transferidos para 
outros setores, nos últimos 
dias, sem explicações prévias 
por parte da administração.

Na manhã desta quinta-

feira (3), Zoel e o diretor 
Gildo de Araújo Rozendo 
foram ao setor e recebidos 
pelo funcionário Leandro 
Medrade, quando cons-
tataram a terceir ização.

“O processo não é ile-
gal, mas é altamente dano-
so à categoria, ao sindicato 
e principalmente à nossa 
autarquia de previdência, 
que será muito comprome-
tida com a queda de contri-
buições”, diz o sindicalista.

Ele vai procurar o prefeito 
Válter Suman (PSB) e ponderar 
sobre a “gravidade da situação. 
A categoria espera que ele 
contenha a medida para evitar 
problemas atuais e futuros”.

Restaurante Popular do Santo Antonio
serve mais de 303 mil refeições em um ano

Equipamento fornece diariamente 1.000 almoços e 500 jantares, sendo
200 refeições destinadas aos encaminhamentos da rede socioassistencial

Quais os pro-
blemas sociais en-
frentados na Ilha de 
Santo Amaro nes-
te ano e soluções 
contínuas a partir 
do novo perío-
do quadrienal de 
mandatos políticos 
iniciado em 2021?

A Pérola do 
Atlântico foi marca-
da em 2020 por duas gran-
des calamidades públicas e 
uma crise de abastecimento 
hídrico, sem precedentes, 
que afetaram os moradores 
de Guarujá e Vicente de 
Carvalho. Ano difícil que 
impôs e continua impondo 
desafios para os moradores 
e políticos do município.

O primeiro desastre ocor-
reu em março, após chuvas 
equivalentes ao volume de 
águas de 40 dias que pro-
vocaram deslizamentos nos 
morros, enchentes em pra-
ticamente todos os bairros 
da cidade, perdas patrimo-
niais, mortes e desabrigo 
para centenas de pessoas.

A pandemia da Covid-
19, ainda em curso, com 
primeiros casos e óbitos 
registrados em abril, exigiu e 
exige medidas de isolamen-
to e distanciamento social. 
Turismo parado, comércio 
fechado, colapso no ensino 
público e particular, ações 
sanitárias e de saúde, medi-
das de higiene ocupacional.

A falta d’água, em julho, 
em plena pandemia, com 

a cidade isolada 
por barreiras nas 
entradas, sem que 
houvesse a des-
culpa de todos os 
anos de que o nú-
mero de visitantes 
de outras cidades 
provocava o de-
sabastecimento, 
assolou os mora-
dores desde o Ita-

pema até o Rabo do Dragão.
Esse é o diagnóstico sim-

plório dos principais pro-
blemas que prejudicaram 
os moradores de Guarujá 
e Vicente de Carvalho em 
2020, ano eleitoral que re-
novará as cadeiras da câ-
mara e prefeitura munici-
pais, com possibilidades 
óbvias de reeleições dos 
atuais prefeito e vereadores.

As soluções contínuas 
e desafios político-adminis-
trativos para o município a 
partir de 2021 são muitos 
e complexos, envolvendo 
toda a macroestrutura públi-
ca municipal, das empresas e 
dos munícipes guarujaense. E 
essas soluções iniciam-se na 
votação de 15 de novembro.

É tempo de repensar a 
cidade, de renovar ideias, 
de acreditar em um futuro 
melhor e de fazer boas 
escolhas dos políticos que 
“descascarão os abacaxis e 
farão dos limões, limonadas” 
nos próximos quatro anos. É 
preciso melhorar os serviços 
públicos e dar mais eficiência 
ao funcionalismo municipal.

Edler Antônio da Silva - Servidor público e
especialista nas áreas de segurança patrimonial, 

gestão de pessoas e previdência pública

Artigo
Desafios político-administrativos

no Guarujá após o turbulento 2020

Procuradores pedem desligamento
da força-tarefa da Lava Jato em SP

Sindical
Sindserv quer parar 

processo de terceirizações

Na foto, presidente Zoel, diretor Gildo e 
Leandro, funcionário da funerária municipal

Pedido de demissão acontece um dia depois
do anúncio da saída de Deltan Dallagnol da

coordenação da Operação Lava Jato em Curitiba

do momento em que a Procu-
radora da República Viviane, 
intensificando sua postura 
de desmonte do acervo da 
Força-Tarefa, passou a decidir 
unilateralmente, sem debater 
com estes signatários, ou 
mesmo sequer sem comu-
nicá-los, declinando feitos e 
trabalhando em várias vias por 
suas redistribuições”, acres-
centa o documento ao expor 
as razões do desligamento.

TRANSIÇÃO
Os procuradores se colo-

cam, entretanto, à disposição 
para repassar as informações 
e o conhecimento adquirido 
durante o funcionamento da 
força-tarefa da Lava Jato em 
São Paulo, que iniciou as ativi-
dades em junho de 2017. 

“A Força-Tarefa ainda tinha 
muito a produzir, em frentes 
de investigação de enorme 
importância, envolvendo, por 
exemplo, corrupção em gran-
des obras (como em diversas 
linhas do Metrô de SP e nos 
trechos Sul e Norte do Rodoa-
nel), setores do sistema finan-
ceiro e milionários esquemas 
de lavagem de dinheiro, tanto 
no Brasil quanto no exterior”, 

diz a carta sobre pontos que 
ainda podem ser aprofunda-
dos pelas investigações.

A decisão de desligamen-
to, endereçada ao Conselho 
Superior do Ministério Público 
Federal, foi assinada pela co-
ordenadora da força-tarefa 

em São Paulo, Janice Ascari, 
e pelos procuradores Gui-
lherme Gopfert, Lúcio Mauro 
Fleury Curado, Marília Ferreira 
Iftim, Paloma Alves Ramos, Pau-
lo Sérgio Ferreira Filho, Thiago 
Lacerda Nobre e Yuri Corrêa 
da Luz. (Fonte: Agência Brasil)



Guarujá, litoral do estado, 
com o marido, Magalhães, e 
5 cachorros que tem como 
filhos. Em casa, não perde a 
oportunidade de cozinhar 
e, quando decide aprender 
novas receitas, não para até 
que tudo saia perfeito. “Vou 
fazendo até que chegue na 
forma como acho que é e 
então sigo para um novo de-
safio. Meu último experimen-
to, por exemplo, foi com pão 
italiano. Fiz 4 dias seguidos 
e o meu marido comeu em 
todas as vezes, ele é a minha 
cobaia e já engordou 8kg.”

Apesar dos últimos anos, 
em que passou a cozinhar 
mais, terem sido decisivos 
para seu desempenho no 
programa, o amor da policial 
pela cozinha é antigo e tem 
preferências. Tudo começou 
quando ela ainda morava com 
os pais e assistia programas de 
culinária na TV. “Comecei co-
piando receitas, principalmen-
te de doces, e peguei gosto. 
Quando ainda estava no cole-
gial, era eu que fazia os pratos 
diferentes em casa. Minha 
mãe, excelente cozinheira, 
preparava o trivial”, explica. 

INFLUÊNCIA CAIÇARA
“Além disso, sempre ao 

viajar, prestava muita atenção 
na gastronomia de cada lugar 
pra tentar fazer igual. Agora, 
vivendo perto da praia, cozi-
nho muito mais peixe e frutos 
do mar do que antes”, pon-
tua.  A cozinheira admite que 
preparar doces é um prazer, 
mas a alegria mesmo 
vem de assistir as 
pessoas comendo 
e comentando. 

“Fazer uma co-
mida saborosa e 
ver que gostaram 
é o ápice pra mim”, 
garante a vencedora, 
que durante anos traba-
lhou no quartel de bombeiros 
e até lá dava um jeitinho de 
cozinhar, no improviso, para 
os colegas. “Pra mim, não tem 
pecado melhor do que sentar 
a mesa, começar uma refeição 
e só sair de lá ao fim da tarde.” 

NO MASTERCHEF
Na cozinha do MasterChef, 

depois da primeira prova, 
Karoline sentiu na pele a res-
ponsabilidade de aproveitar a 
2º chance dada pelos chefs 

e fazer bonito. “Se passei, foi 
porque gostaram de alguma 
coisa e queriam ver um pou-
co mais da minha cozinha.  
Entrei na 2º prova confiante e 
querendo a caixa do México, 
porque tinha estudado muito, 
mas receber a de Portugal 
foi ótimo também”, pontua. 

De agora em diante, 
a vencedora busca 

especialização e 
mira uma possível 
carreira na gas-
tronomia. “Quero 
me especializar, 

aprimorar o que 
eu sei e aprender 

muito mais. Em um fu-
turo próximo, desejo ter 

um negócio meu, quem sabe 
uma risoteria ou uma casa 
de massas. Em um primeiro 
momento, não pretendo sair 
da polícia, mas ainda não sei 
quais portas vão se abrir. O 
que sei é que o meu coração 
sempre foi da gastronomia 
e agora, não consigo acre-
ditar na vitória, quero que 
alguém me belisque para 
provar que é real”, finaliza. 

(Editado com informações 
do Programa MasterChef)

Por Guilherme Neto 

No último domingo, cen-
tenas de pessoas se reuniram 
na entrada do SEGA Akiha-
bara 2nd Arcade, uma das 
mais icônicas galerias de fli-
peramas de Akihabara e, por 
consequência, do Japão. O 
motivo: despedirem-se do 
empreendimento de oito an-
dares, localizado em Akiha-
bara, bairro comercial de Tó-
quio, que fechava definitiva-
mente as portas naquele dia. 

O prédio era um dos 
símbolos mais icônicos do 
distrito considerado a meca 
dos fãs de videogames e de-
senhos animados japoneses. 
Localizado no coração do 
bairro, no início da Chuou-
Dori, principal avenida da 
região, o SEGA Akihaba-
ra 2nd Arcade ficava bem 
próximo da estação central 
de Akihabara, ponto de 
baldeação para cinco linhas 
diferentes de trem e metrô.

É verdade que o merca-
do de arcades (fliperamas) 
caiu muito nos últimos anos 
no Ocidente. A plataforma 
na qual surgiram os primei-
ros videogames nos anos 
1970/ 80 acabou perdendo 
espaço frente aos consoles 
caseiros, desde o advento 
do Atari 2600, em espe-
cial a partir do Famicom da 
Nintendo. Por um tempo, 
ainda nos anos 1990, os 
fliperamas ainda atraiam um 
bom público por conta da 
qualidade técnica, bastan-
te superior à encontrada 
nos diminutos consoles.

Todavia, desde a sexta 
geração de consoles (PS2/
Xbox/Gamecube/Dream-
cast), os jogadores já po-
diam usufruir de cópias fiéis, 
e até melhoradas,  de suas 
contrapar tes das galerias 
de arcade. Tudo isso a um 
preço fixo justo, sem limite 
de tempo, e no conforto 
da nossa casa. Os arca-
des também serviam como 
ponto de encontro de fãs 
de videogames, um espaço 
comum de conhecimento 
e convívio de jogadores. 

Era uma oportunidade 
para disputar com um amigo, 
vangloriar-se como exímio 
jogador, e até participar de 
campeonatos. O EVO, um 
dos mais populares campe-
onatos de esporte eletrônico 
do mundo, começou exata-
mente em um local como 
esse, o Golfland USA Arca-
de, na Califórnia, em 1996.

Esse espaço de socia-
lização, no entanto, seria 
substituído pela internet, em 
especial os servidores online 
de competição amadora, e 
até profissional, acessíveis 
em qualquer videogame 
comercializado atualmente. 
Os smartphones também 
vieram para suprir aqueles 
momentos de tédio em que 
você precisa matar tempo na 

rua, tirando muitos poten-
ciais jogadores dos arcades.

O resultado a gente viu 
aqui mesmo no Brasil. Quem 
tem 30 anos ou mais deve 
lembrar dos centros de flipe-
ramas tão comuns em qual-
quer shopping, no início dos 
anos 1990, muitos deles for-
necidos pela DiverBras, em-
presa ainda atuante no Brasil. 

Hoje, é raro encontrar 
espaços assim e, quando 
os encontramos, costumam 
contar com poucos exempla-
res de jogos. Quando muito, 
oferecem sobras de arcades 
populares nos anos 1990, 
como Daytona USA, Top Ska-
ter e The House of the Dead.

No Japão, essa tendência 
vem acontecendo a passos 
muito mais lentos. Nos anos 
1980, havia cerca de 44 mil 
galerias de fliperamas es-
palhadas pelo arquipélago 
japonês, segundo dados da 
Japan Amusement Industry 
Association reportados em 
uma matéria especial do jor-
nal britânico Finantial Times. 
Em 2017, já havia estima-
tivas de que esse número 
havia baixado para 14 mil.

Não é incomum a gente 
se deparar com pequenas 
e grandes galerias de flipe-
rama pelas ruas do Japão, 
principalmente nos grandes 
centros comerciais de Tó-
quio, Osaka ou Nagoya. Os 
motivos seriam o apego a 
tradições, com muitos des-
ses espaços sendo reveren-
ciados e tratados como ver-
dadeiros pontos turísticos. 

Os donos dos principais 
centros de arcades do Ja-
pão são empresas desenvol-
vedoras de fliperamas como 
SEGA, TAITO e Namco. Além 
disso, o povo japonês é mais 
receptivo a novas formas 
de gameplay, muitas delas 
difíceis de replicar, ou muito 
custosas em consoles. O uso 
de múltiplas telas, tambores, 
movimentos ou tapetes de 
danças são algumas das 
experiências que surgiram 
primeiro nos arcades japo-
neses, antes de serem repli-
cados em consoles caseiros.

No momento, as galerias 
de arcades no Japão preci-
sam lidar ainda com outro 
obstáculo: a pandemia do 
novo coronavírus (covid-19) 
que, como sabemos, nos 
impõe isolamento social e 
coloca espaços como o 
SEGA 2nd Akihabara como 
um lugar arriscado: os cor-
redores apertados e sem 
janelas oferecem alto risco 
de disseminação do vírus. 

Os turistas, claro, também 
sumiram. Mas os japoneses e 
estrangeiros ainda têm muitas 
opções de fliperamas para 
se divertir em Akihabara. Só 
a SEGA tem outros quatro 
empreendimentos nos arre-
dores, entre outras dezenas 
(senão centenas) de unida-
des espalhadas pelo país.

Jogos
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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

Da Redação

Superação e momentos 
de pressão marcaram a noite 
que consagrou a capitã da 
Polícia Militar, Karoline, 37 
anos, como a campeã do 8º 
episódio da temporada do 
MasterChef Brasil 2020. Mora-
dora da cidade de Guarujá há 
7 anos e há 16 anos na carreira 
militar, seu amor pela profis-
são é tanto que só compete 
com a gastronomia, paixão 
antiga que ganhou força nos 
últimos anos e a fez ganhar o 
programa desta terça-feira, 1º 
de setembro. 

Karoline iniciou a noite com 
um carbonara com frutos do 
mar que não chegou a em-
polgar o trio de jurados, mas, 
na segunda fase, a cozinheira 
preparou bacalhau com ba-
tatas ao murro e legumes que 
não só agradou os jurados, 
como garantiu elogios da chef 
Paola Carosella. “Seu prato 
roubou os nossos corações, 
não tem uma vírgula que tirarí-
amos do lugar. Parabéns.”

A campeã é nascida em 
São Paulo, mas conta orgu-
lhosa que escolheu Guarujá 
para viver e se inspirar. “Eu 
adoro a cidade, as praias e 
essa beleza natural. Tenho 
muito orgulho da cidade que 
escolhi para viver”, contou à 
nossa reportagem.

Ao comentar a emoção 
da vitória, a campeã desta-
cou que seu toque especial 
“sempre terá espaço para os 
ingredientes daqui, como os 
peixes e frutos do mar.”

POLICIAL
E COZINHEIRA

Emocionada após a vitória, 
Karoline celebrou no palco a 
conquista e aproveitou para 
homenagear os colegas de 
profissão. “Por baixo de toda 
farda tem uma pessoa que 
gosta de muitas outras coisas”, 
explicou. “O policial militar é 
visto como alguém blindado e 
sem sentimento, mas a minha 
vitória mostra o contrário. Nós 
somos pessoas que cuidam 
de pessoas e estar aqui é 
mostrar que policial também é 
gente e gosta de cozinhar”.  

DE SAMPA
PARA GUARUJÁ

Nascida em São Paulo, 
Karoline mora há 7 anos no 

Reflexões de Gandhi Sobre 
o Mundo em Pandemia é o 
tema do projeto CAFÉ, da 
Universidade Internacional da 
Paz (UNIPAZ) Baixada Santista, 
que acontece no dia 10 de 
setembro, às 20 horas, ao 
vivo, na plataforma Zoom. 

O convidado da vez é 
o ator João Signorelli, que, 
honrando o pilar da arte, nos 
brindará com algumas ideias 
do que Gandhi diria sobre 
o momento que o Planeta 
vivencia. A apresentação de 

Signorelli integra a programa-
ção especial da UNIPAZ em 
celebração ao 21 de setem-
bro, Dia Internacional da Paz.

As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas até o dia 9 
de setembro. Para se inscrever 
é preciso acessar o link: www.
sympla.com.br/cafe---reflexo-
es-de-gandhi-sobre-o-mun-
do-em-pandemia__958013. 
Quem preferir pode acessar 
o evento CAFÉ – Reflexões de 
Gandhi Sobre o Mundo em Pan-
demia na plataforma Sympla. 

Ícone dos
fliperamas fecha

as portas no Japão

Dezenas de jogadores se reuniram
para se despedir da galeria

Guilherme Neto - Apresentador do
quadro Fliperama no programa Stadium, 

da TV Brasil. A coluna é publicada
às quintas-feiras - Rio de Janeiro

Capitã da PM, Karoline é 
vencedora do MasterChef 2020

“Policial 
também é 

gente, também 
cozinha”

“Eu adoro a cidade, as praias e essa beleza natural.
Tenho muito orgulho da cidade que escolhi para viver”

Reflexões de Gandhi
sobre Mundo atual

Ator João 
Signorelli é o 

convidado
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De Agência Brasil 

O governo federal encami-
nhou nesta quinta-feira (3) ao 
Congresso Nacional a Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC) 
da Reforma Administrativa. De 
acordo com a Secretaria-Geral 
da Presidência, a medida altera 
disposições sobre servidores 
e empregados públicos e 
inclui entre os princípios da 
administração pública a im-
parcialidade, a transparência, a 
inovação, a responsabilidade, 
a unidade, a coordenação, 
a boa governança e a subsi-
diariedade. A medida apre-
senta novas possibilidades 
de vínculos com a adminis-
tração pública, sem alterar o 
regime dos atuais servidores.

Entre as alterações para os 
futuros servidores, a proposta 
sugere a exigência de dois 
anos em vínculo de experiên-
cia, com desempenho satisfa-
tório, antes de estar investido 
em cargo público e começar 
o estágio probatório de um 
ano para os cargos típicos de 
Estado. Nesse caso, ao final 
da experiência, haverá uma 
classificação final dentro do 
quantitativo previsto no edital 
do concurso público, entre 
os mais bem avaliados.

Se aprovado pelo Congres-
so, os empregados públicos, 

Da Redação

A medida provisória (MP) 
que estabelece o pagamento 
de quatro novas parcelas do 
auxílio emergencial, já está 
em vigor e desta vez, além 
de fixar o valor em R$ 300 o 
governo editou novas regras 
que limitam o pagamento da 
ajuda federal. O calendário 
dos pagamentos ainda não foi 
divulgado pelo governo, mas 
os valores serão todos pagos 
até 31 de dezembro. Pelo 
texto, quem já é beneficiário 
não vai precisar solicitar as no-
vas parcelas. Elas serão pagas 
desde que a pessoa esteja en-
quadrada nos novos critérios.

EXCLUÍDOS
Quem foi incluído, em 

2019, como dependente de 
declarante do Imposto da 
Renda da Pessoa Física (IRPF), 
por exemplo, não terá mais 
direito ao benefício.Também 
fica impedido de receber a 
ajuda do governo quem con-
seguiu emprego formal após 
o recebimento do auxílio 
emergencial, recebeu bene-
fício previdenciário, seguro-
desemprego ou programa de 
transferência de renda federal 
após o recebimento de auxílio 
emergencial ou tem renda 
mensal per capita acima de 
meio salário mínimo e renda 
familiar mensal total acima de 
três salários mínimos.

A MP também excluiu de 
receber o auxílio emergen-
cial quem mora no exterior, 
recebeu em 2019 rendimen-
tos tributáveis acima de R$ 
28.559,70, tinha em 31 de 

De Agência Brasil

Pesquisa feita por um gru-
po de hospitais e institutos de 
pesquisa brasileiros mostrou 
que o uso do antiinflamatório 
corticoide dexametasona di-
minui os dias com respiração 
artificial em pacientes adultos 
hospitalizados com síndrome 
respiratória aguda grave cau-
sada pela covid-19. O estudo 
foi publicado nesta quarta-fei-
ra (2) no periódico científico 
Journal of the American Medi-
cal Association (Jama).

Segundo a pesquisa, o 
número de dias fora do res-
pirador ar tificial foi maior 
nos pacientes tratados com 
dexametasona (média de 
6,6 dias) do que no grupo 
controle (média de 4 dias). 
O aumento de tempo fora 
do respirador artificial significa 
menor risco de complicações 
decorrentes da permanência 
nas unidades de tratamento 
intensivo (UTI), liberação de 

leitos e economia de recur-
sos humanos e financeiros.

A pesquisa foi realiza-
da pelo grupo Coalizão 
Covid-19 Brasil, formado 
pelo Hospital Israelita Albert 
Einstein, HCor, Hospital Sírio-
Libanês, Hospital Moinhos 
de Vento, Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, Beneficência 
Portuguesa de São Paulo, 
Brazilian Clinical Research 
Institute (BCRI) e Rede Brasi-
leira de Pesquisa em Terapia 
Intensiva (BRICNet).

O estudo ocorreu de 17 
de abril a 21 de julho. Parti-
ciparam 299 pacientes com 
síndrome respiratória aguda 
grave causada pela covid-
19, submetidos a ventilação 
mecânica (respiração artificial) 
em 41 UTIs brasileiras.

Por meio de sorteio, os pa-
cientes receberam dexameta-
sona e suporte clínico padrão 
(151 pacientes) ou apenas 
suporte clínico padrão (no 
grupo de controle, com 148 

pacientes). A dexametasona 
foi usada por via endoveno-
sa na dose de 20 miligramas 
(mg) durante 5 dias e 10 mg 
durante 5 dias.

Segundo a Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia 
e Metabologia, a aplicação 
clínica da dexametasona é 
frequente, principalmente pe-
los efeitos anti-inflamatórios. 
Porém, sua ação pode pro-
vocar vários efeitos colaterais, 
os mais comuns a elevação da 
glicose do sangue, aumento 
da pressão arterial, ganho de 
peso, inchaço e, com uso 
prolongado, osteoporose 
e insuficiência suprarrenal.

De acordo com a pes-
quisa brasileira, não foi de-
tectada evidência de risco 
maior no tratamento com 
dexametasona em relação a 
novas infecções, alterações 
da glicose e outros eventos 
adversos sérios. A droga, no 
entanto, só deve ser tomada 
por recomendação médica.

Governo Federal envia PEC da reforma 
administrativa para análise do Congresso

Medida apresenta novas possibilidades de vínculos com a
administração pública, sem alterar o regime dos atuais servidores

assim como acontece hoje 
com os servidores públicos, 
terão aposentadoria compul-
sória aos 75 anos. O Poder 
Público também não poderá 
instituir medidas anticoncor-
renciais em favor de estatais.

MENOS LIMITAÇÕES
De acordo com a nota da 

Secretaria-Geral, a PEC pre-

vê ainda mais limitações ao 
exercício de outras atividades 
para ocupantes de cargos 
típicos de Estado e menos 
limitações para os servidores 
em geral. Atualmente, são 
exemplos de cargos típicos 
de Estado as carreiras do 
Judiciário e do Ministério 
Público, auditores-fiscais, po-
lícias e da advocacia pública.

A pasta explicou ainda 
que a medida apresenta o fim 
do que é conhecido como 
“regime jurídico único” e ins-
titui vínculo de experiência, 
vínculo por prazo determi-
nado, cargo com vínculo por 
prazo indeterminado, cargo 
típico de Estado e cargo de 
liderança e assessoramento 
(cargos de confiança). Os 

critérios para definir os car-
gos típicos de Estado serão 
estabelecidos em lei comple-
mentar federal.

REDUÇÃO DE JORNADA
A proposta do governo 

proíbe a redução de jornada 
sem redução de remune-
ração, as promoções ou 
progressões exclusivamente 

por tempo de serviço, a 
incorporação de cargos em 
comissão ou funções de 
confiança à remuneração 
permanente, a aposentadoria 
compulsória como modalida-
de de punição e a redução 
de remuneração e redução 
de jornada para os cargos 
típicos de Estado

A PEC também fixa em lei 
a jornada máxima tolerada 
nos casos de acumulação 
de atividade remunerada e 
prevê, em lei complementar 
federal, aplicável a todos os 
entes federados, a elabora-
ção de normas gerais sobre 
servidores. A proposta possi-
bilita ainda maior margem para 
o presidente da República 
reorganizar a administração 
pública e transformar cargos 
públicos, desde que sem ne-
nhum aumento de despesa.

COOPERAÇÃO
Por fim, a PEC estabelece a 

possibilidade de cooperação 
entre os entes públicos e pri-
vados, inclusive com o com-
partilhamento de estrutura 
física e utilização de recursos 
de particulares, com ou sem 
contrapartida financeira. De 
acordo com a Secretaria-
Geral, a medida visa maior 
aproximação do setor públi-
co com a iniciativa privada.
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Publicada MP que prorroga auxílio 
emergencial até o fim do ano

Estudo brasileiro: corticoide reduz 
gravidade de efeitos da covid-19

Dexametasona mostrou resultados positivos em pacientes de UTI

dezembro de 2019 a posse 
ou a propriedades de bens 
ou direitos no valor total supe-
rior a R$ 300 mil reais e os que, 
no ano de 2019, receberam 
rendimentos isentos não tribu-
táveis ou tributados exclusiva-
mente na fonte cuja soma seja 
superior a R$ 40 mil.

Segundo as novas regras, 
também não estão habilitados 
a receber o pagamento das 
quatro novas parcelas do au-
xílio quem tenha sido incluído 
em 2019 como dependente 
de declarante do Imposto 
de Renda na condição de 
cônjuge, companheiro com 
o qual contribuinte tenha 
filho ou com o qual conviva 
há mais de 5 anos; ou filho 
ou enteado com menor de 
21 anos ou com menos de 
24 anos que esteja matricu-
lado em estabelecimento de 
ensino superior ou de ensi-
no técnico de nível médio.

Também não têm direito 
quem esteja preso em regime 
fechado, tenha menos de 18 
anos, exceto em caso de mães 
adolescente e pessoas com 
indicativo de óbito nas bases 
de dados do governo federal.

CHEFES DE FAMÍLIA
Mães chefes de família 

vão continuar recebendo 
o benefício em dobro. No 
caso as quatro últimas de 
2020 serão no valor de 
R$ 600. Como é medida 
provisória, a norma publi-
cada hoje já está valendo. 
O Congresso vai ter 120 
dias para votar. Além da 
MP com a prorrogação 
do auxílio emergencial, o 
governo também editou 
uma medida provisória que 
abre crédito extraordinário 
de R$ 67,6 bilhões para 
pagar as novas parcelas.

Pagamentos 
serão realizados 
até o dia 31 de 
dezembro


