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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

Região tem aumento de casos 
por covid após praias lotadas

Condema aprova 1ª fase do Plano
de Conservação da Mata Atlântica
Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica – PMMA, favorece o apontamento de ações prioritárias e áreas para manejo, 
fiscalização e recuperação da vegetação nativa da Mata Atlântica, baseada em mapeamento de remanescentes existentes no meio ambiente
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Parques temáticos devem reabrir dia 23Parques temáticos devem reabrir dia 23
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Micros
Chapa Democratas 
Nesta semana, o can-
didato a prefeito Dedé 
do Adélia apresentou 
o seu candidato a vice, 
Anderson Stimas, co-
nhecido como Anderson 
Ripinha, que vem para 
unir forças na chapa do 
Democratas, em Guarujá.

Ripinha
Ripinha esteve na presi-
dência da Associação 
das Catraias e atuou 
como caminhoneiro. “É 
um homem que conhece 
a demanda do distrito 
de Vicente de Carvalho 
e, por ser caminhoneiro, 
também sabe as defici-
ências que enfrentamos 
diariamente no trânsito 
local”, afirma Dedé.

Ripinha é raiz
“A escolha dele como meu 
vice veio ao encontro do 
anseio de uma popula-
ção que precisa de muita 
atenção, que é o povo 
de Vicente de Carva-
lho”, finaliza o candidato.

Kim Kataguiri 
Kim Patroca Kataguiri, de-
putado federal pelo De-
mocratas, visita a cidade 
de Guarujá no próximo 
dia 28, para conhecer 
um pouco sobre a re-
gião e suas necessida-
des. O deputado chega 
à cidade para apoio à 
candidatura de Dedé do 
Adélia a prefeito, que 
irá mostrar as carências 
locais ao parlamentar. 

Aquele...
Kim Kataguiri é neto de 
imigrantes japoneses. 

Atuante ativista e confe-
rencista e trabalhou por 
alguns anos como colu-
nista da Folha de S. Paulo. 
Ficou muito conhecido 
por ser cofundador e 
coordenador do Movi-
mento Brasil Livre (MBL) e 
uma das principais figuras 
do movimento liberal bra-
sileiro moderno.

Parabéns delegado!

A equipe do jornal a 
Estância de Guarujá cum-
primenta o Delegado 
Titular de Guarujá, Marco 
Antonio Couto Perez, 
que nesta semana com-
pletou 29 anos como 
Delegado de Polícia Civil 
do Estado de São Paulo. 
Nosso reconhecimento 
por sua competência e 
caráter, quesitos que o 
tornam um profissional 
respeitado em anos de 
dedicação à polícia e 
relevantes serviços pres-
tados à comunidade.

Lavagem
O presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo 
Maia, criou uma comissão 
jurídica especificamen-
te para tratar da revi-
são e atualização da Lei 
9.613/1998, que instituiu 
o crime de lavagem de 

capitais e dispõe sobre 
mecanismos de repres-
são a crimes financeiros. 

Caixa dois
O grupo, composto por 
19 especialistas em direi-
to, tem a missão de co-
brir eventuais lacunas na 
legislação vigente, dando 
mais garantia jurídica a 
todos os envolvidos e 
promovendo o aprimo-
ramento do combate 
aos crimes financeiros, 
entre eles o chamado 
caixa dois eleitoral. O an-
teprojeto deve ser con-
cluído em três meses.

Salles
A vereadora Andressa Sa-
les foi elogiada como uma 
mulher corajosa por seus 
pares após denunciar as 
ameaças contra ela e que, 
supostamente, teriam par-
tido de um empresário 
da cidade. Lamentável.

Coragem?
A vereadora apresen-
tou de forma regimental, 
trabalhos cobrando ex-
plicações de supostas 
denúncias contra a Or-
ganização Social geri-
da pelo empresário que 
presta serviços à muni-
cipalidade. A situação 
fugiu do campo político 
e uma frase de Andressa 
ficou no ar durante a 
sessão: “tô saindo pra um 
lugar que, pode ter cer-
teza, vai ficar na história 
da cidade de Guarujá.”

Pra onde?
A pergunta que não quer 
calar? Para onde foi a vere-
adora após sair da sessão?

E a última coisa, para encerrar:
até 2022, no meu governo, está proibido

falar a palavra Renda Brasil. Vamos
continuar com o Bolsa Família e ponto final.
Jair Bolsonaro – Presidente da República do Brasil

FRASE DA SEMANA

Quando a estratégia 
empobrece o debate político

Guarujá não é uma 
cidade sem lei. Mas em 
tempos de ele ições 
municipais, até parece 
que tudo pode, tudo é 
permitido, ou vale tudo. 
Na história eleitoral da 
cidade, assassinatos de 
candidatos, sequestros e 
notícias falsas fazem parte 
das estratégias política-
eleitorais e deixam a cada 
quatro anos um rastro de 
desconfiança e descren-
ça nas estruturas dos po-
deres constituídos. Pior é 
a certeza da impunidade 
aos que cometem tais 
atos contra a população.

A semana que passou 
marcou o início da cor-
rida eleitoral na cidade. 
Também marcou o início 
de um festival de notícias 
falsas, acusações e amea-
ças de morte entre adver-
sários políticos, e fofocas 
postadas nas redes so-
ciais e compartilhadas em 
aplicativos de mensagens 
com o único propósito 
de enxovalhar, macu-
lar, e manchar a honra 
pessoal de pessoas que 
estão adversárias políticas 
por causa das eleições.

Esse tipo de estratégia 
precisa ser combatida 

nas urnas, pois no fim 
do jogo, ou seja, das 
eleições, esses mesmos 
adversários, vitoriosos 
ou não, se sentam na 
mesma mesa para tra-
çar alianças de governo. 
E você eleitor? Pois, é!

Já os políticos de Gua-
rujá precisam urgente-
mente lançar mão da 
inteligência, e deixar de 
usar esse tipo de arti-
fício para conquistar o 
eleitor. Esse tipo de es-
tratégia, além de empo-
brecer o debate políti-
co, seleciona os piores 
representantes políticos. 

Andréa Ladislau

A pandemia do Co-
rona vírus é uma re-
alidade triste e muito 
preocupante. Vivemos 
a incer teza e impre-
visibi l idade por não 
sabermos exatamen-
te o que virá amanhã. 

No entanto, não po-
demos negar que tam-
bém estamos passando 
por um processo cons-
trutivo de uma nova vi-
são de mundo. Um novo 
mundo após o Covid-
19. Onde o aprendiza-
do nos leva a estar mais 
atentos à todas as pos-
sibilidades vivenciadas 
nestes tempos difíceis. 

Fato é que o ser hu-
mano possui um po-
tencial surpreendente 
no que tange as adap-
tações. E, ao ser testa-
do, ativa a sensação de 
impotência que o leva 
a fazer auto questiona-
mentos e auto análises 
de suas capacidades. 
Pegando esse gancho e 
trazendo o positivo para 
a reflexão, classificamos 
a evolução do indivíduo 
à partir das mudanças 
enfrentadas. Com isso, é 
muito importante agora 
olhar menos para o ví-
rus e mais para as con-
tribuições que o mo-
mento atual nos trazem. 

A tristeza e a apreen-
são causadas por uma 
epidemia, olhadas por 
outro viés,  mostram 
que muitos hábitos ad-
quiridos em tempos de 
Covid-19, trouxeram a 
consciência do senso de 
urgência,  o decreto das 
prioridades e a poten-
cialização do senso de 
coletividade, como es-
tratégias de contribuição 

para a evolução humana.
A colaboração com o 

próximo nunca foi tão in-
tensificada.  Exemplos em-
páticos se espalham pelo 
mundo. Ações louváveis.  
Afinal, cuidar é um ato glo-
rioso que tende a tornar 
o mundo muito melhor.  

A mudança na relação 
de higiene e cuidado, evi-
tando doenças e promo-
vendo uma melhor qua-
lidade de vida, também 
destaca-se dentro das no-
vas rotinas evidenciadas. 

Também destacam-se 
as soluções encontradas 
para suportar o isolamento 
social estimulando a criati-
vidade, o que demonstra 
que podemos adaptar 
a nossa capacidade de 
enfrentamento conforme 
o desafio proposto. E 
também entender que o 
decreto das prioridades 
e o modo operandis 
da comunicação global, 
sofreram alterações drás-
ticas, mas, ao mesmo 
tempo, muito favoráveis. 

Estamos aprendendo 
a planejar horários e a 
descontruir a necessi-
dade presencial nas em-
presas.  A modalidade 
“Home Office “ trouxe, 
com certeza, o conceito 
de comodidade, alia-
do a uma maior flexibili-
zação, possibilitando o 
aumento da produção 
e da entrega. E mais que 
isso, está contribuindo 
para orientar e canalizar 
melhor a autodisciplina. 

A necessidade de 
convivência 24 horas 
contribui para a aceita-
ção e reconhecimento 
dos limites, de forma a 
fortalecer as relações in-
terpessoais, trazendo ao 
consciente as aplicações 
do senso de pertenci-

mento, da comunicação 
e da união. São exce-
lentes aliados na pro-
teção de nossa sobre-
vivência física e mental. 

Não haverá milagre 
após a pandemia, mas 
uma coisa é cer ta: o 
mundo estará diferente. 
O homem estará dife-
rente. A percepção da 
ruptura de pensamentos 
arcaicos e engessados 
é evidente. Valorizar os 
detalhes e fazer escolhas 
conscientes pode con-
trolar a sensação de im-
potência - que faz parte 
da condição humana. 

É urgente a necessi-
dade de fortalecimento 
de nossa esperança em 
relação ao amanhã, mo-
dificando o indivíduo 
frente ao novo mundo 
pós Covid-19. Um indiví-
duo que aprendeu a lidar 
melhor com suas fraque-
zas. Que compreende 
o quão frágil pode ser 
frente a situações maio-
res, que fogem ao seu 
controle e que, apesar 
de tudo, tem aprendido 
a gerenciar, consciente-
mente, suas emoções. 

Enfim, a mudança de 
hábitos e os novos po-
sicionamentos poderão 
fazer com que sejamos 
mais fortes, mais empáti-
cos, mais cooperativos e 
menos imediatistas. Con-
tribuindo também para 
que possamos valorizar 
mais os pequenos deta-
lhes, os afetos e, dentro 
da evolução humana, 
acrescentar ingredientes 
carregados de harmonia, 
leveza e, principalmen-
te, responsabilidades.  
Onde teremos, cada 
um de nós, a plena cer-
teza do nosso papel 
e de nossos valores.

Dra. Andrea Ladislau - Psicanalista

O mundo pós-Coronavírus

Artigo

INFLAÇÃO NA PANDEMIA...
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Da Reportagem

O Condema - Conselho 
Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente de Guarujá, apro-
vou na última quarta-feira (16), 
a 1ª fase do Plano Municipal de 
Conservação e Recuperação 
da Mata Atlântica – PMMA. 
Pioneiro não apenas em Gua-
rujá, como na Baixada Santista, 
e desenvolvido por técnicos 
do município, o plano contará 
com compartilhamento de 
dados por meio de uma pla-
taforma europeia e promete 
ser o mais inovador no país.

Instituído no ar tigo 38 
da Lei da Mata Atlântica 
(11.428), de dezembro de 
2006, o PMMA é um instru-
mento legal que direciona 
e possibilita que os municí-
pios atuem proativamente 

na conservação e recupe-
ração da vegetação nativa 
da Mata Atlântica de forma 
integrada com outras políticas 
públicas além das ambientais.

O secretário municipal de 
Meio Ambiente (Semam), 
Sidnei Aranha comemora a re-
alização dessa primeira fase e 
destaca que a cidade, um san-
tuário ecológico por natureza, 
também é um dos pontos de 
interesse ambiental mundial.

“O 1º Plano de Mata Atlân-
tica, o mais inovador do Brasil, 
vai usar uma plataforma euro-
peia para compartilhamento 
de dados. O grande objetivo 
disso não é proteger ape-
nas os atributos da riqueza 
ambiental de Guarujá, mas 
conquistar financiamentos 
e recursos de grandes or-
ganismos internacionais da 

Europa para que possamos 
aplicar no nosso município”.

ATUAÇÃO
Em Guarujá, o Plano deverá 

discutir em suas diretrizes, 
propostas de conservação 
do bioma, aspectos fundiários 
(quando necessários) e orde-
namento territorial, os quais 
apresentam estreita relação 
com outras políticas públicas 
municipais, tais como Plano 
Diretor Estratégico, Lei de Par-
celamento, Uso e Ocupação 
do solo, dentre outras. 

Na prática, o Plano fa-
vorece o apontamento de 
ações prioritárias e áreas para 
manejo, fiscalização e re-
cuperação da vegetação 
nativa da Mata Atlântica, ba-
seada em mapeamento de 
remanescentes existentes. 

Além disso, o PMMA pode 
incentivar experimentos tec-
nológicos e sustentáveis, 
for talecimento do sistema 
socioecológico na cidade, 
desenvolvimento dos setores 
econômico e cultural, fortale-
cendo a organização social e 
a participação da sociedade 
civil na gestão de políticas.

“Estamos aumentando to-
das as camadas de proteção 
na cidade porque Guarujá é 
uma ilha única, com espéci-
mes vegetais únicos. O grande 
objetivo desse plano é fazer 
com que a proteção ambien-
tal seja também uma proteção 
social para aquelas pessoas 
que estão no entorno dessa 
riqueza ambiental, para que 
elas possam compreender 
a importância da proteção 
em Guarujá”, finaliza Aranha.

O Brasil avançou no Índi-
ce de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) em 
todas etapas de ensino, mas 
apenas nos anos iniciais do 
ensino fundamental, do 1º 
ao 5º ano, cumpriu a meta de 
qualidade nacional estabeleci-
da para 2019. Os resultados 
foram divulgados no ínicio 
desta semana (15) pelo Ins-
tituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep).

Medido a cada dois anos, 
o Ideb é o principal indicador 
de qualidade da educação 
brasileira. O índice registrado 
nos anos iniciais no país pas-
sou de 5,8, em 2017, para 5,9, 
em 2019, superando a meta 
nacional de 5,7 consideran-
do tanto as escolas públicas 
quanto as particulares. 

De acordo com o levanta-
mento nacional, nos anos finais 
do ensino fundamental, do 6º 
ao 9º ano, o país avançou 
de 4,7 para 4,9. No entanto, 
ficou abaixo da meta fixada 
para a etapa, 5,2. No ensino 
médio, passou de 3,8 para 
4,2, ficando também abaixo 
da meta, que era 5. 

O Ideb é calculado com 
base em dados de aprovação 
nas escolas e de desempe-
nho dos estudantes no Sis-
tema Nacional de Avaliação 
da Educação Básica (Saeb), 
que avalia os conhecimentos 
dos estudantes em língua 
portuguesa e matemática. O 

O estado de São Paulo 
registrou, nas últimas 24 
horas, 219 mortes e 7.393 
novos casos de covid-19. 
Com isso, desde o iní-
cio da pandemia, o esta-
do soma 33.472 óbitos e 
916.821 casos da doença.

Com os dados desta 
quinta-feira (17), o estado 
vem mantendo, durante a 
38ª Semana Epidemioló-
gica - que teve início no 
domingo (13) e se esten-
de até o próximo sábado 
(19) -, estabilidade nos in-
dicadores, com tendência 

de pequena queda em 
relação à semana anterior.  

Do total de pessoas diag-
nosticados desde o início da 
pandemia, 769.932 já estão 
recuperadas, sendo 100.980 
delas após internação.

Há 10.222 pacientes in-
ternados em todo o estado 
em casos suspeitos ou con-
firmados do novo coronaví-
rus, sendo 4.271 deles em 
estado grave. A taxa de ocu-
pação de leitos de unidades 
de terapia intensiva (UTI) é 
de 49,6% no estado e de 
49% na Grande São Paulo. 

��Confirmados: 7.938 (335 em 
isolamento domiciliar, 7.219 curados 
e 372 óbitos)
��Internados confirmados: 12 (4 em UTI)
��Descartados: 11.174
��Suspeitos: 27
��Internados suspeitos: 31 (10 em UTI)
��Óbitos em investigação: 15

Boletim Coronavírus
Guarujá, 17 de setembro de 2020, às 18 horas

A Secretaria de Saúde 
(Sesau) informa que nesta 
quinta-feira (17) mais 11 
pessoas venceram a covid-
19, aumentando o número 
de curados para 7.219. Nas 
últimas 24 horas, 28 notifi-
cações de testes positivos 
foram recebidas, totalizan-
do 7.938 casos con-
firmados, dos quais 
12 estão inter-
nados, quatro 
em Unidade 
de  Te r ap i a 
Intensiva. Ou-
tros 335 estão 
em isolamento 
domiciliar. Eles 
são acompanha-
dos pela Vigilância 
Epidemiológica e orien-
tados a informar quaisquer 
mudanças em seus estados 
de saúde imediatamente.

Nenhum óbito em de-
cor rência da covid-19 
foi registrado. A doença 
foi responsável por 372 
falecimentos de residen-
tes de Guarujá até então.

Dos testes feitos des-
de o começo da pan-
demia até o momento, 
11.174 foram descartados 
para o novo coronavírus.

 
SUSPEITOS

O Município monitora 
31 pessoas internadas, 10 

em Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI), 

que apresenta-
ram sintoma-

tologia com-
patível com 
a covid-19.

Também 
h á  o u t r o s 

27 munícipes 
a g u a r d a n d o 

resultados de exa-
mes que comprovem ou 

não a presença do vírus.
A Cidade tem 15 óbitos 

de residentes sob investiga-
ção de terem sido causados 
por infecção pela covid-19.

O mapa da doença em 
Guarujá e demais dados so-
bre a covid-19 estão neste 
link: https://bit.ly/3fG4PKC

Avaliação da qualidade do ensino
cumpre metas, mas precisa melhorar

índice final varia de 0 a 10.
Esta é a penúltima divulga-

ção do Ideb antes do fim das 
metas previstas. A próxima será 
em 2022, referente a 2021. 

GUARUJÁ AVANÇA
A Prefeitura de Guarujá 

comemorou os resultados 
da educação municipal no 
Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) 
2019. De acordo com os 
dados, a rede municipal de 
ensino registrou seu melhor 
índice da história relativo ao 
ensino fundamental II. 

Neste nível (6º ao 9º ano), 
a Cidade apresentou índice 
de 5,4 no Ideb do ano pas-
sado, o melhor desde que 
o Índice passou a ser me-

dido em Guarujá, em 2005.
Os dados demonstram 

também que Guarujá ultrapas-
sa a meta nacional, projetada 
em 4,9, superando também 
o índice médio atingido pelo 
Estado de São Paulo, de 
5.2. As informações são do 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep).

Criado em 2007, o Índi-
ce de Desenvolvimento da 
Educação Básica é formula-
do para medir a qualidade 
do aprendizado nacional 
e estabelecer metas para a 
melhoria do ensino. É calcu-
lado a partir da taxa de ren-
dimento escolar (aprovação) 
e as médias de desempenho 
nos exames aplicados pelo 

Inep. Os índices de aprova-
ção são obtidos a partir do 
Censo Escolar, que é anual.

Guarujá conta com 12 es-
colas de ensino fundamental II 
com alunos de 9º ano. Deste 
total, nove atingiram suas pró-
prias metas, sendo que sete 
superaram as metas estabe-
lecidas pelo Inep para 2019, 
atingindo, inclusive, índices 
previstos apenas para 2021.

ENSINO FUNDAMENTAL 
Em relação aos anos iniciais 

do Ensino Fundamental (1º 
ao 5º ano), Guarujá superou 
a meta projetada para o Ideb 
2019: o projetado era 6,0 e 
o Município alcançou 6,1. Das 
unidades de fundamental I 
com índices observados, 13  
escolas  atingiram a meta de 
2019 e nove atingiram as metas 
previstas apenas para 2021.

A Secretaria Municipal de 
Educação, Esporte e Lazer 
(Sedel) de Guarujá atribui 
o resultado a algumas das 
ações desenvolvidas, como o 
Plantão Pedagógico, Hora do 
Trabalho Pedagógico Coletivo 
(HTPC) nas unidades, aulas 
“D”, aplicação de simulados, 
orientações técnicas para as 
equipes gestoras, acompa-
nhamento pedagógico bimes-
tral detalhado por unidade, 
formações aos orientadores 
de ensino e professores, 
repasse aos alunos dos re-
sultados obtidos em avalia-
ções, entre outras atividades.

Guarujá ultrapassa a meta nacional,
projetada em 4,9, superando o Estado

Condema aprova 1º fase do Plano de
Conservação e Recuperação da Atlântica 

São Paulo registra 7.393 
novos casos de covid-19

nas últimas 24 horas

Número de mortes chegou a 219

Plano aponta ações prioritárias e áreas para manejo, fiscalização e recuperação da vegetação nativa 
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Rosane  Marques   Atelier (13) 98868-0868

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

@marciolopeschef

Restaurante
Chef Bistrô,  no Hotel

Guarumar Prime,
Rua Washington, 719,

Centro do Guaruja
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MOMENTOS DE 2013

Sofitel Guarujá Jequitimar prestigia atletas do 
XXIX Torneio Aberto do Guarujá Golf Clube

O diretor do Sofitel Jequitimar, João Carlos Pollak, a
prefeita de Guarujá, Maria Antonieta de Brito e o presidente
do Golfe Clube, o advogado, Miguel Calmon. A prefeita foi

convidada a participar da entrega das premiações aos vitoriosos

 Miriam e seu marido, o secretário de 
Desenvolvimento Econômico e Portuário

de Guarujá, Adilson Luiz de Jesus 
Flávio Lopes e sua mulher, a prefeita
de Guarujá, Maria Antonieta de Brito 

Maurício Praglioli, o atencioso Domenico Abati
e a executiva Walquiria Praglioli

Adriane Talliate e Leny Almeida
estavam entre os convidados 

O casal de empresários Késia e Luiz 
Bevilacqua elogiaram o evento

Competidores que conquistaram o pódio no XXIX Torneio Aberto do Guarujá Golf Clube 

Andréa Adade Luiz Maeda Gabriel Jacinto Wellington Alvares Fred Nassel Lim Thiang Sou

Kaio Nascimento
dos Santos Manoel Gama Klaus Kaiser Sue Lacombe Thomas Ichoi Toni Miguel Vieira
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MOMENTOS DE 2019

A presidente da OAB Gua-
rujá, Simone Agria agra-
deceu a presença de seus 
pares e amigos na grande 
noite de gala, no Iate Clu-
be de Santos. Elogios não 
faltaram a Simone pela 
organização e bom gosto 
nos detalhes da impecável 
festa. A OAB Guarujá está 
mais envolvida com a so-
ciedade devido ao esforço 
e dedicação de Simone 
Agria. Parabéns pelo tra-
balho que vem desempe-
nhando ao logo de sua ad-
ministração e conquistando 
a confiança de seus cole-
gas, colocando a instituição 
a serviço da comunidade 

Rosângela BozziRosângela Bozzi

R$ 12,00

Charme e elegância no Baile da OAB Guarujá 

O produtor musical Paulo Barizon Neto, a administradora de empresas
Vanessa Gonçalves Barizon e o advogado Renan Souza 

A administradora de empresas Tereza Saldanha, o advogado
Gilvan Saldanha e a administradora de empresas Cíntia Saldanha 

O advogado Carlos Miguel 
Aidar sempre prestigia a 

OAB Guarujá e veio de SP 
parabenizar Simone Agria 

A empresária Rosane 
Marques foi cumprimentar

a amiga Simone Agria

A empresária Jacqueline
Antiquera da Silva e o advogado 

Adimilson Santos Neves 
Ademar Candido Junior e a 
advogada Andressa Fraga 

O advogado Fernando Monteiro
dos Santos e sua esposa

Ana Paula Oliveira dos Santos 
Ednaldo Santos Reis e o advogado 

João Luiz Alves Mantovane

O presidente da Câmara Municipal 
de Guarujá, Edilson Dias e sua 

esposa, Weslene Dias 

Simone Agria e o deputado federal Mar-
celo Squassone. O Baile da OAB Gua-
rujá aconteceu no Iate Clube de Santos, 
no último dia 31, com muito sucesso!

O presidente da OAB Santos, Luiz 
Fernando Afonso Rodrigues e 

sua esposa, a administradora de 
empresas Érika Padeiro Rodrigues 

O vice-presidente da OAB
Santos, Matheus Guimarães

Cury e sua esposa Gisele Cury 
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Alcoólicos 
Anônimos

Existe uma saída
para o alcoolismo

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

(13) 99133-2543

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

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

� Charges  � Logotipos
� Ilustrações � Caricaturas 
� Logomarcas

BabuBabuBabuBabu

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE GUARUJÁ
EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Usando das atribuições que me são conferidas, convoco à 
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada em nossa sede, 
situada à Rua Santo Amaro nº 523, Vila Maia, Guarujá/SP, no dia 
30 de outubro de 2020 às 14h em primeira chamada e em segunda 
chamada às 14h30min.

Ordem do dia: Eleição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 
Conselho de Ética para o próximo triênio (2020-2023).

Guarujá, 19 de setembro de 2020.

Silene Cavalcante Silva Duó
Presidente

Da Redação

A pedido do Ministério 
Público Federal (MPF), o Ser-
viço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai) foi 
condenado ao pagamento 
de R$ 26,5 milhões pela de-
gradação de uma área de 
preservação permanente 
na praia de Guaratuba, em 
Bertioga (SP). O local foi com-
pletamente desmatado nos 
anos 1990 para a construção 
de uma colônia de férias. 

A entidade deverá tam-
bém elaborar e im-
plementar um plano 
de recuperação 
a m b i e n t a l  e m 
conjunto com as 
empresas EZTEC 
Empreendimentos 
e Participações, Ca-
mila Empreendimen-
tos Imobiliários e Avignon 
Incorporadora, atuais pro-
prietárias do terreno onde 
pretendiam construir um 
resort residencial de luxo.

As ordens judiciais cons-

tam de duas sentenças profe-
ridas pela 2ª Vara Federal de 
Santos. Metade do valor a ser 
pago pelo Senai corresponde 
à devolução do lucro que ob-
teve com a venda do imóvel 
às três empresas em 2007. A 
outra parte se refere a indeni-
zações por danos ambientais. 

DESMATAMENTO
Caracterizada pela ve-

getação de restinga que in-
tegrava a Mata Atlântica, a 
área constituía um importan-

te local de conectividade 
entre as formações 

naturais do entorno. 
O desmatamento 
contrariou tanto a 
Constituição quan-
to as leis ambien-

tais então vigentes 
e colocou em risco 

espécies da flora e da 
fauna, entre elas diversas 

aves ameaçadas de extinção.
Ao todo, o Senai retirou 

40,3 mil metros quadrados 
de vegetação entre 1994 e 
1999, um terço a mais do 

que havia sido autorizado 
pelo Ibama no início daquela 
década. A permissão fora 
concedida para a construção 
de um centro de treinamento 
profissional da entidade, cuja 
utilidade pública justificaria a 
remoção de 30 mil metros 
quadrados da restinga, segun-
do uma análise descuidada 
do órgão ambiental na época. 

A unidade, porém, nunca 
saiu do papel e acabou dan-
do lugar à colônia de férias 
do Senai, concluída em 2000 
sem prévia consulta ao Ibama.

O órgão só iria embargar 
obras no local sete anos 
mais tarde, quando o imó-
vel já estava nas mãos da 
EZTEC, da Camila Empreen-
dimentos e da Avignon para 
transformar-se no “Guara-
tuba Residence Resort”, um 
condomínio de alto padrão 
composto por torres residen-
ciais e ampla área de lazer.

Em 2008, foi a vez da 
Justiça Federal de paralisar a 
construção ao proferir uma 
liminar a pedido do MPF no 

Um levantamento realizado 
na última semana com base 
nos dados divulgados pelas 
secretarias municipais de Saú-
de da Baixada Santista, des-
taca que houve um aumento 
do número de casos e mortes 
confirmadas do novo coro-
navírus na região. Após um 
mês em queda, os números 
em ascensão são registrados 
duas semanas após o primeiro 
fim de semana ensolarado 
com estradas e praias lotadas.

O índice semanal da pan-
demia nas cidades da Baixa-
da Santista vinha registrando 
queda na média de casos 
positivos e de mortos desde 

Em Guarujá, a Campanha 
de Vacinação contra a Gripe 
(Influenza vírus H1N1, A e B), 
que terminaria no último dia 
31, foi prorrogada novamen-
te, desta vez até o dia 30 
deste mês. Os grupos priori-
tários que ainda precisam se 
vacinar são crianças de 2 a 
5 anos e adultos de 55 a 59 
anos. Para esses públicos, a 
meta da cobertura vacinal de 
90% ainda não foi atingida. 

Apesar disso, a dose está 
disponível para a população 
em geral. Basta comparecer 
a um dos 20 postos de 
vacinação, entre Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs) 
e Unidades de Saúde da 
Família (Usafas), que estão 
abertas de segunda a sexta-

feira, das 9 às 15 horas. É 
necessário levar um docu-
mento com foto e a cartei-
ra de vacinação (se tiver).

Conforme recomendado 
por órgãos oficiais de Saúde, 
os profissionais utilizam Equi-
pamentos de Proteção Indi-
vidual (EPI’s) e seguem todos 
os protocolos de higiene e 
segurança, que estão sendo 
tomados para evitar a propa-
gação do novo coronavírus.

Até o momento, já são 
146.030 pessoas vacinadas 
em Guarujá. A Cidade atin-
giu 90% da cobertura para 
idosos, crianças de 6 meses 
a menores de 2 anos, pro-
fissionais da saúde, pessoas 
com comorbidades, profes-
sores, puérperas e gestantes.

Senai terá que pagar R$ 26,5 milhões
por desmatamento em Bertioga 

Área de restinga, que é uma vegetação típica da Mata Atlântica

âmbito de uma das ações 
ajuizadas contra a degrada-
ção da área. A ordem foi 
reforçada em 2012, por meio 
de uma decisão expedida no 
curso do outro processo que 
o Ministério Público Federal 
moveu para barrar o avan-
ço da destruição ambiental.

RECUPERAÇÃO
Os R$ 26,5 milhões a 

serem pagos pelo Senai de-
vem ser revertidos ao Fundo 
de Reparação de Interesses 
Difusos Lesados. Além de 
estabelecer a obrigação de 
implementar um plano de 
recuperação ambiental em 

conjunto com a entidade, a 
Justiça Federal determinou 
que as empresas proprie-
tárias do terreno averbem 
na matrícula do imóvel a 
informação de que ele está 
inserido em uma área de pre-
servação permanente. (Com 
informações do MPF-SP)

Ações do
MPF levaram 

também à 
condenação

de outras
empresas

Adriana Mattoso

Região registra aumento de casos
e mortes após praias lotadas

Covid-19

Estudo foi realizado 
15 dias após o fim de 

semana com praias 
cheias na região

Vacinação contra a gripe é 
prorrogada até o fim do mês

A equipe de ortopedia 
e traumatologia do HDD re-
alizou a primeira artroscopia, 
na unidade de Guarujá, no 
dia 19 de agosto. A cirurgia, 
comandada pelo médico Dr. 
Fábio Duque Silveira, durou 
cerca de 35 minutos. A téc-
nica é realizada por vídeo 
e permite um acesso as ar-
ticulações de forma menos 
invasiva, explica o cirurgião, 
que é especialista em mãos. 

Técnica cirúrgica realizada 
em articulações, a artrosco-
pia inicialmente foi praticada 
em joelho e ombro, e mais 
recentemente em tornozelo 
e punho. Trata-se de uma 
cirurgia comumente realizada 
em grandes centros e apre-
senta muitas vantagens sobre 

Hospital Don Domenico realiza 
primeira artroscopia de punho

o início de agosto. O registro 
caiu de 13 para cinco óbitos, 
na semana entre os dias 2 e 8 
de setembro e voltou a subir 
no último boletim semanal.

De acordo com especia-
listas, o aumento nos casos 
pode estar relacionado à 
aglomeração de pessoas na 
região nas últimas semanas de-
vido ao tempo de incubação 
do vírus, que é de 2 a 14 dias. 

O aumento nos casos 
ocorre justamente após o 
primeiro fim de semana en-
solarado na região no final de 
agosto (dias 29 e 30), quando 
milhares de turistas lotaram 
as praias do litoral paulista. 
Na sequência, o feriado da 

Independência superou o 
número de visitantes na re-
gião, e as praias, bem como 
as ruas e comércios, volta-
ram a registrar aglomeração.

Ainda que a relação entre 
aglomeração de pessoas e 
aumento nos casos de contá-
gio do novo coronavírus pos-
sa ser contestada por outros 
especialistas, é certo que o 
levantamento traz dados que 
merecem atenção das auto-
ridades, mas também trazem 
um alerta para os cidadãos. O 
de que o uso da máscara facial 
quando sair às ruas e o distan-
ciamento social ainda estão 
entre as armas de defesa mais 
eficientes nesta pandemia. 

as cirurgias abertas, esclarece 
o cirurgião. Entre elas, uma 
recuperação mais rápida, de-
vido ao pequeno corte, que 
possibilita uma célere cicatri-
zação e com isso, uma alta 
precoce do leito, enumera.

“As cirurgias de mão são 
relativamente numerosas e 
tratam diversas doenças, tais 
como em caso de acidentes, 
que causam traumas, fratu-
ras, queimaduras, infecções 
e or topédicas, tais como 
instabilidades diversas, de-
correntes de práticas des-
portivas intensas, como em 
atletas e praticantes de ‘cros-
sfit’, por exemplo”, aponta. 

“Atualmente vemos muitas 
lesões em tendões, nervos 
e articulações, por conta do 

mundo digital. Há também as 
doenças congênitas, como 
algumas deformidades”, com-
pleta o médico, que também 
enumera as microcirurgias, 
que lidam com casos de in-
fecções, enxertos, reimplante 
e implante de membro, como 
exemplos de casos por ele 
atendidos. Duque também 
esclarece que o tempo de 
cirurgia varia de acordo com 
a complexidade do caso. 

REFERÊNCIA NA REGIÃO
Com 10 especialidades e 

uma equipe grande de pron-
tidão, o setor de ortopedia e 
traumatologia do HDD é dos 
mais completos da Baixada 
Santista. Joelho, mão, pé e 
tornozelo, ombro e cotovelo, 
quadril, coluna, ortopedia 
infantil, ortopedia oncológica, 
trauma e reconstrução e alon-
gamento ósseo (fixador exter-
no) são as subespecialidades 
que englobam o serviço, que 
é coordenado pelo médico 
e cirurgião ortopédico Dr. 
Ricardo Fruschein Annichino.

O cirurgião coordena a 
equipe desde junho do ano 
passado, e hoje conta com 
médicos de ponta nas áreas 
de subespecialidades de 
ortopedia e traumatologia, 
do eixo, São Paulo, Santos 
e Guarujá, com intenção de 
tornar um serviço de refe-
rência na Baixada Santista.

Equipe é coordenada pelo médico e
cirurgião ortopédico, Ricardo Annichino
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Secreção
no canto
dos olhos

Alexandre
(?), atuou
em "Im-

pério" (TV)

Período
que ante-
cede a fa-
se adulta 

Casa de
moradia

(pl.)

Impresso
colado em 
embala-

gens

Material
de bolsas
e sapatos 

Estado da
região
Norte

Amarro-
tado (o
vestido)

101, em 
algarismos
romanos

Pronome
da primei-
ra pessoa

Consoan-
tes de

"aceso"

Acelino
Freitas, o
Popó do

boxe
A habilita-
ção para

dirigir
ônibus

É sus-
tentado

por postes

Sílaba de
"votar"

Oposto a
"oriental"

Período
de propa-

ganda
política
gratuita
na TV 

Armadilha
para aves
Escritor
de livros

Casebre;
choupana
Revólver
e pistola

O dobro de
cinquenta

Mexer;
tocar

Fios en-
rolados
Indício

de câncer
Grande
medo
Chão;

solo (pl.)

Justifica-
tiva que

inocenta o
réu (pl.)

(?) então:
ainda

Ivete Sanga-
lo, cantora

Vitamina do
amendoim
Conjunto
de mapas

Gado para
abate

Mensagem
de perigo

Estuda
(o texto)

De fala ás-
pera (fem.)

A do dado 
é quadrada

Sala de
aula (pl.)

Usina de
Brasil e

Paraguai
Artista

Arremessa
com força 
Formato
do sifão

Resis-
tem ao
tempo

Resposta
afirmativa
Parte da
vassoura

Conduz a
canoa

A vogal
do meio

HSR
OCIDENTAL

DURAMMEADA
ABTERROR
ROTULOLE
IREMARES

COUROSOS
EARAPUCA
LASMCEM
EUCABANA
ITAIPUCS

ATORALIBIS
ORMAIAA
RATIRAD

CLASSESFIO

AT

F

5/atlas — couro — duram. 6/álibis. 7/classes.
Da Redação

Os parques temáticos do 
estado de São Paulo, com 
atividades ao ar livre, poderão 
reabrir ao público a partir do 
dia 23 de setembro. Segundo 
o governo de São Paulo, a 
medida só vale para os par-
ques que estejam instalados 
em regiões que estão na Fase 
3 – amarela do Plano São 
Paulo há pelo menos 28 dias 
consecutivos. Os parques 
estão fechados desde março 
por causa da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19). 

A previsão é de que sejam 
reabertos parques como o 
Hopi Hari e o Wet´n Wild e 
os parques aquáticos da ci-
dade de Olímpia. Os parques 
poderão operar apenas pelo 
período de oito horas por 

dia, com limitação de 40% de 
sua capacidade de público. 

Todos os funcionários do 
parque e o público terão 
que fazer uso obrigatório de 
máscara. Os ingressos preci-
sarão ser vendidos antecipa-
damente e haverá controle 
de acesso. Haverá também 
medição de temperatura. A 
fiscalização dessas medidas 
ficará a cargo das prefeituras.

Segundo o governo do es-
tado, a autorização libera a re-
tomada de mais de cem ope-
rações, que devem gerar 26 mil 
empregos diretos e indiretos. 

Apesar do anúncio de 
reabertura, o governo aler-
ta que o estado continua 
em quarentena, ou seja, as 
pessoas devem continuar 
mantendo o distanciamento 
social e evitar aglomerações.

Da Redação

Segundo a Organização 
das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cul-
tura (Unesco), cerca de 90% 
dos museus do mundo fe-
charam durante a pandemia 
do novo coronavírus.

O Museu do Instituto 
Biológico (IB), da Secretaria 
de Agricultura e Abaste-
cimento do Estado, que 
realiza a mostra permanente 
Planeta Inseto, também teve 
que suspender as visita-
ções em seu espaço físico. 
Porém, crianças e adultos 
apaixonados por insetos 
poderão conhecer melhor 
esses organismos em uma 
versão virtual do espaço, o 
único zoológico de insetos 
do Brasil. Os interessados 
podem conferir as atrações 
desse espaço pela internet. 

Os visitantes poderão ter 
acesso a informações sobre 
formigas, abelhas, bicho-da-
seda, bicho-pau, baratas e 
besouros. Além disso, po-
derão conhecer os insetos 
de importância médica, saber 
o que é controle biológico e 
ver como funciona um labo-
ratório entomológico.

“É possível ainda aprender 
as características que dife-
renciam um inseto de outros 

O governo de São Paulo 
está realizando o cadastra-
mento de profissionais que 
trabalham no setor cultural 
para o pagamento de renda 
emergencial, estipulada em 
R$ 3 mil. Prevista na Lei Fe-
deral 14.107/20, conhecida 
como Lei Aldir Blanc, a renda 
emergencial também prevê 
subsídios para espaços e 
instituições culturais.

A lei destina R$ 566 mi-
lhões ao estado de São Paulo 
– R$ 264 milhões já foram 
recebidos pelo governo pau-
lista e R$ 302 milhões foram 
destinados às 645 prefeituras 
do estado. Por meio das pre-
feituras, serão feitos repasses 
às instituições e espaços 
culturais, com subsídios pre-
vistos entre R$ 3 mil e R$ 10 
mil, mensais. 

Do total recebido pelo es-
tado (R$ 264 milhões), R$ 189 
milhões serão destinados ao 
pagamento da renda básica, 
o que deve beneficiar 63 mil 
profissionais da cultura com R$ 
3 mil, cada. O início do paga-
mento está previsto para a se-
gunda quinzena de outubro.

Para se cadastrar, o profis-
sional do setor cultural deve 
ter atuado em área artística 
nos 24 meses anteriores à 
publicação da lei – o que 
deve ser comprovado por 
forma documental ou auto-

O governo de São Paulo 
adiou novamente a rei-
nauguração do Museu da 
Língua Portuguesa, em São 
Paulo. O museu, dedicado 
ao nosso idioma, está fe-
chado para reconstrução 
desde que foi atingido 

por um incêndio, em de-
zembro de 2015. A ex-
pectativa do governo era 
de que o museu fosse rei-
naugurado em junho, mas, 
por conta da pandemia, 
a reabertura ficou para o 
primeiro bimestre de 2021

Previsão é de que sejam reabertos 
parques como o Hopi Hari e o 
Wet´n Wild e os parques aquáticos 
da cidade de Olímpia 

Parques temáticos em São Paulo
poderão reabrir dia 23 de setembro

Reinauguração do Museu
da Língua Portuguesa
é adiado mais uma vez

Visitação virtual no único 
zoológico de insetos do Brasil

Exposição poderá ser acessada por qualquer mídia com internet

animais, como o corpo divi-
dido em três partes [cabeça, 
tórax e abdômen], um par de 
antenas e três pares de per-
nas. Essa é uma das dúvidas 
mais comuns dos visitantes da 
exposição física”, conta Mário 
Kokubu, educador do Planeta 
Inseto e responsável pela 
pesquisa de conteúdo da ex-
posição virtual.  No ambiente 
online, os visitantes podem 
ainda assistir a vídeos, ver fo-
tos e toda a ambientação das 

salas físicas do Museu do IB.
A mostra tem como pú-

blico-alvo crianças e adoles-
centes de três a 16 anos, mas 
recebe visitantes de todas 
as idades. O público pode 
conhecer no local, em São 
Paulo, quatro espécies de 
abelhas sem ferrão e baratas 
praticando corrida, lagartas 
tecendo fios de seda, formi-
gas trabalhando em sistema 
organizado e o bicho-pau, 
que se assemelha a gravetos.

PLANETA INSETO
O Planeta Inseto é o único 

zoológico de insetos do Brasil. 
De forma lúdica e interativa, o 
público recebe informações 
sobre o quanto os insetos 
estão presentes no cotidiano 
e sua importância para o am-
biente, a produção de alimen-
tos e a saúde humana. Estima-
se que existam mais de um 
milhão de espécies de insetos 
conhecidos e que haja mais 
milhões a serem identificadas.

SP vai cadastrar profissionais da
cultura para renda emergencial

declaratória. A lei determina 
ainda que a mulher provedora 
de família monoparental deva 
receber o valor dobrado.

Para receber essa ren-
da emergencial, o profis-
sional não deve ter empre-
go formal ativo ou receber 

benefício previdenciário, 
seguro-desemprego, be-
nefício assistencial ou verba 
de programa de assistência 
de renda federal, com ex-
ceção do Bolsa Família. Ele 
também não pode ser bene-
ficiário do auxílio emergencial.  

O candidato não pode 
ter renda familiar mensal per 
capita superior a meio salá-
rio mínimo ou renda familiar 
mensal total maior do que 
três salários-mínimos. Outra 
exigência é de que ele não 
tenha recebido, em 2018, 
rendimentos tributáveis acima 
de R$ 28.559,70.

Profissionais devem fazer o 
cadastro para o recebimento 
da renda básica pela internet. 
Neste mesmo site será pos-
sível fazer o cadastramento 
para o subsídio a espaços e 
instituições. As informações 
serão compartilhadas pelo 
estado com as prefeituras 
paulistas. A data limite para 
inscrição é 18 de outubro.  

EDITAIS
Outros R$ 75 milhões se-

rão destinados pelo governo 
paulista para 25 editais cul-
turais, que fazem parte do 
Programa de Ação Cultural 
(ProAC) Expresso Lab, cujas 
inscrições estarão abertas a 
partir desta sexta-feira (18).

O intuito é apoiar e premiar 
1,7 mil projetos e profissionais 
do setor cultural de todo o 
estado, o que deve gerar, se-
gundo a Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa, cerca de 
22,7 mil postos de trabalho 
e um impacto econômico 
estimado em R$ 113 milhões.

Profissionais devem fazer o cadastro pela internet

Fotos: Divulgação

Nova data de reabertura será em 2021
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Consultas por município e 
cargo, acesso à informações 
detalhadas sobre a situação 
dos candidatos aos cargos 
de prefeito, vice-prefeito e 
vereador, que pediram regis-
tro para concorrer às Eleições 
Municipais de 2020 já estão 
disponíveis na plataforma 
DivulgaCandContas, do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE). A 
ferramenta traz ainda todos 
os dados declarados à Justiça 
Eleitoral, inclusive informações 
relativas às prestações de 
contas dos concorrentes

O sistema é aberto a todos 
os cidadãos, sem necessi-
dade de cadastro prévio ou 
autenticação de usuário. Na 
consulta, basta selecionar a 
unidade da federação no 
mapa ou a sigla do esta-
do que quiser informações.

ACESSO
Na página principal do sis-

tema, o interessado encontra-
rá o quantitativo total de can-
didaturas por cargo (prefeito, 
vice-prefeito e vereador). No 
mapa do Brasil, é possível filtrar 
a pesquisa clicando na unida-
de da Federação e depois no 
cargo desejado. Em seguida, 
aparecerá uma lista com to-
dos os políticos que con-
correm ao cargo no estado.

Selecionado o nome do 
candidato, é possível obter 
informações sobre o seu nú-
mero, partido, composição 

Em um vídeo pré-gravado 
para um webinar sobre o 
Covax - programa de ace-
leração e alocação global 
de recursos contra o novo 
coronavírus co-liderada pela 
OMS que visa impulsionar o 
desenvolvimento de vacinas 
para combater a pandemia de 
covid-19 e ajudar na produ-
ção e distribuição dos medi-
camentos mais eficazes assim 
que disponíveis -, Tedros 
Adhanom Ghebreysus, diretor 
geral da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), informou 
que mais de 170 países ade-

riram à iniciativa. “Mais de 
170 países aderiram à Covax, 
ganhando acesso garantido 
ao maior portfólio mundial de 
vacinas candidatas”, informou.

O Covax tem como ob-
jetivo tornar amplo e fácil 
o acesso à eventuais vaci-
nas para o novo coronaví-
rus, para evitar que guerras 
por patentes e uma disputa 
econômica acirrada prejudi-
quem a chegada do medica-
mento a países mais pobres.

Mais cedo, durante a con-
ferência de imprensa diária da 
OMS, Tedros citou o juramento 

de Hipócrates - compromisso 
ético que sacramenta o ofício 
da medicina - para falar sobre 
a busca de uma cura para 
a covid-19 que, segundo o 
diretor, deve ser amplamente 
testada e reconhecidamente 
eficaz. “Por milhares de anos, 
a medicina operou [baseada] 
em um princípio simples: ‘pri-
mum non nocere’ - antes de 
tudo, não cause danos. Este 
princípio é tão verdadeiro hoje 
quanto no tempo de Hipócra-
tes. Ninguém deve ser preju-
dicado ao procurar ajuda.” 
(Com informações da Reuters)

TSE libera ferramenta para consulta de candidaturas
Eleições 2020

Sistema pode ser consultado por qualquer cidadão em: http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga

da coligação que o apoia (se 
for o caso), nome que usará 
na urna, grau de instrução, 
ocupação, site do candidato, 
limite de gasto de campanha, 
proposta de governo, descri-
ção e valores dos bens que 
possui, além de eventuais 
registros criminais. Também é 
possível acompanhar a situa-
ção do pedido de registro e 
eleições anteriores das quais o 
candidato tenha participado.

PRAZO
A ferramenta é atualizada 

toda hora à medida em que 
chegam solicitações de re-
gistros à Justiça Eleitoral. No 

dia 26 de setembro, às 19h, 
termina o prazo para os par-
tidos políticos e coligações 
apresentarem o requerimento 
de registro de candidatos e 
chapas à Justiça Eleitoral.

Caso os partidos políticos 
ou coligações não tenham 
requerido o registro de al-
gum candidato escolhido 
em convenção, a data-limite 
para a formalização individu-
al do registro perante o TSE 
ou algum Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) é o dia 1º de 
outubro, também até as 19h.

CANDIDATURA
A situação do registro do 

candidato aparece ao lado da 
foto, além do tipo de eleição 
à qual ele está concorrendo 
e um guia sobre os termos, in-
clusive os jurídicos, utilizados 
para definir a situação dele 
perante a Justiça Eleitoral.

Quando o processo é 
registrado na Justiça Eleito-
ral, é informada a palavra 
“cadastrado” e, em seguida, 
“aguardando julgamento”. 
Isso significa que o candidato 
enviou o pedido de registro 
de candidatura, mas o pe-
dido ainda não foi julgado, 
ou seja, o processo está 
tramitando e aguarda análise.

Após o processo ser apre-

ciado, o registro pode ser 
considerado “apto” ou “inap-
to”. Caso o candidato não te-
nha nenhuma contestação e o 
pedido tenha sido acatado, a 
situação que aparecerá no sis-
tema será “apto” e “deferido”. 
Candidatos que aparecem 
como aptos, mas houve im-
pugnações e a decisão é no 
sentido de negar o registro. 
Nesse caso, a situação será 
“apto”, e o complemento será 
“indeferido com recurso”.

Há ainda candidatos que 
apresentaram o registro e as 
condições de elegibilidade 
avaliadas foram deferidas 
pelo juiz e, no entanto, o 

Ministério Público Eleitoral 
(MPE) ou o partido recorreu 
da decisão. Nessa hipóte-
se, a condição será “apto” 
e “deferido com recurso”.

Na situação de registro 
julgado como apto, ainda há 
possibilidades de situações 
como “cassado com recurso” 
ou “cancelado com recurso”. 
Isso ocorre quando o candi-
dato teve o registro cassado 
ou cancelado pelo partido ou 
por decisão judicial, porém 
apresentou recurso e aguarda 
uma nova decisão.

Por fim, também consta 
do sistema a condição de 
“inapto”, com os comple-
mentos: “cancelado”, quando 
o candidato teve o regis-
tro cancelado pelo partido; 
“cassado”; “falecido”; “inde-
ferido”, quando o candida-
to não reuniu as condições 
necessárias ao registro; “não 
conhecimento do pedido”, 
candidato cujo o pedido de 
registro não foi apreciado 
pelo juiz eleitoral; e “renúncia”.

CONTAS
O sistema também dispo-

nibiliza as informações relati-
vas às prestações de contas 
dos candidatos das elei-
ções. O usuário pode fazer 
a pesquisa das receitas dos 
concorrentes por doadores 
e fornecedores, além de 
acessar a relação dos maiores 
doadores e fornecedores de 
bens e/ou serviços a candi-
datos e partidos políticos.

Medida pode gerar economia de
R$ 1 bi aos cofres municipais em 7 anos

Mais de 170 países aderiram ao
programa de vacinas contra covid-19

A declaração 
foi feita pelo 
diretor-geral 

da OMS, Tedros 
Adhanom 

A prefeitura de São Paulo 
decidiu adotar, em cará-
ter permanente, o regime 
de teletrabalho, também 
conhecido como home 
office, para os servidores e 
empregados públicos efeti-
vos da administração direta, 
autarquias e fundações do 
município. O decreto que 
institui o novo regime foi pu-
blicado na terça-feira (15).

De acordo com a pre-
feitura, a estimativa é que a 
medida atinja, inicialmente, 
25 mil dos 67 mil servidores 
e proporcione uma econo-
mia de R$ 1 bilhão, em sete 
anos, aos cofres públicos.

A economia, segundo a 
prefeitura, virá da redução 
dos gastos de escritório 
e também da diminuição 
de espaços alugados ou 
per tencentes à própria 
administração municipal.

Em nota, a prefeitura 
destaca que, desde que 
foi declarada situação de 
emergência na cidade, por 
causa da pandemia de co-
vid-19, foram identificados 
ganhos ambientais com a 
redução da circulação de 
veículos de passeio, como 
queda da poluição, do 
consumo de energia elétri-
ca, água, esgoto, papel e 
outros materiais e serviços.

Houve também significa-
tiva redução de despesas 
de custeio com a implan-
tação do novo regime de 

Prefeitura de São Paulo adota
regime de home office permanente

trabalho, que teve a adesão 
dos servidores e empre-
gados, acrescenta a nota.

A adesão ao novo regi-
me é facultativa ao servidor 
que, para passar a ele, terá 
que assinar e cumprir um 
plano de trabalho. Segundo 
o decreto, caso as ativi-
dades programadas não 
sejam cumpridas, o funcio-
nário poderá ser demitido. 

Os que aderirem ao te-
letrabalho terão de cumprir 
escala semanal de trabalho, 
permanecer disponíveis para 
contatos telefônicos, checar 
regularmente sua caixa de e-
mail e comparecer ao órgão 
sempre que convocados.

O decreto, no entan-
to, proíbe o estabeleci-
mento de dia da semana 
fixo para comparecimento 
presencial. “É necessária 
a alternância dos dias da 
semana que compõem a 
escala de trabalho para ga-
rantir maior efetividade na 
integração e troca de infor-
mações necessárias entre 
os membros das equipes”, 
diz ainda nota da prefeitura.

A partir de agora, a Se-
cretaria Municipal de Gestão 
começa a fixar, por portaria, 
as diretrizes e normas ge-
rais, incluindo as restrições 
à adesão e as condutas 
vedadas no teletrabalho.


