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

Se puder, fique em 
casa e proteja a

nossa comunidade. 

“Homem do
Tempo” avisa:

Charge da semana

Flexibilização da quarentena chega a 
quadras esportivas e salões de festas

A quarentena de controle a pandemia do novo coronavírus da mais um passo para a flexibilização em Guarujá. Nesta semana, foram publicados dois decretos 
municipais que autorizam e regulam o funcionamento para estabelecimentos privados com finalidade esportiva e para eventos sociais, como salões de festas
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Empreender na retomada pós
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Cerca de 12 mil 
suicídios são 
registrados
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Corrida solidária mobiliza 
atletas do Brasil e Argentina
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Micros
Convenção
No próximo domingo 
(13), acontece a con-
venção municipal do 
Democratas, que tem 
como pré-candidato 
o empresário Dedé do 
Adélia. Com início mar-
cado às 9 horas, o even-
to será transmitido ao 
vivo pela internet através 
da página “Democratas 
Guarujá”. 

Democratas 
Na ocasião estarão pre-
sentes o deputado es-
tadual Paulo Corrêa Jr., 
líder do democratas na 
Alesp, e o deputado 
federal Alexandre Leite, 
presidente estadual do 
partido. A convenção 
acontece no salão de 
festas “Espaço Guarujá”, 
na avenida Guarujá, 629, 
no bairro Paecará, em Vi-
cente de Carvalho. Mais 
informações no telefone: 
(13) 99158-2038.

Podemos
O Podemos, do ex-ve-
reador Edilson Magaiver, 
que é pré-candidato, faz 
sua convenção partidá-
ria para escolha dos can-
didatos e números que 
disputarão as eleições 
de novembro nesta sex-
ta-feira, dia 11 de setem-
bro, nas dependências 
da Câmara Municipal. 

Lideranças
O evento promete reunir 
fortes lideranças do par-
tido, como a deputada 
federal Renata Abreu e 
o presidente estadual 
do partido, o deputa-
do Marcio da Farmácia.

Republicanos
O Partido Republicanos 
já definiu seus candi-
datos em Guarujá. A 
convenção do partido 
aconteceu na noite de 
quinta-feira (10), em 
Vicente de Carvalho. O 
agora candidato a pre-
feito Rodrigo Barbosa 
e seu candidato a vice, 
Duilio Squassoni formam 
a dobradinha da nova 
política em Guarujá. 

Republicanos II
Experiência em política 
na cidade os dois têm. 
O advogado Rodrigo é 
nascido, criado e resi-
dente em Guarujá e co-
nhece as fragilidades da 
cidade e os anseios da 
população mais carente. 
Já Duilio é filho do ex-
vereador e ex-deputado 
Marcelo Squassoni, que 
também foi presidente 
da Câmara de Guarujá.

Covid
O vereador Nego Walter 
anunciou em suas redes 
sociais que está com co-
vid. O estado de saúde 
inspira cuidados, pois 
o vírus afetou seus pul-
mões, mas ele garante 
que passa bem. Melho-
ras e uma boa recupera-
ção ao vereador.

Convocação
A secretaria de Saúde 
em Guarujá, convoca 
para a Campanha de Va-
cinação contra a Gripe 
(Influenza vírus H1N1, 
A e B), pois ainda não 
atingiu a meta de 90% 
da cober tura vacinal 
para grupos prioritá-

rios de crianças de 2 a 
5 anos e adultos de 
55 a 59 anos. Apesar 
disso, a dose também 
está disponível para a 
população em geral. 

Vacinação
A imunização segue até 
o dia 30 deste mês. 
Basta comparecer a um 
dos 20 postos de vaci-
nação, entre Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) 
e Unidades de Saúde 
da Família (Usafas), que 
estão abertas de segun-
da a sexta-feira, das 9 às 
15 horas. É necessário 
levar um documento 
com foto e a carteira de 
vacinação (se tiver).

Sarampo
Em Guarujá, a campanha 
de vacinação contra o 
sarampo também segue 
até o dia 31 de outubro. 
O objetivo é imunizar 
pessoas com idade en-
tre 6 meses e 49 anos, 
que terão a carteira de 
vacinação avaliada pelos 
profissionais da saúde.

Alvo
A campanha visa atingir o 
público de 1 a 29 anos, 
que ainda não recebeu 
as duas doses previstas 
no Calendário Nacional 
de Vacinação, que serão 
aplicadas com o interva-
lo de 30 dias entre elas, 
para quem ainda não 
tomou nenhuma. Aque-
les que já receberam a 
primeira dose poderão 
tomar a segunda. Já os 
imunizados com as duas 
doses, não precisam 
se vacinar novamente.

A má política começa
na campanha

O antigo ditado popu-
lar que dizia que ‘política 
não se discute’ não faz 
mais sentido no século 
21. Nas duas últimas dé-
cadas pudemos observar 
o que as paixões e opini-
ões pessoais influenciam 
diretamente a ideologia 
política dos mais diversos 
grupos da sociedade.

Daí o momento atu-
al da política brasileira, 
fragmentada em grupos 
de poder econômico 
e corrompida por inte-
resses diversos aos da 
população. O eleitorado 
brasileiro nunca foi tão 
diverso em questão de 
opinião política, nem 
tão combativo por ide-
ologias como as últimas 
eleições nos fizeram crer.

O processo eleito-
ral foi transformado em 
um debate vazio de 
opiniões e as propos-
tas, que deveriam ser o 
compromisso maior dos 
candidatos perante a 
sociedade, tornaram-se 
coadjuvantes do desejo 
de regrar o país e moldar 
a sociedade de acordo 
com valores morais que 
se julgam perdidos na 
modernidade, mas for-
temente defendidos por 
aqueles restritos grupos 
de poder econômico.

A partir desta semana, 
a corrida eleitoral ganha 
corpo e vai às ruas, ou 
às redes sociais, com 
candidaturas definidas e 
muita vontade de con-
quistar uma cadeira no 

legislativo municipal, ou 
na cadeira do executivo.

É hora de separar o 
joio do trigo e avaliar se o 
candidato tem propos-
tas, se tem algum traba-
lho relevante em prol da 
sociedade, se quer de 
fato uma cidade melhor 
para os cidadãos. Em 
tempos de ‘Fake News’ e 
campanhas de ódio nas 
redes sociais, é preciso 
saber separar o mundo 
vir tual do real, e con-
fiar o voto em pessoas 
que passam mais tempo 
propondo e explican-
do como fará, do que 
dando audiência para 
quem é muito bom em 
criticar e nada fez quan-
do teve oportunidade 
de fazer a diferença.

Confirmados: 7.731
(252 em isolamento domiciliar, 
7.101 curados e 360 óbitos)
Internados confirmados: 18
(5 em UTI)
Descartados: 10.782
Suspeitos: 29
Internados suspeitos: 39
(7 em UTI)
Óbitos em investigação: 16

Boletim Coronavírus
Guarujá, 10 de setembro de 2020, às 18 horas

A prefeitura de Guarujá bem que tentou, mas a população cansada
de quarentena e isolamento sociais invadiu a nossa praia, de guarda-sol

e tudo, para comemorar a independência da pandemia do novo
coronavírus. Um novo final de semana se aproxima e as
temperaturas prometem ser altas. O que será de nós?

Aglomeração no feriado

Ao todo, 1.643 pes-
soas foram abordadas 
na ‘Operação Indepen-
dência’, organizada pela 
Prefeitura de Guarujá para 
conter abusos que vão 
contra a política de com-
bate ao novo corona-
vírus na Cidade duran-
te o feriado prolonga-
do de 7 de setembro.

Vigente entre sexta-fei-
ra (4) e segunda-feira (7), 
a Operação interviu, prin-
cipalmente, em tentativas 
de instalação de guarda-
sóis e cadeiras na faixa de 
areia das praias, razão de 
1.217 abordagens.

Foram orientados, ain-
da, ambulantes que não 
estavam praticando a 
obrigatoriedade do dis-
tanciamento mínimo do 
público, com uma faixa de 
contenção em volta dos 
carrinhos. Também foram 
paralisadas atividades es-
portivas que seguem proi-
bidas de serem realizadas 
– todas que promovem 
contato físico.

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) também apoiou os 
fiscais no desmonte a 
um churrasco e um prin-
cípio de aglomeração 
nas imediações da Rua 
Rio de Janeiro, em Pitan-
gueiras. Todos que esta-
vam em desobediência 
foram orientados e se 
retiraram na sequência.

Trabalharam no perío-

do 343 funcionários do 
município, pertencentes 
à diversas secretarias. Tam-
bém contribuíram para 
o sucesso da ‘Operação 
Independência’ 130 po-
liciais militares, enviados 
pelo Governo do Estado, 
a pedido da Prefeitura 
e via Conselho de De-
senvolvimento da Região 
Metropolitana da Baixada 
Santista (Condesb). No 
total, foram 473 pessoas 
envolvidas na ação.

RECEPÇÃO
Os dois corredores 

mais utilizados pelos tu-
ristas para chegarem à Ci-
dade foram transformados 
em um pedágio educati-
vo. Instalados no final da 
Rodovia Cônego Domeni-
co Rangoni (em frente ao 
Paço Municipal Raphael 
Vitiello) e na esquina da 
Avenida da Saudade com 
a Avenida Dom Pedro I, 
próximo ao Túnel Jusceli-
no Kubitscheck, na Ensea-
da, o objetivo da iniciativa 
era informar os visitantes 
sobre o que podia ou 
não ser feito no Município. 

Nos pedágios eram 
distribuídas máscaras para 
todos os ocupantes de 
veículos, entregues pan-
fletos de orientação a fim 
de relembrar que ainda há 
uma pandemia em curso, 
enfatizando os cuidados 
de higiene, distanciamento 

e proteção a serem adota-
dos. Também era exibida 
uma faixa com os dizeres: 
‘A pandemia não acabou. 
Faça sua parte, previna-se’.

CONSCIENTIZAÇÃO
Nas praias, o foco foi 

identificar abusos por par-
te dos banhistas, em espe-
cial quanto à colocação 
de cadeiras e guarda-sóis 
na faixa de areia – atitude 
que segue proibida. 

Também eram aborda-
das e orientadas pessoas 
que estavam sem máscara. 
Desde o início da pande-
mia, o Município opta pelo 
viés da conscientização 
ao invés da punição, e por 
isso não prescreve multa. 
Ao contrário disso, foram 
designados profissionais 
da Vigilância em Saúde 
para distribuição das pro-
teções, bem como infor-
mar as pessoas sobre as 
consequências do não 
uso delas para sua própria 
saúde e a de outros. Ao 
todo, foram entregues 
mais de 12.000 máscaras.

Apesar de não ha-
ver multa, o ingresso ou 
permanência de uma 
pessoa sem máscara em 
estabelecimentos co-
merciais e no transporte 
coletivo são vedados. 
Podendo o indivíduo, 
inclusive, ter seu acesso 
barrado ou ser obrigado 
a se retirar do espaço.

Feriadão
‘Operação Independência’ é marcada por 

mais de 1.500 abordagens por abusos



A Justiça Restaurativa 
como fer ramenta para 
solução de conflitos em 
condomínios é uma ini-
ciativa em andamento. A 
proposta, que já existe 
nas escolas municipais de 
Santos e outros núcleos 
espalhados pela Cidade, 
visa o diálogo entre as 
partes e responsabiliza-
ção, através  do reparo do 
dano causado à vítima. A 
iniciativa conta com apoio 
da União dos Vereadores 
da Baixada Santista (Uve-
bs), isto porque a entida-
de quer promover essa 
ideia, expandindo-a para 
as nove cidades da Região. 

“Trata-se de um projeto 
completo, que pode me-
lhorar a convivência como 
um todo, solucionando os 
conflitos através do diálogo 
e do respeito. Conflitos por 
conta de som alto, obras 
e outros mais comuns nos 
condomínios podem ser 
evitados conversando e 
não pressupondo o outro 
como inimigo”, disse o 
presidente da Uvebs em 
exercício, Pedro Garofalo.

Além de círculos de 
conversa e outros benefí-
cios integrativos entre os vi-
zinhos, a Justiça Restaurativa 
em condomínios também 
conta com a capacitação 
de funcionários, como sín-
dicos e zeladores, para 
atuarem como facilitado-
res da paz, para que os 
conflitos se solucionem no 
próprio prédio. “Uma forma 
de evitar processos longos 
e demorados que causam 
ainda mais desgaste às par-
tes envolvidas”. 

Na próxima semana, a 
Uvebs deve iniciar as de-
monstrações do projeto na 
Região. A ideia já conta com 
apoio da Regional do Secovi.

Conflitos em 
condomínios

têm mais 
alternativas
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ACOMPANHE-NOS
PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/ EstanciaDeGuaruja

Da redação

A quarentena de controle 
a pandemia do novo corona-
vírus da mais um passo para a 
flexibilização em Guarujá. Foi 
publicado no Diário Oficial de 
quarta-feira (9), dois decre-
tos municipais que autorizam 
e regulam o funcionamento 
estabelecimentos privados 
com finalidade espor tiva 
para treinos e competições 
em algumas modalidades, 
como futebol. Outro de-
creto também permite a 

realização de eventos sociais 
em buffet e locais privados.

A prática de futsal, fute-
bol, futebol society, bea-
ch tennis e futevôlei estão 
permitidos em ambientes 
privados, desde que ob-
servadas as regras sanitárias 
para controle da pande-
mia definidas pela cidade.

O descumprimento das 
regras poderá acarretar em 
multa. As informações aos 
proprietários estão dispo-
níveis no site da prefeitura 
(www.guaruja.sp.gov.br). 

Já para a realização de 
eventos sociais como casa-
mentos, aniversários, forma-
turas e confraternizações, 
os critérios seguem aqueles 
já estabelecidos nos Proto-
colos Sanitários do Estado 
de São Paulo. As regras do 
decreto serão monitoradas 
pela fiscalização municipal, e 
a flexibilização será avaliada 
diariamente com relação ao 
cumprimento das normas e 
da análise do boletim co-
ronavírus, emitido pela Se-
cretaria Municipal de Saúde.

Pesquisa realizada pela 
Prefeitura de Guarujá junto a 
pais e responsáveis pelos alu-
nos matriculados na rede mu-
nicipal de ensino indicou que, 
entre 15.720 votantes, 87% 
opinaram pela não retomada 
das aulas presencias na rede 
municipal de ensino, em razão 
da pandemia do novo corona-
vírus. Apenas 13% preferem a 
volta às aulas neste momento.

Em razão disso, as aulas 
na rede municipal seguem 
suspensas e nova avaliação 
sobre possível retomada será 
feita no início de outubro. O 
decreto oficial foi publicado 
na edição de quar ta-feira 
(9), do Diário Oficial do Mu-
nicípio reiterando as medi-
das pertinentes ao assunto. 

Durante a não retomada, 
a rede municipal segue com 
o Projeto de Ensino Remoto 
(on-line e impresso), que 

tem mais de 80% de aces-
so e um sistema de busca 
ativa dos alunos faltosos.

Responderam à pesquisa 
pais de alunos e também 
estudantes com mais de 18 
anos.  Atualmente, Guarujá 
possui cerca de 34 mil alu-
nos matriculados na rede 
municipal, com aproxima-
damente 1.662 professores.

92% ENTRE
PROFESSORES

Entre os educadores da 
rede municipal, a mesma 
pesquisa identificou que 92% 
não querem a retomada das 
aulas presenciais. O levanta-
mento (on-line e disponibi-
lizado de maneira impressa 
nas escolas) começou em 
27 de agosto e terminou no 
último dia 5 de setembro.

Na rede estadual, que na 
Cidade compreende os en-

sinos fundamental I e II, além 
do ensino médio, o Governo 
do Estado facultou às pre-
feituras a decisão referente 
às unidades estaduais e, em 
Guarujá, será exigida pesqui-
sa de opinião junto aos pais 
de alunos, além do laudo da 
Vigilância em Saúde local, 
para abalizar essa decisão.

O retorno presencial dos 
estudantes já foi autorizado 
pelo Governo do Estado, mas 
apenas em aulas de reforço 
e atividades complementa-
res, desde que tomadas as 
devidas medidas profiláticas.  

Na rede privada, a retoma-
da será facultativa, mas será 
exigida pesquisa de opinião 
junto aos pais de alunos, 
também. A supervisão do en-
sino infantil ficará a cargo do 
Município, enquanto que nos 
ensinos fundamental e médio, 
será realizada pelo Estado.

Em Guarujá, a taxa de cura 
da covid-19 chegou à marca 
de 90,7%. O aumento desde 
o dia 14 de agosto é de 4%. 
Isso significa que, nesta terça-
feira (8), quando o Município 
registrou 7.730 casos confir-
mados da doença, também viu 
crescer para 7.018 o número 
de pacientes completamente 
restabelecidos. Os dados 
são do boletim epidemioló-
gico diário elaborado pela 
Secretaria de Saúde (Sesau). 

A covid-19 teve seu pri-
meiro caso confirmado em 
Guarujá no dia 29 de março. 
De lá para cá, o índice de 
munícipes que já venceram a 
doença é crescente. Em 30 
de abril eram 17 curados para 
193 casos confirmados (8%); 
em 31 de maio, 354 recupe-
rados de 1.285 (27%); no dia 

29 de junho, 2.944 restabele-
cidos dos 4.056 positivados 
(72%); em 30 de julho, 5.115 
munícipes já tinham vencido 
a doença das 6.150 confir-
mações; e em 14 de agosto, 
dos 7.164 testes positivos, 
6.177 estavam curados (86%).

MELHORAS
NOS NÚMEROS

Do dia 14 de agosto para 
cá houve uma queda de 16% 
na ocupação de leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI) 
públicos. Nesta terça-feira (8), 
apenas 20% das acomoda-
ções estão ocupadas, contra 
36% no mês anterior. E no 
mesmo período o número 
sequer chegou aos 40%, 
registrando sua alta máxima 
em 15 de agosto, quando 
tinha 38% de ocupação.

Justiça
Alternativa

Em Guarujá

Mais de 90% dos pacientes que 
contraíram a covid-19 estão curados

Número de curados aumentou 4% em aproximadamente um mês; 
Município tem 7.018 recuperados para 7.730 confirmações da doença

Flexibilização da quarentena

Prefeitura autoriza 
eventos sociais e 

prática de esportes

Volta às aulas

87% dos pais não querem o 
retorno das aulas presenciais 

Diante disso, aulas na rede municipal seguem 
suspensas e nova avaliação sobre possível 
retomada será feita no início de outubro 

Decretos municipais com normas foram publicados na quarta-feira (9)
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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 2011

Jantar Beneficente reúne famosos

O empresário Adilson Luiz de Jesus e sua 
mulher Miriam, elegância em alto estilo

A família Sachs sentiu-se honrada em participar mais uma vez desse
encontro social e comemorar ao lado de pessoas estimadas o 19º aniversário

da ALMA. Festa que já merece pertencer ao calendário oficial da Cidade

A vice-prefeita de Guarujá, Re-
gina Leal Mariano compartilhou 
do momento ímpar da ALMA

O advogado Airton Sinto e sua mulher 
Ana Lúcia, o casal estava impecável

Os em-
presários 
Desire e 
Hélio Gue-
des, com 
suas irmãs 
Soraya e 
Flávia. A fa-
mília realiza 
um bonito 
trabalho 
social

A bonita Caroline Sachs, 
enriqueceu a noite

O simpático casal de empresários
Suely e Chico das Astúrias foram
compartilhar da festa beneficente

O vereador Gilberto Benzi e
a dentista Karine Zen, sempre

presentes nos grandes eventos

Christiane Monte e seu marido o
advogado José Renato de Almeida

Monte participação social na Cidade

O presidente da Casa da Visão,
Luiz Bevilacqua e sua mulher

Késia, comprometimento social
A empresária Zely e seu marido Flávio 
Moreira, felizes com o acontecimento social

O presidente 
da Câmara 

Municipal 
de Guarujá, 
José Carlos 

Rodriguez 
e sua 

mulher Lica, 
participação 

com a 
solidariedade

O casal de 
empresários 

Taís e Alex 
Oliveira, 
acharam 

a festa 
beautiful
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joseflaviocolunista@gmail.com

2266  
anosanos
Eternizando
emoções
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MOMENTOS DE 2019

25 
anos

O comodoro do Iate Clube de Santos, Berardino Antonio Fanganielo, o vice-almirante Cláudio Henrique Mello, o general de Divisão
João Chalella Junior e o general de Brigada Alexandre de Almeida Porto, agradeceram a ilustre presença dos convidados

O comandante do Grupamento de
Patrulha Naval do Sul/Sudeste,

capitão-de-Mar-e-Guerra Carlos Marden Soares 
Pereira da Silva e sua esposa Patrícia Lois

O chefe-do Estado-
Maior da 1ª Brigada 

de Artilharia Antiaérea, 
coronel Cúrcio Neto

José Eduardo Ribeiro e Fátima Ribeiro 

O presidente
da Abast, Aníbal 

Martinez

O delegado de
Polícia de Santo

André, Luiz Artacho 

A advogada Luciana Formaggio e seu marido, o 
comandante da Base Aérea de Santos, tenente-

coronel-aviador Francisco José Formaggio 

Tatiane Menezes e seu marido, o comandante
dos Portos do Estado de São Paulo,

capitão-de-Mar-e-Guerra Daniel Menezes

Cristiane Ribeiro e seu marido, o major César Terra 
O coronel PM, Rogério Silva Pedro
e sua esposa Ana Beatriz Padilha  

O coronel Alexandre Gil Mello e sua esposa,
a tenente Michelle Temporim

25 
anos

Baile da Independência 2019 e comemoração
ao Dia do Soldado no Iate Clube de Santos



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

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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LCOJB
ESCRITURA
ÃATRASAR

SOGRABTC
EARQUIVO
CIOUEÇE

PATUACATAR

PCLAREAR
FRITOCALDA

CORDAEO
OROSAIC

BARRACOTRA
NARCOROS
IMIRRADO

TORNOZELOS

O 5o e 10o
signos do
Zodíaco
(Astrol.)

Forma de
sorteio

feito com
moeda

Dividir
(o baralho
de cartas)
ao meio

Proibição
social

Entidade
que fisca-
liza bocas
de urna

Documen-
to de pro-
priedade
de imóvel

Mãe do
esposo ou
da esposa

Agir como
o im-

pontual

Baixá-lo
da internet

é fazer
download

Objeto
usado co-
mo amule-
to (bras.)

Conselho
de Admi-
nistração

(sigla)

Condição
da água

no
deserto

Encren-
cado
(pop.)

Parte ca-
ramelada
do pudim

Hiato
de

"teólogo"

São resol-
vidos pelo
detetive

Utensílio
para
puxar
água

Em + a
(contra-

ção)

Marco
Nanini,

ator

Grupo
musical

de igrejas
(pl.)

Ligam a
perna ao
pé (Anat.)

Sílaba
de "traje"
Acredita;

confia

Deixa o
local
Gero;

produzo

Apanhar
um a um 
Eventua-

lidade
Amanhe-

cer
Tosta ao

forno

Acha
graça

Pronome in-
terrogativo

Tony Bello-
to, cantor
Proibido;
suspenso

A quinta
letra

Libido dos
animais

Veículo
aquático
Formato
do anzol

Seco;
murcho

Antecede
o "S"

Ouro, em
espanhol

Casebre

Material
usado na

forca

Interjeição
de surpresa
Alumínio
(símbolo)

3/oro. 5/frito — patuá. 6/cortar. 7/barraco — mirrado.

Manu, Sinéia e Talita, do TS Studio, apostam
na retomada econômica para alavancar os

negócios de beleza, estética e cuidados pessoais

Da Reportagem

Os efeitos da pandemia 
pelo novo coronavírus na 
economia do Brasil já podem 
ser medidos. Recentemente, 
o IBGE divulgou os dados da 
Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(Pnad Contínua), onde des-
taca que segundo trimestre 
de 2020 encerrou com taxa 
de desemprego de 13,3%, 
quantidade recorde de de-
salentados e o menor número 
de pessoas com car teira 
assinada da série histórica.

Uma queda recorde tam-
bém foi demonstrada com o 
número de pessoas ocupadas 
de 9,6% entre os meses de 
abril a junho, com menos 8,9 
milhões de ocupados. A taxa 
de desocupação subiu 1,1 
ponto percentual frente ao 
trimestre encerrado em março 
(janeiro a março) de 2020, 
quando ficou em 12,2%. 

Todos os setores de ati-
vidade tiveram impacto ne-
gativo, mas o comércio foi 
o mais afetado, com perda 
de 2,1 milhões de empre-
gos, ou 12,3% das vagas, 
no trimestre encerrado em 
junho, em relação ao anterior. 

Pesquisadores, estudantes, 
professores e profissionais in-
teressados em divulgar suas 
pesquisas científicas podem 
inscrever trabalhos no XVII 
Simpósio Internacional de 
Ciências Integradas da Unaerp 
Campus Guarujá. Ao todo, 
são 49 linhas de pesquisas 
para submissão, dentre elas, 
uma especial para estudos 
referentes à pandemia do 
novo coronavírus. O prazo 
para envio, via internet, ter-
mina em 30 de setembro.

Autores podem inscrever 
trabalhos nos formatos de 
artigo científico ou resumo 
expandido. Nesta edição, são 
49 linhas de pesquisas para 
aceite de trabalhos, divididas 
nas áreas de Administração, 
Direito, Medicina, Educação 
Física, Enfermagem, Fisiotera-
pia, Engenharia Civil e Enge-
nharia de Produção, além de 
uma seção especial referente 
à pandemia de Covid-19 e 
uma seção multidisciplinar, 
para trabalhos de outras áreas. 

As inscrições tanto para 
envio de trabalhos quan-
to para par t icipação no 
evento são gratuitas e po-
dem ser feitas na página 
oficial do evento (www.
unaerp .b r / s ic i -unae rp) . 

Em edição online, o XVII 
Simpósio Internacional de 
Ciências Integradas aconte-
cerá de 3 a 5 de novembro 
de 2020. O evento é uma 
realização da Unaerp Campus 
Guarujá em parceria com 
a Fundação Fernando Lee.

No último dia 30 de agos-
to, uma galera solidária aderiu 
à campanha online em prol 
da jovem Joyce, de 18 anos, 
que luta contra o câncer. 

A iniciativa foi do atle-
ta David Felix, que disputa 
diversas competições de 
atletismo pela equipe Brasil 
Run de Guarujá, e é irmão de 
Joyce. A campanha ganhou 

as redes sociais convidando 
para a prática de uma corrida 
de 5km, ou caminhada, e teve 
adesão de atletas profissio-
nais e amadores de diversas 
cidades do Estado de São 
Paulo, além de outros de Mi-
nas Gerais e até da Argentina. 

Os registros das ativida-
des em vídeos e fotos estão 
disponíveis nas redes so-

ciais através da #corrida-
pelavidajoyce. “Queremos 
neste espaço agradecer a 
todos que participaram das 
atividades e doaram para 
ajudar nas custas do trata-
mento de minha irmã, que luta 
contra três tumores. Graças 
a generosidade de todos, 
conseguimos alcançar nosso 
objetivo”, agradeceu David. 

O atual número 93 do 
mundo nas duplas, o bra-
sileiro Fernando Romboli 
desembarcou na Europa na 
última semana para partici-
par do Challenger 125 de 
Aix-en-Provence, cidade 
no sul da França, em dispu-
ta ao longo desta semana 
do dia 7 de setembro. O 
duplista joga ao lado do 
compatriota Felipe Meligeni, 
sobrinho de Fernando Meli-

geni. Essa será a primeira vez 
que os dois jogam juntos.

O torneio marca oficial-
mente o retorno de Romboli 
ao circuito profissional. O 
último evento da ATP que 
ele havia disputado havia 
sido o Challenger de Mon-
terrey-MEX, em março, uma 
semana antes da organização 
paralisar as competições 
por conta da pandemia glo-
bal causada pelo covid-19.

Fernando Romboli e 
Felipe Meligeni na França

Carioca residente no Guarujá e campineiro 
unem forças em torneio de tênis francês

Campanha teve adesão de atletas profissionais e
amadores de São Paulo, Minas Gerais e até da Argentina

#corridapelavidajoyce
Corrida solidária de 5km mobiliza 

atletas do Brasil e Argentina

Simpósio da Unaerp Guarujá está com inscrições abertas para 
submissão de trabalhos científicos em diversas áreas do conhecimento

Unaerp inscreve trabalhos para 
simpósio internacional de ciências

Empreender em tempos de crise é possível

Muitos desses milhões de 
trabalhadores desemprega-
dos no Brasil encontraram 
no empreendedorismo, for-
mal ou informal, uma forma 
de driblar as dificuldades e 
atravessar o período com 
o mínimo para sobreviver.

Em Guarujá, com o impac-
to negativo da quarentena nos 

postos de trabalho, a procura 
por cursos de qualificação 
para empreender tem cres-
cido e os cursos oferecidos 
pelo município em parceria 
com o Sebrae estão sempre 
com vagas esgotadas. 

Tanto é assim que a cada 
dia um novo negócio é instala-
do na cidade, com destaque 

para o comércio ambulante 
e serviços relacionados ao 
turismo e rede hoteleira, tam-
bém impactados pelas taxas 
de desemprego. No entanto, 
nem todos os novos negó-
cios são iniciativas de subs-
tituição ao trabalho formal. 

APOSTA NA RETOMADA
Um bom exemplo é o em-

preendimento da cabeleireira 
Talita Santos, o estúdio de be-
leza TS Studio (https://www.
instagram.com/tsstudio379), 
inaugurado na última semana 
no bairro Santo Antônio. Talita 
já trabalhava em outro salão, 
mas decidiu que a retomada 
econômica pós quarentena 
na cidade era o momento 
certo para empreender.

Ela conta que tinha cer-
to receio de ser dona do 
próprio espaço, mas que a 
vontade de crescer profis-
sionalmente venceu o medo. 
“Nunca pensei em ser dona 
do meu próprio negócio, 
mas quando me decidi e co-
mecei a planejar a clínica de 
beleza, as coisas foram se en-
caixando e hoje estou orgu-
lhosa desse começo”, conta.

A cabeleireira já possuía 
alguns itens necessários para 

montar sua estação de traba-
lho, como mobiliário, equipa-
mentos e produtos, e se diz 
aliviada por não ter um com-
promisso financeiro que po-
deria pesar além das despesas 
fixas usuais, como aluguel e 
energia elétrica, por exemplo.

“Tinha algumas economias 
que investi na decoração 
e parte da montagem dos 
ambientes de esmalteria e 
estética. Prefiro começar com 
o básico e ir investindo na 
medida em que vou prospe-
rando. Me dá mais confiança 
saber que não estou presa em 
dívidas, o que certamente vai 
me auxiliar nesse começo”.

Com uma carteira de clien-
tes já formada, a aposta do 
novo negócio é diversificar 
para conquistar ainda mais. 
“Nossa clínica de beleza visa 
o bem estar, a valorização 
do que há de mais belo e 
único em cada uma de nossas 
clientes. Por isso queremos 
oferecer um ambiente areja-
do, limpo, com alto astral e 
serviços de qualidade para 
elevar não apenas a autoes-
tima de nossas clientes, mas 
promover uma experiência de 
bem estar duradoura. A cereja 
do bolo é nosso tradicional 

bolinho caseiro e um cafe-
zinho sempre fresquinhos, 
um carinho a mais que adoça 
a vida”, finaliza Talita, que 
conta com o apoio de Sinéia 
Moreira na esmalteria e Manu, 
nos serviços de estética. 

APOIO AO
EMPREENDEDOR

Empresários e empreen-
dedores que necessitarem de 
informações podem recorrer 
à Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Portuário 
de forma remota, pelo What-
sApp (13) 3040-7432.

A alternativa, que tem o 
apoio do Sebrae, Associa-
ção Comercial de Guarujá 
(Aceg) e Câmara dos Dirigen-
tes Lojistas (CDL), foi lançada 
em abril devido à pande-
mia e é sucesso absoluto.

O serviço está disponível 
de segunda à sexta-feira, das 
10 às 16 horas, e presta ser-
viços de apoio e orientação 
a empreendedores, tirando 
dúvidas sobre como formali-
zar uma empresa, orientando 
sobre decretos e leis munici-
pais, emissão de nota fiscal, 
solicitação de crédito, através 
do Banco do Povo Paulista e 
outras linhas governamentais.
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De Brasília

O fim do preconceito 
com doenças mentais, como 
ansiedade e depressão, é 
fundamental para a preven-
ção ao suicídio. A afirmação 
é da coordenadora-geral 
de Saúde Mental do Minis-
tério da Saúde, Dilma Alves 
Teodoro, e também um dos 
alertas da campanha Setem-
bro Amarelo, que acontece 
este mês para conscientiza-
ção e prevenção ao suicídio.

“O preconceito faz as 
pessoas não buscarem ajuda. 
Muitas vezes elas escondem 
a doença porque o ami-
go ou familiar vai interpretá-
las como uma pessoa que 
é fraca, que deveria reagir, 
quando, na verdade, ela 
está adoecida”, disse, em 
entrevista à Agência Brasil.

Segundo Dilma, ao 
diminuir o precon-
ceito com essas 
doenças e o tabu 
sobre o assunto, 
pessoas que estão 
passando por algum 
sofrimento se sentirão 
mais à vontade para procurar 
ajuda profissional e ter um 
diagnóstico adequado, pre-
venindo possíveis tentativas 
de suicídio. Seja por razões 
religiosas, morais ou culturais, 
ainda há medo e vergonha 
em falar abertamente sobre 
o tema, que é um problema 
de saúde pública.

Por isso, desde 2014, a 
Associação Brasileira de Psi-
quiatria (ABP), em parceria 
com o Conselho Federal de 
Medicina (CFM), organiza a 
campanha Setembro Ama-
relo, que marca também o 
Dia Mundial de Prevenção ao 
Suicídio, lembrado hoje (10). 
Cerca de 12 mil suicídios são 
registrados no Brasil todos 
os anos e mais de 1 milhão 
no mundo. De acordo com 
a ABP, cerca de 96,8% dos 
casos estavam relacionados 
a transtornos mentais. Em pri-
meiro lugar está a depressão, 
seguida do transtorno bipo-
lar e abuso de substâncias.

PRECONCEITO
A diretora do Instituo Bia 

Dote, Lucinaura Diógenes, 
de Fortaleza (CE), sentiu na 
pele esse preconceito com 
a morte de sua filha Beatriz, 
por suicídio, em 2008. “Há 
respostas que o suicídio não 
traz. Foi muito impactante e 
mais impactante foi o que veio 
pós-suicídio. Depois, veio a 
questão do julgamento, os 
preconceitos, das pessoas 
tratarem o suicídio como falta 
de Deus, e a família começar 
a se culpar. E nesse processo 
todo, percebemos que outras 
pessoas no nosso entorno ti-
nham passado por situação de 
suicídio e ninguém sabia por-
que elas silenciavam”, disse.

Após a criação do institu-
to, Lucinaura concluiu a gradu-
ação em psicologia e, com a 
equipe do Bia Dote, desen-
volve projetos com diversos 
públicos, todos gratuitos, 

como atendimento psi-
coterápico, palestras 
em escolas, escuta 
especializada, inter-
venções urbanas e 
apoio e orientação 

para famílias enluta-
das e de pessoas que 

fizeram tentativa de suicídio. 
O objetivo é sempre apontar 
os fatores de risco do sui-
cídio, de proteção à saúde 
mental e sensibilizar as pes-
soas para minimizar os estig-
mas sobre esses temas, de 
forma adequada e respeitosa.

“Quando você tem um 
problema e não fala é como 
se ele não existisse. Então, tra-
zer luz a esse problema pode 
te mostrar como é que ele 
pode ser minimizado. O ho-
mem, por natureza, não é sui-
cida, o normal do ser humano 
é que ele se proteja. O que 
faz ele ter a ideação suicida é 
exatamente por estar em uma 
situação em que o sofrimento 
transborda e ele não encontra 
recursos para sair dessa situa-
ção. E, às vezes, com o outro, 
com ajuda especializada, ele 
consegue encontrar esses 
recursos”, explicou Lucinaura.

SINAIS DE ALERTA
A coordenadora do Minis-

tério da Saúde explica que o 
suicídio pode ser prevenido e 
que há sinais que as famílias, os 

Toda semana, uma banca 
de legumes e verduras fres-
cas, e orgânicas, é montada 
no Estacionamento Bombachi 
(Rua Washington 220, Centro), 
das 9h00 às 13hs. As mer-
cadorias que fazem sucesso 
são as frutas e legumes da 
estação, sempre frescos e 
livres de defensivos agrícolas 
como os que são usados 
pelos grandes produtores. 

Nesta semana, foi possível 
comprar Alface (crespa, lisa 
ou americana) por R$ 4 reais 
o pé, além de melão e uvas. 
A barraca ainda oferece, entre 
outras ofertas, escarola, espi-
nafre, catalonha, alho poró, 
salsão, feijão carioquinha, 
palmito in natura, beterraba 
com folhas, ovos caipira, shi-
meji, missô orgânico (massa 
de soja) e queijos artesanais.

O ator guarujaense Sidney 
Santiago Kuanza, conhecido 
nacionalmente por ter funda-
do a Cia. Os Crespos e atuado 
em novelas como Caminho das 
Índias e Escrava Mãe, além de 
séries e filmes do circuito na-
cional, protagoniza a peça on 
line Numa terra estranha – 12 
Respirações, no sábado (12). 
O espetáculo gratuito será 
exibido pelo Teatro Vivo em 
Casa e as vagas são limitadas. 

Numa terra estranha – 12 
Respirações, propõe que o 
público reflita sobre o pro-
tagonismo de personagens 
normalmente subalternizados 
na sociedade. A produção é 
a segunda montagem do “Selo 
Homem de Cor ”, coletivo 
dedicado a pesquisar mas-
culinidade, luta antirracismo, 
arte negra e a interação social. 

A montagem traz 12 poe-
sias afro-brasileiras de autores 
como Solano Trindade, Cruz 
e Souza, Cristiane Sobral, 
Marcelino Freire e Oswaldo 

de Camargo. Todas as poesias 
são costuradas por textos 
sobre a solidão e a revol-
ta negra. A trama apresenta 
histórias de um carteiro, uma 
passista de escola de sam-
ba, um pai, uma empregada 
doméstica, falando sobre 
amor, rebeldia e afeto, dan-
do uma dimensão do que é 
ser negro na sociedade atual.

Realizado pelo Selo Ho-
mens de Cor e produzida 
por Sidney Santiago Kuanza 
e Rafael Ferro, o espetácu-
lo tem concepção, direção 
e interpretação de Sidney 
Santiago Kuanza, dramatur-
gia de imagens de Edu Luz, 
direção de movimento de 
Kenia Dias e trilha sonora 
de Dani Nega. A classifica-
ção indicativa é de 14 anos.

O protagonista - Sidney 
Santiago nasceu em Guarujá, 
na região do Perequê, onde 
teve os primeiros contatos 
com a arte, a partir da dança. 
Mudou para São Paulo ainda 

Feira de Orgânicos no 
Centro de Guarujá

Em função da pandemia 
do novo coronavírus, as 
unidades básicas (UBSs) e 
de saúde da família (Usafas) 
de Guarujá realizam a sensi-
bilização sobre o tema, com 
os pacientes que procuram 
essas unidades para consul-
tas, através de mensagens, 
cartazes e demais orienta-
ções, já que as reuniões com 
os grupos não podem ser re-
alizados devido à Covid-19. 

Além disso, para ameni-
zar os efeitos psicológicos 
causados pelo novo coro-
navírus, a Prefeitura adaptou 
o atendimento prestado nos 
Centros de Atendimento 
Psicossocial (CAPS). Os tele-
fones (13) 3355 8445 e (13) 
3386 1981 estão à disposi-
ção de segunda à sexta, das 
8 às 17 horas. Os CAPS con-

tam com uma equipe mul-
tidisciplinar composta por 
médicos, enfermeiros, psi-
cólogos, terapeutas ocupa-
cionais e assistentes sociais.

Após triagem, os pacien-
tes recebem apoio psico-
lógico remoto semanal da 
equipe durante o tempo 
necessário em cada caso. 
Em algumas situações, o 
atendimento é agendado 
para a forma presencial, 
respeitando as recomen-
dações de saúde e segu-
rança dos órgãos oficiais. 

Já para pacientes com 
transtornos mentais graves, 
as unidades estão realizan-
do acolhimento integral, 
de ,  aprox imadamente , 
15 dias, até que tenham 
condições de voltar para 
os cuidados da famíl ia.

Sensibilização sobre o 
suicídio nas Usafas e UBSs

Ator guarujaense apresenta peça on line neste sábado (12)

Fim do preconceito é fundamental 
para a prevenção do suicídio

Sidney nasceu em Guarujá, na região do Perequê,
e trabalhou em novelas e séries de sucesso
na TV Globo, TV Record, TV Cultura e HBO

amigos e professores podem 
perceber, como o isolamento, 
desinteresse pelas atividades 
que gostava, irritabilidade, 
falta de autocuidado, músicas 
e publicações mais tristes nas 
redes sociais e discursos que 
“a vida está mais difícil”. “São 
sinais que devem ser obser-
vados pela família, porque 
esse momento é de intervir, 
de chegar perto e conversar 
sobre o assunto, orientar 
para que a pessoa busque 
uma ajuda e se oferecer para 
acompanhar”, disse Dilma.

Para Lucinaura, esse tipo de 
informação é essencial para 
prevenção e acrescenta que 
a abertura ao diálogo deve ser 
feita sem julgamentos. “A partir 
da morte de Bia é que tivemos 
contato com o fenômeno 
suicídio. Não era um tema 
próximo, não era previsto essa 
questão de dar sinais, não 
sabíamos que existiam esses 
sinais. E, hoje, não percebo 
que Bia tivesse dado sinais tão 
evidentes. Se eu tivesse essa 
informação na época, talvez 
tivesse percebido”, destacou.

Dilma explica que o fator 
de maior risco para o suicídio 
é um transtorno mental, mas 
que há agravantes. Segundo 
ela, os dados sobre mortes 
por suicídio vem se mantendo 
estáveis ao longo dos últimos 
anos, com maior incidência 

na população jovem, de 
15 a 29 anos, e nos idosos.

No caso dos jovens, ela 
explica que o risco pode 
ser potencializado pelo uso 
de álcool e drogas, e nos 
mais idosos por questões 
como perdas de familiares, 
doenças crônicas e maior 
responsabilidade no provi-
mento da família. O estresse 
causado pela pandemia de 
covid-19 também pode ser 
fator de risco para pessoas 
que já têm algum transtor-
no ou funcionar como ga-
tilho para o aparecimento.

“Se considerar o momento 
que estamos vivendo, não só 
a saúde pública, mas ques-
tões econômicas e sociais 
também tem um peso signi-
ficativo. Os dados mostram 
que países em situações de 
crise grave, de calamidade, 
tem um risco aumentado de 
tentativas de suicídio”, disse.

ONDE BUSCAR AJUDA
A orientação é que se 

busque o serviço de ur-
gência e emergência para 
um primeiro atendimento e 
encaminhamento para pro-
fissional especializado. Há, 
inclusive, inciativas em alguns 
estados onde o Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência – 192 (Samu) possui 
equipes de saúde mental, 

Setembro 
Amarelo 

alerta para 
doenças como 

ansiedade e 
depressão

Cerca de 12
mil suicídios 
são registrados 
no Brasil todos 
os anos e mais 
de 1 milhão
no mundo

Divulgação

Feira é montada com produtos frescos

na juventude. É ator, formado 
pela Universidade de São 
Paulo (USP), diretor, drama-
turgo, professor, pesquisador 
e apresentador. Fundou a 
Cia. Os Crespos há 15 anos, 
pesquisando o Teatro Negro 
Brasileiro. Atuou em inúmeras 
peças, 17 longa-metragens, 
sendo oito como protagonis-
ta. Trabalhou em novelas e sé-
ries de sucesso na TV Globo, 
TV Record, TV Cultura e HBO.

Para assistir à peça on line 
Numa terra estranha – 12 
Respirações é preciso se ins-
crever na plataforma @vivo.
cultura, pelo Instagram. Os 
ingressos gratuitos podem ser 
retirados no site: www.teatro-
vivoonline.com.br (link na bio). 
Para se conectar, é necessário 
ter o app Zoom instalado no 
seu computador ou smar-
tphone e entrar na sala com 
15 minutos de antecedência.

como no Distrito Federal.
A rede pública possui ain-

da os Centro de Atenção Psi-
cossocial (Caps) e serviços de 
ambulatório, em unidades bá-
sicas de saúde, que funcionam 
com equipes multidisciplina-
res para atender a população.

Na internet, é possível lo-
calizar em sites especializados 
com informações sobre pre-

venção ao suicídio. Além do 
site da campanha Setembro 
Amarelo, o Ministério da Saú-
de também possui cartilhas e 
orientações sobre os sinais de 
alerta e como buscar ajuda.

O Centro de Valorização 
da Vida (CVV) também re-
aliza apoio emocional e de 
prevenção do suicídio, e 
atende todas as pessoas que 
querem e precisam conversar, 
sob total sigilo, por telefone, 
chat, e-mail, 24 horas por 
dia, todos os dias da sema-
na. A ligação para o CVV, 
por meio do número 188, 
é gratuita a partir de qual-
quer telefone fixo ou celular.

MAPA DA SAÚDE MENTAL
O Instituto Vita Alere de 

Prevenção e Posvenção do 
Suicídio, com apoio do Goo-
gle, lançou este ano o Mapa 
da Saúde Mental que traz 
um guia de ajuda e lista os 
serviços públicos disponí-
veis em todo território na-
cional, além de serviços de 
acolhimento e atendimento 
gratuitos ou voluntários reali-
zados por organizações não-
governamentais, instituições 
filantrópicas, clínicas escola, 
entre outros. (Agência Brasil)
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ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

ATENDEMOS COM E S/HORA MARCADA

Tels.: 3012-1212
3355-7005

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

altura do nº 2049 da Av. Adhemar de Barros)

Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

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

Fones: (13) 3382-1274
99721-6684

REVISTARIA PERALTAREVISTARIA PERALTA

De Brasília

Pelo menos 197 crianças e 
adolescentes brasileiros apre-
sentaram, até o fim de agosto, 
uma série de problemas de 
saúde que, juntos, podem 
caracterizar uma nova doen-
ça potencialmente associa-
da a covid-19, a Síndrome 
Inflamatória Multissistêmica 
Pediátrica.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, do total de 
crianças, 140 tinham menos 
de 10 anos no momento em 
que adoeceram. Ainda segun-
do a pasta, a síndrome pode 
ter causado a morte de pelo 
menos 14 pacientes de até 19 
anos de idade no período de 
maio a agosto deste ano.

Os óbitos notificados fo-
ram registrados em oito esta-
dos: Pará (três); Rio de Janeiro 
(três); Ceará (dois); Paraíba 
(dois); Bahia (um); Pernam-
buco (um); Piauí (um); e São 
Paulo (um). A coordenadora 
de Saúde da Criança e Aleita-
mento Materno, Janini Ginani, 
lembrou que as mortes em 
questão estão “sob investiga-
ção”, já que várias outras sín-
dromes podem se sobrepor, 
dificultando o diagnóstico.

NOTIFICAÇÕES
Segundo o último balanço, 

até o dia 26 de agosto, o 
maior número (41) de noti-
ficações da nova síndrome 
vinha do Ceará. Em seguida 
estão Pará (24); Rio de Janei-
ro (22); Distrito Federal (19); 
São Paulo (19); e Bahia (11). 
Também foram registrados 
casos em Alagoas (nove); 
Espírito Santo (oito); Minas 
Gerais (cinco); Paraíba (seis); 
Pernambuco (nove); Piauí 
(seis); Rio Grande do Norte 
(nove); e Rio Grande do Sul 

O Senado aprovou nesta 
semana (9) um projeto de lei 
(PL) que aumenta as penas 
para quem maltratar cães e 
gatos. Atualmente, a legisla-
ção prevê detenção de três 
meses a um ano, e multa. O 

projeto amplia para reclusão 
de dois a cinco anos e multa, 
além de proibição de guarda 
do animal, uma inovação 
do projeto. O texto segue 
para sanção presidencial.

Segundo dados do Ins-

tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o Brasil 
tem 28,8 milhões de domi-
cílios com, pelo menos, um 
cachorro e mais 11,5 milhões 
com algum gato. Nos últimos 
anos, o país conheceu ca-

sos notórios de crueldade 
contra animais. Um dos mais 
notórios deles talvez tenha 
sido de um cachorro que 
morreu espancado na frente 
de um supermercado, em 
São Paulo, no ano de 2018.

O Estado de São Paulo re-
gistra quatro semanas conse-
cutivas com queda de mortes 
e internações provocados 
pelo novo coronavírus. Em 
todo esse período o número 
de novas mortes caiu 22%, 
de 252 para 196 na média di-

ária. Entre as internações, a re-
dução foi de 17%, de 1.714 
para 1.418 novos pacientes 
hospitalizados diariamente.

A tendência de descida 
nas médias diárias tem se 
mantido semanalmente. Entre 
9 e 15 de agosto, a média era 

de 252 novas mortes; baixou 
para 230 entre os dias 16 a 22 
do mesmo mês; depois para 
222, de 23 a 29 de agosto; e, 
desde 30 de agosto até 5 de 
setembro, para 196, repre-
sentando uma queda de 12% 
somente nesta última semana.

Entre as internações, o 
número de pacientes in-
ternados nesses mesmos 
intervalos passou, respectiva-
mente, de 1.714 para 1.605; 
depois para 1.498, chegando 
a 1.418 nesta última semana.

As quedas foram regis-

tradas no decorrer dessas 
quatro semanas em todas 
as regiões. Na capital, quan-
to aos óbitos, foi de 37%, 
caindo de 72 para 46 vítimas 
fatais nesse intervalo. No in-
terior e na Baixada Santista, a 
média diária de novas mortes 

foi reduzida de 130 para 114 
(12%), e de 782 para 670 
entre internações (14%). 
Na semana epidemiológica 
que terminou neste sábado 
teve crescimento de 2% 
em novas mortes e redu-
ção de 9% em internações.

Síndrome associada à covid-19 já
atingiu 197 crianças e adolescentes

(nove). Até terça-feira (8), 
o governo de Pernambuco 
anunciou que os casos da 
síndrome no estado já somam 
16, incluindo uma mor te.

MONITORAMENTO
Embora se caracterize 

por sintomas diversos, a sín-
drome está frequentemente 
associada à febre persistente, 
acompanhada de pressão 
baixa, conjuntivite, manchas 
no corpo, diarreia, dor ab-
dominal, náuseas e vômitos, 
entre outros. Em alguns ca-
sos, o paciente pode de-
senvolver também sintomas 
respiratórios e disfunção car-
díaca. Além disso, há sempre 
uma marcante atividade anti-
inflamatória do organismo.

Os primeiros casos da 
nova síndrome começaram a 
ser registrados na Europa em 
abril deste ano. Os relatos logo 
se multiplicaram, motivando a 

Organização Mundial da Saú-
de (OMS) a emitir um alerta 
para chamar a atenção de 
pediatras de todo o mundo.

Em 20 de maio, o ministé-
rio divulgou, em parceria com 
as sociedades brasileiras de 
Pediatria e de Reumatologia, 
um primeiro comunicado so-
bre o assunto. A pasta pedia 
atenção dos profissionais de 
saúde para que a síndrome 
fosse identificada rapida-
mente. Os sintomas, entretan-
to, podem ser confundidos 
com os de outras síndro-
mes, como a de Kawasaki.

No dia 24 de julho, quan-
do o país registrava 71 casos 
confirmados de covid-19 
e três mortes, o ministério 
implantou um sistema de 
monitoramento nacional da 
síndrome por meio de formu-
lário disponível no sistema ofi-
cial de comunicação da pasta.

Na semana passada, ao 

par ticipar de uma reunião 
da Comissão Externa de En-
frentamento a Covid-19, do 
Senado, o diretor do De-
partamento de Ações Pro-
gramáticas Estratégicas, do 
Ministério da Saúde, Antonio 
Rodrigues Braga Neto, des-
tacou a necessidade de se 
“qualificar o atendimento às 
crianças”, esclarecendo que 
a notificação, apesar de im-
portante, não é obrigatória.

“Ainda não temos a noti-
ficação compulsória. O que 
temos é uma recomendação”, 
disse Neto. “Entendemos 
que a notificação compul-
sória é uma ferramenta de 
interesse epidemiológico 
que facilitará a análise destes 
casos”, acrescentou o dire-
tor, enfatizando que, mun-
dialmente, ainda há muitas 
dúvidas sobre a síndrome.

“É uma doença nova, mui-
to recente. O que temos que 

garantir é a capilaridade das 
informações. [Garantir] que 
uma criança que chegue à 
atenção primária com febre 
há três dias e algum dos 
outros sintomas, como náu-
sea, cefaleia ou conjuntivite, 
e que apresente alterações 
laboratoriais tendo a sepse 
sido excluída seja encami-
nhada para uma atenção es-
pecializada.” (Agência Brasil)

Maioria das vítimas no Brasil tem menos de 10 anos; síndrome
pode ter causado a morte de pelo menos 14 pacientes de até

 19 anos de idade no período de maio a agosto deste ano

Foto: Fiocruz

SP registra queda de mortes e internações por Covid-19

Aumento de pena para agressores animais

Projeto de 
lei também 
prevê perda 

da guarda do 
animal, quando 

for o caso


