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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

Setembro de cidade cheia e praias
lotadas impulsionam a economia 

Rede hoteleira, restaurantes e comércio em geral comemoram os impactos positivos na economia em Guarujá, neste mês de setembro, devido ao grande volume de 
visitantes nas praias da cidade desde o último fim de semana de agosto. Empresários estão otimistas com a recuperação econômica e postos de trabalho foram retomados
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Micros
Egos inflados
Ainda repercute na cidade a 
última pesquisa Ipat que aponta 
o prefeito Suman, candidato a 
reeleição, liderando a corrida 
eleitoral em Guarujá com larga 
vantagem. Os vereadores que 
foram citados na pesquisa 
também passaram a semana co-
memorando a pesquisa. Já os 
candidatos que aparecem com 
índices minúsculos estão com 
problemas para segurar o ego.

Egos inflados II
Egos inflados não refletem os 
números e a estratégia con-
tinua sendo a de sentar no 
rabo e fazer muito barulho 
contra a administração atual 
e pouco se comprometer 
com projetos.. Vamos elevar 
o nível do debate, senhores!

Detalhes
Quando o assunto é eleições 
em Guarujá, é sempre bom 
parcimônia e prudência, afinal, 
campanhas já foram perdidas 
na véspera. Quem esquece o 
preço da tarifa de ônibus em 
um debate, não é mesmo? 
Prova de que um detalhe faz 
toda a diferença.

PSL esfriou?
No PSL de Guarujá, por exem-
plo, o detalhe tem nome de 
salvador: Jesus. Desde que o 
partido desistiu de encabeçar 
uma campanha e indicou o ex-
vereador Gilberto Benzi para se 
tornar vice do candidato Miguel 
Calmon (PRTB), dizem por aí 
que a relação de Jesus com o 
partido esfriou.

Clima esquentou
A notícia que circulou na ci-
dade nesta quinta é de que 
Jesus disse pessoalmente ao 
candidato a vice Benzi e ao 
próprio Calmon que ele e seu 
grupo estão fora da campanha. 
O articulador já estaria, inclusive, 
estudando alguns projetos de 
candidatos que já o haviam pro-
curado. Questão de detalhes 
para dar a sua benção. 
 
Democratas 
O deputado federal pelo 
Democratas, Kim Patroca Ka-
taguiri, que visita Guarujá na 
próxima segunda-feira (28), 
também vem demonstrar seu 
apoio a candidatura de Paulo 
Pasquini, do MBL Guarujá. 

O que saber de seu candidato?
Nesta edição,  nos-

s o  p o n t o  d e  v i s t a 
está voltado ao eleitor.

Será que o candidato da 
sua comunidade está real-
mente comprometido com 
a sua comunidade? Será 
que seu apoio é devido aos 
projetos que o candidato 
defende, ou aos interes-
ses e benesses que você 
pode ganhar no futuro?

Será que você, leitor e 
cidadão, está pensando 
seu voto do modo certo? 
Está? Então, por que temos 
tantas coisas negativas a di-
zer sobre nossos represen-
tantes? Por que escolhemos 
sempre o tipo de repre-
sentante político que aca-

ba por nos decepcionar? 
Você se sente represen-

tado pelos atuais vereado-
res? Aliás, qual a importância 
que você dá aos vereadores 
de sua cidade? Você sabe 
o que os vereadores reali-
zaram na última legislatura?

Para que possamos refle-
tir melhor sobre o processo 
de escolha dos nossos 
representantes na Casa do 
Povo, precisamos que es-
ses escolhidos entendam 
a responsabilidade de me-
lhorar a vida a população.

Na próxima reunião, não 
deixe de perguntar ao can-
didato de onde ele vem, o 
que defende, quais ações 
tem realizado em prol da sua 

comunidade. Depois disso, 
perceba quem está ao seu 
lado e qual a relação que 
o candidato tem com as 
esferas políticas da cidade.

Questione sobre o or-
çamento da cidade, qual a 
dívida do município, como 
se equaliza essa dívida, 
o que o candidato fará 
para reduzir o custo da 
folha de pagamentos com 
salários de servidores, o 
que o candidato fará para 
que a educação tenha 
mais qualidade, para que 
a saúde seja mais acessível.

Um futuro melhor depen-
de das ações dos cidadãos 
hoje. Uma dessas ações é o 
voto. O futuro começa hoje.

Com certeza você já 
ouviu falar naquela ex-
pressão de ‘‘vencer no 
grito’’. Pois é, temos uma 
cultura chamada litigio-
sa – usamos muito essa 
palavra no Direito – ou 
seja, boa parte da popu-
lação tem a crença que 
só consegue resolver as 
coisas na briga, no ‘‘grito’’. 

Isso é um sentimento 
que toma conta da so-
ciedade, pois toda vez 
que tentamos exercer um 
Direito nosso, acabamos 
frustrados, nutrindo aque-
le sentimento que não 
temos outra alternativa a 
não ser ‘‘entrar na Justiça’’. 
Vejam, não é bem assim. 

Hoje em dia temos 

muitas coisas que acon-
tecem fora de um pro-
cesso, vocês sabiam? É 
o que chamamos de vias 
extrajudiciais, isso mes-
mo, sem você precisar ir 
ao Fórum, sem precisar 
de audiência com Juiz!

Muito importante se 
orientar de como ocor-
rem esses procedimen-
tos, afinal, além de custar 
menos para seu bolso (ou 
até gratuitos, alguns de-
les), a solução que você 
procura pode vir em um 
tempo bem menor e com 
menos dor de cabeça. 

Ainda, muitas coisas 
podem ser resolvidas com 
um profissional de sua 
confiança que esteja no 

momento da conversa 
com você e a outra parte, 
para auxiliar nas dúvidas. 
Muitos desentendimen-
tos são levados para um 
processo judicial, porém, 
perante ao Juiz, todos 
conseguem conversar e 
finalmente chegam em um 
acordo. Por qual motivo 
isso não acontece antes? 

O fato é que pode 
sim acontecer em alguns 
casos e todo um desgaste 
ser evitado, basta você es-
tar orientado dos seus Di-
reitos e as possibilidades 
legais de solucionar aqui-
lo que precisa. Procure 
Órgãos Públicos e como 
eu sempre digo, fiquem 
atentos aos seus direitos! 

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

Nem tudo precisa ‘‘entrar na Justiça’’! 

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI

Tenho cer teza que, 
após esta pandemia, nin-
guém mais será o mesmo. 
Vivemos momentos de 
intensas mudanças, de 
perdas repentinas e ir-
reparáveis, instantes de 
grandes reflexões e apren-
dizados, e muitos desafios 
a serem superados. Fomos 
obrigados a olhar para 
dentro, nos questionar, 
a nos reinventar e avaliar 
qual o verdadeiro sentido 
da vida. E acredite, nunca 
é tarde para ser grato.

São nos momentos mais 
complexos que o poder 
da gratidão entra como 
um bálsamo em nossa 
alma aflita e com medo de 
um inimigo invisível. Essa 
força do reconhecimento, 
do agradecimento chega 
derrubando tudo, abalan-
do nossas estruturas emo-
cionais, físicas e espirituais.

Repito, nunca é tarde 
para ser grato, experimen-
te o poder da gratidão!

Redefina suas cone-
xões, jogue fora o que 
te machuca e que certa-
mente não contribui para 
sua evolução. Dê valor aos 
pequenos gestos, aprecie 
cada conquista, valorize 
cada segundo da sua vida 
e minimize as dores e 
medo. E principalmente, 
demonstre verdadeira-

mente a gratidão, pois certa-
mente este gesto será edifi-
cante para quem o receber. 

Em tempos tão incertos, 
aprendemos, nos reinventa-
mos, sofremos e permane-
cemos na luta, com a cer-
teza de que dias melhores 
surgirão onde a pacificação 
e o amor predominem.

Infel izmente, muitas 
pessoas estão descrentes, 
demonstrando até mes-
mo uma certa perda de 
motivação. Começaram a 
perceber que perdemos 
muito tempo com coisas 
tão irrelevantes e que, na 
rotina louca deste mun-
do frenético, tendemos 
a automatizar as atitudes 
e esquecer de observar, 
apreciar e dar valor naquilo 
que realmente é relevante.

A mão invisível do mer-
cado torturou nossas men-
tes. Como num momento 
tão triste, o poder eco-
nômico, o lucro buscado 

por alguns poderia se 
sobrepor à vida humana? 
Como explicar as perdas? 
Como não assumir nossa 
parcela de responsabili-
dade? Teria sido a pan-
demia o resultado das 
impensadas ações huma-
nas? São questionamentos 
complexos que nenhum 
de nós pode responder 
sem uma ampla reflexão.

Eis que um fato acalenta 
meu coração. Fui tomada 
de um sentimento muito 
forte ao receber a carta de 
agradecimento de um ex-
aluno. Como uma singela 
carta de gratidão pode 
ser o combustível neces-
sário para continuar a luta?

Após ser tomada pela 
energia do poder da gra-
tidão, respondo que com 
certeza neste momento da 
minha vida, que sofri a dor 
da perda e ainda não me 
acostumei com a ausência, 
receber a demonstração 
de gratidão de um ex-alu-
no reacendeu minhas for-
ças para continuar a lutar. 
Me fez reviver a trajetória, 
relembrar os obstáculos 
superados e valorizar as 
conquistas alcançadas, e 
principalmente, reafirmou 
a esperança de que exem-
plos de gratidão possam 
inspirar ainda mais pessoas.

Obrigada Dr Charles. 

O poder da gratidão
Artigo

Priscilla Bonini Ribeiro - Educadora, doutora em Tecnologia Ambiental, mestre 
em Educação, ex-conselheira estadual de Educação, pró-Reitora da Unaerp 

Campus Guarujá e ex-secretária de Educação do Município de Guarujá

& MBL 
O Movimento Brasil Livre (MBL) 
faz par te da história de Kim 
desde a sua fundação, quan-
do atuou como cofundador 
e coordenador do par tido. 
O deputado é uma das prin-
cipais figuras do movimento 
liberal, atualmente, no Brasil. 

Eleições 2020
Já está marcado o primeiro de-
bate de candidatos à cadeira do 
Executivo de Guarujá para as Elei-
ções 2020. O debate vai aconte-
cer na emissora de televisão Santa 
Cecília, ao vivo, em 3 de novem-
bro, às 21 horas. A emissora irá 
convidar todos os candidatos ao 
pleito, independente do partido.

Projeto Mídias
Um novo projeto para a cober-
tura das eleições em Guarujá 
está se formando. O objetivo 
do Projeto Mídias é divulgar à 
população informações sobre 
candidatos, suas propostas, 
origens e visão que fazem do 
Guarujá de hoje e o que querem 
para o Guarujá de amanhã.

Sabatinas
O projeto visa ampliar o acesso 
da mídia escrita, falada e televisio-
nada aos candidatos à prefeito. 
Para isso, serão promovidas 
sabatinas semanais com os pre-
feituráveis e a presença de todas 
as mídias. Os encontros devem 
ocorrer ao longo do mês de ou-
tubro. O projeto é uma iniciativa 
do Grupo Na Mídia Digital.

Porto
A Santos Port Authority (SPA) 
contratou empresa para elabora-
ção do projeto básico das obras 
do novo acesso rodoviário ao 
Porto de Santos, que ligará a Via 
Anchieta à avenida perimetral e 
faz parte do conjunto da nova 
entrada da cidade de Santos. 

Poligonal
O contrato com a Empresa 
Brasileira de Engenharia de In-
fraestrutura (Ebei) foi publicado 
nesta semana (21) no Diário 
Oficial da União (DOU). Como 
parte do terreno estava fora da 
antiga área do Porto Organizado, 
a aprovação da nova poligonal, 
em 30 de junho último, permi-
tiu a conclusão do processo.

Poligonal II
“A licitação foi aberta há apro-

ximadamente dois anos, mas 
a assinatura do contrato só 
foi possível com a inclusão 
na área do Porto Organizado 
do terreno por onde passará 
o novo viaduto”, informou 
Bruno Stupello, diretor de De-
senvolvimento de Negócios 
e Regulação e que acumula, 
interinamente, a diretoria de 
Infraestrutura da SPA.

18 meses
Com valor de aproximadamente 
R$ 3,5 milhões, o serviço tem 
prazo contratual de 18 meses 
para sua finalização. O projeto 
prevê um viaduto de entrada no 
Porto, sobre a via Anchieta, e 
outros viadutos para transposi-
ção de vias ferroviárias. O siste-
ma viário será composto ainda 
de rotatórias, canteiro central e 
demais dispositivos de acesso 
necessários às vias de conexão. 

Promessa?
A SPA afirma que a segunda en-
trada do Porto, além de trazer 
mais segurança, dará mais agili-
dade no acesso rodoviário aos 
terminais do complexo, ao se-
gregar o tráfego de caminhões 
do trânsito urbano e eliminar 
cruzamentos rodoferroviários, 
melhorando, assim, a relação 
Porto-Cidade.

Perguntar ofende?
Enquanto isso, como ficam os 
acessos ao porto em Guarujá? 
Como vai a revitalização da 
Av. Idalino Pines? Até quando 
o trânsito de caminhões na 
rodovia e no acesso à área 
portuária em Vicente de Car-
valho vão continuar a impactar 
na qualidade de vida dos mora-
dores nos arredores da Rua do 
Adubo? Perguntar não ofende.

Procon
O Procon-SP notificou 331 esta-
belecimentos comerciais até o 
dia 22/9 nas fiscalizações para 
combater o aumento injustifica-
do de preços. As ações per-
correram diversos municípios 
no Estado de São Paulo. Em 
Guarujá, as fiscalizações ocor-
reram ao longo desta semana. 
Os números serão divulgados 
nesta sexta-feira.

Notificação
As empresas foram notificadas e 
deverão apresentar notas fiscais 
de compra e venda de alguns 
itens da cesta básica para veri-
ficação de eventual prática de 
preços abusivos. A operação 
iniciou dia 14 de setembro em 
todo o Estado principalmente 
com foco nos itens: ar roz 
(pacote de 5 kg), óleo de soja 
(embalagem de 900 ml) e car-
nes vermelhas (patinho, coxão 
mole, coxão duro e contrafilé). 

Notificação II
O objetivo é coibir abusos e ga-
rantir à população o acesso aos 
produtos; empresas que prati-
carem preços abusivos respon-
derão a processo administrativo. 
Na capital, os maiores preços 
encontrados no arroz tipo 1 
(pacote de 5 kg): R$ 27,90; no 
óleo de soja (900 ml): R$ 7,73; 
no patinho (kg): R$ 47,69; no 
coxão mole (kg): R$ 55,61; 
no coxão duro (Kg): R$ 53,11 
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Da Reportagem

Ainda que a pandemia 
do novo coronavírus esteja 
ativa e a quarentena de iso-
lamento social ainda seja a 
melhor estratégia de controle 
da transmissão da doença, a 
região da Baixada Santista vem 
sendo destino de turistas de 
um dia desde o último final de 
semana de agosto, quando 
mais de 200 mil veículos des-
ceram a serra com destino às 
praias da região.

As prefeituras bem que 
tentaram organizar a estadia 
a fim de evitar aglomerações, 
com aumento no efetivo 
policial nas praias da região e 
ações pontuais das guardas 
municipais, mas o grande 
volume de pessoas nas praias 
e comércios vistos naquele 
primeiro fim de semana de sol 
e calor foi repetido na semana 
seguinte, durante o feriadão 
da independência.

Mais de 260 mil veículos 
desceram para o litoral pau-
lista, lotando as estradas e, 
principalmente, as praias da 

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Luís Roberto Barroso, 
reuniu-se, nesta quarta-feira 
(23), com presidentes e 
representantes de 22 parti-
dos políticos. Na pauta da 
reunião, estavam temas como 
os cuidados sanitários nas 
Eleições Municipais 2020, o 
combate à desinformação no 
processo eleitoral, a Lei Geral 
de Proteção de Dados Pes-
soais (LGPD) e as cotas para 
negros na distribuição do 
Fundo Especial de Financia-
mento de Campanha (FEFC) 
e no tempo de TV e rádio. 

CUIDADOS
Os cuidados sanitários 

que serão adotados nas Elei-
ções 2020 foram o primeiro 
ponto da pauta da reunião. 
O presidente do TSE fez um 
resgate das ações da Justiça 
Eleitoral desde o início da 
pandemia de Covid-19 para 
garantir a segurança do pleito, 
entre elas as tratativas com 
o Congresso Nacional para 
o adiamento das eleições 
– concretizado pela Emenda 
Constitucional nº 107/2020 

Após fiscalização nos su-
permercados, restaurantes 
por quilo e quiosques, a 
Vigilância Sanitária de Guarujá 
vem realizando vistoria nos 
hotéis e pousadas. As ações 
estão previstas para encerrar 
nesta sexta-feira, dia 25, com 
o objetivo de verificar se os 
locais seguem os protoco-
los de segurança sanitários 
instituídos, por conta da pan-
demia do novo coronavírus.

Os fiscais da Prefeitura 
analisam se o estabelecimento 
está respeitando a capacida-
de máxima de 60% de ocu-
pação, se há o uso obrigatório 
de máscaras por parte de fun-
cionários e hóspedes, álcool 
em gel à disposição e se as 
atividades de lazer estão com 
os horários estabelecidos. 

Além disso, também estão 
de olho se os hotéis e pousa-
das fazem a limpeza constante 
nos ambientes com circulação 
de pessoas e nas superfícies, 
como elevadores, mesas e 
corrimões. Os funcionários 
necessitam estar paramenta-
dos, usando os EPIs de segu-
rança, tais como termômetro 
e tapetes de desinfecção.

Em caso de infração, o 
agente fiscalizador poderá 
autuar o local para que seja 
efetuada a devida adequação 
dentro do prazo estipulado. 
Se houver descumprimento, 
será gerada uma multa a par-
tir de R$ 300 reais, confor-
me a gravidade da violação. 

Nos últimos meses foram 
fiscalizados 245 estabele-
cimentos, sendo 50 super-
mercados, 120 restauran-
tes por quilo e 75 quios-
ques. Todas as solicitações 
foram atendidas e nenhu-
ma autuação gerou multa.

O Estado de São Paulo 
registrou nesta quinta-fei-
ra (24) 34.677 óbitos e 
958.240 casos confirma-
dos do novo coronavírus. 
Entre o total de casos diag-
nosticados de COVID-19, 
821.045 pessoas estão 
recuperadas, sendo que 
104.850 foram internadas 
e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação 
dos leitos de UTI são de 
45,8% na Grande São Pau-
lo e 46,7% no Estado. 
O número de pacientes 
internados é de 9.310, sen-
do 5.293 em enfermaria e 
4.017 em unidades de tera-
pia intensiva, conforme da-
dos das 10h desta quinta.

Hoje, os 645 municí-
pios têm pelo menos uma 
pessoa infectada, sendo 
566 com um ou mais óbi-
tos. A relação de casos e 
óbitos confirmados por 
cidade pode ser consul-
tada em: www.saopau-
lo.sp.gov.br/coronavirus.

SP registra 
958,2 mil 

casos e 34,6 
mil óbitos

Fiscalização 
em hotéis

e pousadas
da Cidade

Covid-19

TSE debate cuidados sanitários durante as Eleições 2020

Reunião também abordou as cotas para negros no Fundo Eleitoral,
o combate às fake news e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

– e a definição de protocolos 
e ações de proteção da saú-
de de todos os envolvidos.

“Ressaltamos também o 
apoio da iniciativa privada 
com a doação de materiais de 
segurança sanitária, como lu-
vas, álcool em gel e máscaras, 
entre outros, e a implantação 
de um novo fluxo no momen-
to de votação, suprimindo al-

gumas etapas, para minimizar 
todos os riscos e assegurar 
o máximo de proteção a 
todos”, destacou o ministro.

PROPAGANDA
Quanto à propaganda 

eleitoral, que começa a par-
tir deste domingo (27), o 
presidente do TSE reforçou 
os seguintes cuidados: evitar 

ao máximo as aglomerações; 
realizar reuniões em locais 
abertos; adotar o distancia-
mento de pelo menos 1 me-
tro entre as pessoas; e usar 
máscaras e álcool em gel.

IGUALDADE
A definição de cotas para 

negros na distribuição dos 
recursos do Fundo Especial 

de Financiamento de Cam-
panha (FEFC), o chamado 
Fundo Eleitoral, e no tempo 
de TV e rádio foi outro tema 
discutido no encontro. Sobre 
esse assunto, o ministro Bar-
roso lembrou que “quando 
se trata de defender negros, 
mulheres, transgêneros, não 
podemos depender do pro-
cesso político majoritário”. 
“Se dependermos da maio-
ria para defender a minoria, 
teremos a manutenção do 
status quo. É preciso empur-
rar a história, avançar”, disse.

FAKE NEWS
Quanto ao terceiro ponto 

debatido, o combate às fake 
news, o presidente da Corte 
Eleitoral destacou a parceria 
do TSE com as plataformas 
digitais para combater a dis-
seminação de informações 
falsas durante o processo 
eleitoral. “Defendemos, to-
dos nós, um debate público 
de qualidade e sem agres-
sões. Buscamos um debate 
construtivo com pessoas 
que pensem de forma dife-
rente, para uma sociedade 
mais aberta e plural”, afirmou.

Tempo bom e feriadão refletem 
positivamente na economia de Guarujá

Baixada Santista no feriadão. 
A impressão das pessoas é 
de que a temporada de verão 
já havia se iniciado. Nas estra-
das, a volta para o planalto 
registrou congestionamentos 
equivalentes ao réveillon.

Para Guarujá, o volume de 
turistas foi bastante positivo do 
ponto de vista econômico. De 
acordo com informações da 
Secretaria Municipal de Turis-
mo, o mês de setembro foi 
surpreendentemente positivo 
para a economia do Município. 

“A diminuição do número 
de novos infectados pelo 
novo coronavírus e a flexibili-
zação para o funcionamento 
de bares, restaurantes, hotéis 
e pousadas impulsionaram o 
recebimento de visitantes no 
feriado do dia 7. Em agosto, 
por exemplo, já era possível 
notar uma melhora no fatura-
mento do mês que, apesar da 
pandemia, alcançou 80% do 
valor movimentado no mesmo 
período do ano anterior”, des-
taca a secretaria à reportagem.

A movimentação atípica 
de visitantes na cidade nes-

te mês de setembro, após 
quatro meses de quarentena 
e controle de circulação de 
pessoas no comércio, refletiu 
também na geração de renda 
para os trabalhadores.

Especialmente aos traba-
lhadores do ramo de hotéis, 
bares e restaurantes, ainda 
que por meio de contrata-
ções temporárias. “Estava em 

casa desde o começo de 
abril. No feriado me chamaram 
para trabalhar e com o movi-
mento positivo nesse mês, o 
que era para ser temporário 
vai se estender até a tempo-
rada”, comemora Carlos de 
Sena, garçom há 12 anos.

As vagas retomadas nesse 
mês tendem a aumentar de 
acordo com a recuperação 

econômica dos empregado-
res, afirma a secretaria de Turis-
mo. “A retomada gradual das 
atividades turísticas tem pro-
porcionado à rede hoteleira 
boa parte da ocupação de 
suas acomodações, dentro do 
limite de hóspedes permitidos 
(60%), alcançando assim entre 
80 e 90% de sua capacidade 
máxima aos finais de semana”.

Impactos foram positivos para o setor de turismo, hotéis e restaurantes 

Da Redação

Uma pesquisa produzida 
pela Associação Brasileira 
de Cruzeiros Marítimos (CLIA 
Brasil) e pela Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV) mostra 
que a última temporada de 
viagens turísticas de navios 
teve impacto econômico de 
R$ 2,24 bilhões na economia 
do país, um valor 7,6% maior 
em comparação à temporada 
anterior (2018/2019). 

Além disso, o setor gerou 
R$ 296 milhões em tributos e 
33.745 empregos no período. 
O levantamento, divulgado 
nesta quinta-feira (24), se re-
fere ao período de novembro 

de 2019 a março de 2020, 
que é o justamente o mês de 
início da pandemia. Por causa 
disso, a temporada oficial este 
ano foi um mês mais curta. 

Apesar de menor, a últi-
ma temporada de cruzeiros 
registrou aumento do nú-
mero de viajantes em com-
paração ao período ante-
rior, totalizando aproxima-
damente 470 mil cruzeiris-
tas a bordo de oito navios. 

Esse público navegou por 
15 destinos nacionais (San-
tos, Rio de Janeiro, Búzios, 
Salvador, Ilha Grande, Ilhabela, 
Ilhéus, Recife, Maceió, Angra 
dos Reis, Porto Belo, Cabo 
Frio, Ubatuba, Itajaí e Balneário 

Camboriú), além de outros 
três na América do Sul: Argen-
tina (Buenos Aires) e Uruguai 
(Montevidéu e Punta del Este).

O levantamento da FGV e 
da CLIA Brasil também mos-
tra que o gasto médio por 
pessoa com a compra da 
viagem de cruzeiro foi de 
R$ 3.256 e o tempo médio 
da viagem foi de 5,2 dias.

IMPACTO ECONÔMICO
O estudo indica que o 

impacto econômico médio 
gerado por cruzeirista nas 
cidades de escala foi de R$ 
557,32. Os setores mais be-
neficiados com os gastos dos 
cruzeiristas e tripulantes foram 

compras e presentes (R$ 
335,2 milhões), seguido por 
alimentos e bebidas (R$ 333,4 
milhões), transporte (R$ 177,8 
milhões), passeios turísticos 
(R$ 146 milhões), transporte 
nas cidades visitadas (R$ 71,3 
milhões) e hospedagem antes 
ou após a viagem de cruzeiro 
(R$ 46,4 milhões).

Quase 92% dos entrevis-
tados da pesquisa informa-
ram que desejam realizar uma 
nova viagem de cruzeiro, e 
87% querem retornar ao des-
tino de escala, índice que, 
segundo os pesquisadores, 
reforça o papel da viagem 
de cruzeiro como uma vitrine 
para os viajantes conhecerem 

diversos destinos de maneira 
dinâmica e voltarem em um 
outro momento. 

Quanto à frequência, 
66,1% dos cruzeiristas rea-
lizavam sua primeira viagem 
de navio, enquanto os 33,9% 
restantes já haviam viajado de 
cruzeiro, em média, aproxi-
madamente quatro vezes, o 
que demonstra que os cru-
zeiros estão sempre levando 
novos turistas aos destinos 
dos roteiros. As mulheres 
representam 61,9% do pú-
blico que viaja de navio. Em 
relação ao estado civil, 61% 
dos passageiros são casados 
e 43,9% têm entre 35 e 54 
anos. (Fonte: Agência Brasil)

Mesmo com pandemia, cruzeiros crescem 7,6% no Brasil
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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 2018

Tarde Beneficente do Grupo Espírita Irmã Angelina
Lucília e Laís Goulart, 
em Tarde Beneficente, 
em prol das famílias 
carentes assistidas pelo 
Grupo Espírita Irmã 
Angelina. O belíssimo 
e organizado evento 
aconteceu no Vasco 
da Gama, em Santos. 
Aproximadamente 500 
pessoas participaram 
da ação social. O Grupo 
Espírita Irmã Angelina 
está de parabéns, todos 
os eventos são muito 
bem prestigiados
pela comunidade Lúcia e Oswaldo Boarin  

Christiane Dantas, Tatyana Camilo e Yolanda Menezes Bruna Fernanda e Júlia Ferreira 

Fátima Konsolakis Regina Oliveira 

A presidente do Grupo Espírita Irmã 
Angelina, Idalina de Almeida Lucas

Mara Rodrigues Anamaria Camilo 

Goreth Fernandes Veloza Rosana Barreiros Celeste Mendes Cecília Junqueira 
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MOMENTOS DE 2015

Baile da Cidade de Bertioga

O prefeito de Bertioga, José Mauro De-
demo Orlandini e sua esposa, presidente 
do Fundo Social de Solidariedade, Maria 
Cecília Orlandini. O casal estava feliz 
com a presença e o apoio de centenas 
de pessoas, que compareceram ao Baile 
da Cidade para comemorar os 24 anos 
de Emancipação Político-Administrativa 
de Bertioga. A cidade está em plena as-
censão e conta com a colaboração da 
população e de empresários, que visam 
um futuro promissor para o Município. 
Todos com o mesmo objetivo. Parabéns! 

Regiane 
Vanova, 
Regiane 
Galo de 
Carvalho 
e Mônica 
Viane 
Rivera

O jovem casal Alexandre Trombelli e Rosana
Trombelli participou do jantar dançante

O atencioso casal Elize Rau Neto e o 
professor de psicologia Celso Veiga, rece-
beram os convidados para a grande noite

Keithy Tatiane e o secretário de
Turismo, Esporte e Cultura de
Bertioga, Luiz Carlos Pacífico

O empresário 
Antonio Duarte 
e a colunista 
social Olga 
Tamashiro, 
que sempre 
divulga os 
eventos da 
cidade. Olga 
faz parte da 
história de 
Bertioga. 
Parabéns!

A empresária 
Mirian 
Martinez há 
muitos anos 
acredita no 
potencial da 
cidade onde 
prioriza seus 
investimentos

O jovem casal de advogados
Fernanda Carvalho e Daniel Almeida

Valdete Cássio Rosinha e seu marido,
o diretor de Planejamento da Secretaria 
de Saúde de Bertioga, Cássio Rosinha

Mylene 
Lyra esta-

va entre os 
convidados 

que enal-
teceram a 

festa

Thaís Prieto, o secretário de Saúde de Bertioga, Manolo Prieto
e a bonita Victória Prieto, felizes em rever amigos

O diretor do Comércio e Abastecimento 
de Bertioga, Nogueira Junior e sua 

esposa, Sônia Nogueira
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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

Da Redação

O Governador João Doria 
autorizou nesta quinta-feira 
(24) o início das obras da 
segunda etapa do Veículo 
Leve Sobre Trilhos (VLT), entre 
a Avenida Conselheiro Nébias 
e o Terminal Valongo, em 
Santos. O novo trecho terá 
investimento estadual de R$ 
217,7 milhões e capacidade 
para transportar até 35 mil 
passageiros por dia.

Com sete meses de ante-
cedência, o governo também 
entregou o Viaduto Piratininga e 
obras viárias no entorno da Ro-
dovia Anchieta, que integram 
um amplo pacote de investi-
mentos do Estado no projeto 
da Nova Entrada de Santos.

A segunda etapa do VLT 
terá 8 km de extensão e prevê 
a construção de 14 estações 
com acessibilidade, duas 
pontes sobre o canal 1, via 
permanente, quatro subes-
tações de energia, sistema 
de rede aérea, sinalização 
viária e urbanização. O tre-
cho terá frota composta por 
sete veículos, já adquiridos 
pelo Governo do Estado, e 
capacidade para transportar 
35 mil passageiros por dia.

O prazo de conclusão 

Da Reportagem

O médico infectologista, 
Marco Antonio Barbosa dos 
Reis, que já foi secretário de 
saúde de Guarujá e atual-
mente contribui com a sala 
de situação para a pandemia 
pela secretaria de Saúde 
municipal, é um dos volun-
tários para testes da vacina 
Coronavac, no Brasil. 

Ao saber que a seleção 
dos voluntários daria prio-
ridade aos profissionais de 
saúde que não tiveram a co-
vid-19, o médico se inscre-
veu, atendeu aos requisitos 
de saúde e foi selecionado. 
“Devido aos meus 20 anos 
de atuação no Instituto Emí-
lio Ribas de São Paulo, e 
também as ações na sala de 
situação do município, além 
da dedicação aos pacientes 
da região, eu não poderia 
me furtar a participar desse 
processo. A cada 14 dias 
vou à São Paulo para reali-
zar o acompanhamento do 
protocolo e os exames exi-
gidos. Já tomei duas doses, 
uma com intervalo de 14 
dias da outra, e, até o mo-
mento, sem nenhum sintoma 
ou reação”, conta Barbosa.

Há outras pessoas da re-
gião da baixada santista par-
ticipando do estudo, mas 
ele relata que nenhum deles 
apresentou reação além 
das que normalmente apa-
recem com outras vacinas.

“Há alguma dor na hora 

No dia 30 de setembro, 
às 19h15, acontecerá a live 
”Engenharia e Indústria 4.0”, 
que será realizada pelo cur-
so de Engenharia Civil da 
Unaerp Guarujá. Durante o 
evento online, serão apre-
sentados conceitos desta 
nova revolução industrial e 
como podem ser aplica-
dos ao ramo da Engenharia.

A Indústria 4.0 é uma 
expressão que remete à 
quarta revolução industrial, 
que se caracteriza por um 
conjunto de tecnologias 
para automação e troca de 
dados, utilizando conceitos 
ciber-físicos, Internet das 
coisas, inteligência artificial, 
cloud computing, big data, 
entre outros, que podem tra-
zer vantagens competitivas 
aos projetos em Engenharia.

O tema será aborda-
do pelo coordenador dos 
cursos de graduação em 
Engenharia Civil e pós-gra-
duação em Engenharia de 
Segurança do Trabalho da 
Unaerp Guarujá, mestre 
em Engenharia Mecânica e 
doutorando em Engenharia 
na área de biotecnologia, 

Arrastada por moto
Nesta quarta-feira (23), uma 
jovem de 25 anos foi arras-
tada por um motociclista ao 
sofrer uma tentativa de assalto 
enquanto aguardava o ônibus 
na Av. D Pedro I. A vítima, a 
estudante Juliana Rosa foi so-
corrida ao Pam da Rodoviária 
e teve diversas escoriações 
no rosto, chegando a levar 
pontos em algumas regiões.
De acordo com relatos, ela 
não reagiu quando o crimi-
noso, que estava de moto, 
veio na contramão e puxou 
sua bolsa. No entanto, ficou 
com o braço preso e por 
isso foi arrastada com a moto 
enquanto o homem fugia. 
Com a queda, ela teria batido 
a cabeça e ficou desacorda-
da. O homem acabou por 
soltar a bolsa e fugiu sem ser 
identificado. Depois de ser 
transferida ao Hospital Gua-
rujá, ela permanece internada 
aguardando avaliação do 
cirurgião plástico.

Dupla furta embarcação 
No último domingo (20), 
dois homens não identifica-
dos furtaram uma embarca-
ção em Guarujá, próximos 
ao Iate Clube, e fugiram sem 
deixar vestígios. A ação 
criminosa foi flagrada pe-

las câmeras de segurança 
do local, que registraram o 
momento em que a dupla 
chega em outra embarca-
ção, furta o barco e foge. 
As imagens foram entregues 
para os policiais, que inves-
tigarão o caso. O boletim de 
ocorrência foi registrado na 
Delegacia Sede de Guarujá.

Bingos clandestinos
Na terça-feira (22), foram 
cumpridos dois mandados 
de busca e apreensão em 
locais onde haviam dois bin-
gos clandestinos em Santos. 
O Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) e o 
6º Batalhão de Polícia Militar 
do Interior prenderam uma 
pessoa durante a operação. 
Também foram flagrados 22 
jogadores e apreendidos R$ 
4.162,05, além de uma má-
quina de cartão. Segundo a 
polícia, alguns computadores 
e itens apreendidos foram 
destinados a instituições mu-
nicipais e estaduais, enquanto 
outros foram inutilizados. 
Nos locais, 92 máquinas 
caça-níqueis estavam em 
funcionamento. Os esta-
belecimentos funcionavam 
no bairro Gonzaga, na Rua 
Bahia e na Rua Pereira Barreto. 

Obras do segundo trecho do
VLT em Santos são liberadas

Governador esteve em Santos e também oficializou a entrega
de um viaduto e intervenções viárias da Nova Entrada da cidade

do projeto é de 30 meses. 
O novo trecho vai integrar o 
Sistema Integrado Metropo-
litano, o SIM/VLT, gerencia-
do pela EMTU. Quando for 
completamente concluído, 
ele terá um total 27 km de 
extensão, considerando os 
11,5 km já em operação entre 
São Vicente e a Estação Porto, 
em Santos, e também a liga-
ção entre Barreiros a Samaritá, 
na Área Continental de São 
Vicente, que está em projeto. 
O sistema deverá operar com 
33 VLTs transportando dia-
riamente 95 mil passageiros.

NOVA ENTRADA
DE SANTOS

O Governador Doria tam-
bém realizou a entrega das 
últimas obras estaduais que 
compõem a Nova Entrada 
de Santos. Foram conclu-
ídos o Viaduto Piratiniga, 
vias marginais e vias locais 
para acesso aos bairros e 
às ciclovias.

As obras fazem parte de 
pacote de R$ 270 milhões 
em investimentos do Gover-
no de São Paulo na Nova En-
trada de Santos. O projeto 
contempla uma série de in-

tervenções entre os Km 59 e 
65 da Rodovia Anchieta (SP 
150), entre elas três viadutos 
– Piratininga, Alemoa e An-
chieta; implantação de vias 
de acesso aos bairros Jardim 
Piratininga, Jardim São Mano-
el e São Jorge; ciclovia ligan-
do o Jardim Casqueiro, em 
Cubatão, à malha cicloviária 
de Santos; e implantação de 
duas novas passarelas nos 
km 62+500 e km 64+350. 
Além disso, foi realizada a 
reconstrução do pavimen-
to e melhorias na Rodovia 
Caminho do Mar (SP 148).

Divulgação

Unaerp Guarujá
Engenharia realizará

live sobre Indústria 4.0

Giro de notícias
Mais de 50 mil voluntários

Estudo na China mostra segurança
de vacina contra o coronavírus 
Da Redação

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(23) resultados de uma pes-
quisa com 50.027 voluntários 
na China que demonstram que 
a vacina Coronavac, desenvol-
vida pelo Instituto Butantan em 
parceria com a farmacêutica 
chinesa Sinovac Life Science, 
é segura e não apresentou 
reações adversas significativas. 
Do total de voluntários, 94,7% 
não tiveram nenhuma reação 
adversa. Outros 5,36% senti-
ram efeitos adversos de grau 
baixo, como dor no local da 
aplicação, febre moderada e 
perda de apetite. 

“Esses resultados compro-
vam que a Coronavac tem um 
excelente perfil de segurança 
e comprovam também a 
manifestação feita pela Or-
ganização Mundial de Saúde 
há duas semanas indicando 
a Coronavac como uma das 
oito mais promissoras vacinas 
em desenvolvimento no seu 
estágio final em todo o mun-
do”, disse Doria. 

Começaram na China os 
testes em crianças e idosos. 
Entre as pessoas com mais 
de 60 anos, a vacina foi apli-
cada em 422 voluntários e os 
resultados apontaram 97% 
de eficácia. Os estudos em 
crianças têm 552 voluntários 
de 3 a 17 anos. 

“A segurança e eficácia são 
dois dos principais fatores 
para comprovar se uma vacina 
está pronta para uso emer-
gencial na população. Esta-
mos muito otimistas com os 
resultados que a Coronavac 
apresentou até o momento. 
Isso mostra que o Butantan 
e a Sinovac estão no cami-
nho certo para a produção 
de um imunizante contra o 
coronavírus”, esclareceu o 
Diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas. 

Os estudos clínicos que 
estão sendo realizados no 
Brasil desde o dia 21 de 

julho já aplicaram a vacina 
em quase 5.600 voluntários, 
sem nenhum registro de re-
ação adversa grave. Eles são 
acompanhados pelos 12 
Centros de Pesquisa distri-
buídos por 5 estados brasi-
leiros mais o Distrito Federal. 

DOSES DA
CORONAVAC 

Até dezembro o Instituto 
Butantan receberá 46 milhões 
de doses da Coronavac, sen-
do 6 milhões de doses da va-
cina já prontas para aplicação. 
Outras 15 milhões de doses 

devem chegar até fevereiro 
de 2021. A vacina desenvol-
vida pela Sinovac Life Science 
é uma das mais promissoras 
do mundo pois utiliza tec-
nologia já conhecida e am-
plamente aplicada em outras 
vacinas pelo Instituto Butantan.

Médico infectologista de
Guarujá participa de testes

Marcio de Morais Tavares, e 
pelo engenheiro de Proje-
tos de Eficiência Energética 
da USIMINAS e mestre na 
área de Inteligência Artificial 
aplicado à Manutenção, 
Humberto de Souza Megda.

A atividade é direcionada 
aos profissionais de Engenha-
ria associados à Associação 
de Engenheiros e Arquitetos 
de Guarujá, alunos do Ensino 
Médio interessados neste 
segmento e aos estudantes 
da Unaerp dos cursos de 
graduação e pós-graduação 
na área das Engenharias, .

Para par ticipar, os in-
teressados devem entrar 
no link https://meet.goo-
gle.com/ugy-kqkt-qee mi-
nutos antes do evento. 

da aplicação, como qualquer 
injeção, mas nada de grave. 
Todos que estão nesse proto-
colo sabem que estão no gru-
po de controle onde metade 
toma a vacina com as partícu-
las do vírus e outra metade 
toma a vacina sem nada, para 
que se tenha uma ideia real 
do que está acontecendo. 
Mas, ninguém sabe se tomou 
ou não a injeção que con-
tinha a vacina real”, explica.

“Estou muito esperançoso 
com essa vacina, ou qualquer 
uma das outras em desenvol-
vimento pelo mundo”, des-
taca o infectologista. Apesar 
da resistência de parte da 
população em tomar vacinas, 
ele defende que a vacina 
contra a covid-19, indepen-
dente de qual o laboratório 

que fará a distribuição, será 
segura para a população.

“Possivelmente teremos 
uma rápida vacinação com 
bons índices de cobertu-
ra. Temos que fazer uma 
cobertura ampla com ido-
sos, profissionais de saúde 
e posteriormente, para a 
população em geral. Esse 
é o nosso sonho como 
profissionais de saúde e, 
como voluntários, o que 
nos impulsiona a participar 
dos estudos a cada 14 dias.”

O médico especialista em 
doenças infectocontagiosas, 
e servidor público, acumu-
lou experiência ao passar 
por epidemias de dengue e 
alguns surtos de viroses du-
rante sua atuação na secre-
taria de Saúde de Guarujá, 
e faz questão de valorizar 
os profissionais de saúde 
que estão engajados no 
atendimento aos pacientes 
e no combate ao covid-19.

“Há pessoas que es-
tão batalhando na linha de 
frente dos atendimentos 
nos hospitais, outras traba-
lhando na gestão da crise, 
nos laboratórios, e outras 
estão tomando as vaci-
nas para ver se realmente 
faz efeito e seja utilizada 
de forma segura em toda 
a população. Temos que 
proteger a saúde da nossa 
população, e nessa popula-
ção, não só do nosso país, 
mas do mundo”, destaca 
Dr. Marco Antonio Barbosa.

Marco Antonio 
Barbosa dos Reis
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BANCO 6

Instrumen-
tos de tra-
balho do 

carpinteiro

Antônimo
de "pe-
queno"

Pedra
para

amolar

Deixar
de men-
cionar

Tira o
amassado
(da roupa)

Pessoa
delicada
(bras.)

Arco-(?):
surge
após a
chuva

(?) Rama-
lho, can-

tora parai-
bana

Governar
como

monarca

Estado no
qual ocor-
re o so-

nho

Objetivo das
figuras do
trem fan-

tasma

Nair Bello,
atriz bra-

sileira

Rígidos;
inflexíveis
Caixa do
tesouro

Útil; que
convém

Consoante
de "aéreo"

 (?) pú-
blica: rua
Pássaro de
relógios

Tecla de
TVs

De (?):
doente

Prejudicial
Clube de
futebol

alagoano

(?) vera:
babosa

Senhorita
(abrev.)

Honestos;
sinceros

Palavra de
despedida

Prata
(símbolo)
Hiato de
"coar"

Argila;
lama

Adorno
do dedo

Garupa de
animal

Atitude
Parceira

do macho
(pl.)

Cadeia
(gíria)

Artigo
masculino
Ouvir, em
espanhol

Arte, em
inglês
Vogais

de "pele"

Local de
trabalho
do salva-

vidas

A boneca do Sítio de 
Lobato (Lit.)
Sem fim
(fem.)

Continente do Monte
Everest

Oitavo e
nono meses do ano

Aceita como
verdadeiro

Objeto Voador Não
Identificado (sigla)

SCEA
ENORMEAG

PROVEITOSO
RNLEAIS
OMITIRAT

ATOCANAO
ESHALOE

FEMEASIRIS
ADUROSE

ELBATART
VIASAPEE

CUCORUIM
AANCANB

ATEMORIZAR
LENABARRO

3/art — crb — oír. 4/anel. 6/emília — fêmeas. 10/atemorizar — proveitoso.
Por Guilherme Neto 

Apresentador do quadro 
Fliperama, no programa 

Stadium, da TV Brasil

O Mundial de League of 
Legends (LoL) começa nesta 
sexta-feira (25), em Xangai 
(China). Apesar da pandemia 
do novo coronavírus (covid-
19), a Riot Games decidiu 
apostar em um campeonato 
presencial, ainda que os no-
vos tempos tenham provoca-
do mudanças e alguns desa-
fios ao formato do torneio.

Inicialmente, a competi-
ção ocorreria em mais uma, 
ou duas cidades da China. 
Mas, por precaução, os or-
ganizadores decidiram focar 
apenas em Xangai, a maior 
cidade do país. Além disso, 
devido a restrições de via-
gens, a Team Flash e a GAM 
Esports, representantes do 
Vietnã, ficaram fora do tor-
neio, reduzindo o total de 
equipes de 24 para 22. Todas 
as partidas serão realizadas 
sem a presença de público, 
embora a Riot Games ainda 
estude a possibilidade de 
permitir a entrada limitada de 
torcedores na final, programa-
da para o dia 31 de outubro.

Com dois times a menos, 
o formato do torneio tam-
bém precisou sofrer algumas 
mudanças. A vaga do Vietnã 
na fase principal do evento, 
antes reservada ao campeão 
vietnamita, foi para a Coreia 
do Sul. Por isso, a Gen.G, 
que ficou com a terceira e 
última vaga do país asiáti-
co, não vai precisar passar 
antes pela fase de entrada.

FASE DE ENTRADA
Esta fase inicial, em que 

se encontra a INTZ, ficou 
dividida em dois grupos de 
5 equipes cada. Apenas o 
primeiro colocado de cada 
chave garante a classificação 
direta para a fase de grupos. 
As outras duas vagas (uma de 
cada grupo) serão disputadas 
em uma espécie de repes-
cagem, onde o terceiro e 
quarto colocados lutam entre 
si. O vencedor deste duelo 
terá pela frente o segundo 
colocado do grupo oposto, 
em partida que vale uma vaga 
na fase principal, prevista para 
3 de outubro, com 16 times 
divididos em quatro grupos.

Vamos conferir um pou-

A segunda fase do maior 
festival de documentários do 
Brasil e um dos maiores da 
América Latina - É Tudo Ver-
dade - começou nesta quar-
ta-feira (23) com um filme 
exibido em drive-in. O festival 
vai até o dia 4 de outubro.

Por causa da pandemia 
do novo coronavírus, a 25ª 
edição do festival foi di-
vidida em duas fases. A 
primeira ocorreu em março, 
com apresentação online 
de 30 documentários, en-
tre longas, curtas e séries.

Nesta segunda fase do 
evento serão apresentados 
61 documentários da mostra 
competitiva, entre eles dez 
longas brasileiros. Na abertura 
foi apresentado o documen-
tário A Cordilheira dos So-
nhos, de Patricio Guzmán, que 
aborda a ditadura no Chile. 

Os demais filmes do festi-
val serão todos apresentados 
por streaming e participam 
da mostra competitiva. Os 
documentários premiados 
pelos júris do festival, tanto 
na competição brasileira 
quanto na internacional, se-
jam de longas, médias ou de 
curtas-metragens, serão au-
tomaticamente classificados 
para apreciação à disputa 
do Oscar do próximo ano.

Mundial de League of Legends
começa nesta sexta-feira na China

Torneio reunirá em Xangai 22 clubes de 11 regiões do mundo

co da história de cada time 
par ticipante desta etapa 
do Mundial de LoL 2020.

GRUPO A
INTZ

Esta é a segunda partici-
pação da equipe brasileira 
no Mundial. A estreia dos in-
trépidos foi em 2016, quando 
amargaram o último lugar do 
Grupo C e foram eliminados. 
Apenas um nome daquele 
elenco está na equipe deste 
ano, o atirador micaO. Maior 
campeã do CBLoL, com cinco 
títulos, a INTZ chega na edição 
deste ano com a missão de 
fazer a melhor campanha 
brasileira em um Mundial, 
conquistada ainda em 2015 
pela paiN Gaming e nunca 
superada. Na ocasião, os 
brasileiros conquistaram duas 
vitórias, mas não conseguiram 
vaga nos playoffs.

MAD LIONS
Franca-favorita à classifi-

cação no grupo A, a antiga 
Splyce será a primeira rival 
da INTZ na competição. A 
equipe de MADRI (daí a sigla 
MAD no nome) se classificou 
para o Mundial ao garantir o 
quarto lugar na liga europeia 
de League of Legends. No 
ano passado, ainda com o 
nome Splyce, o time espa-

nhol alcançou o seu me-
lhor resultado ao chegar às 
quartas-de-final, quando foi 
eliminado pela SK Telecom. 
Em sua outra participação 
no torneio internacional, em 
2016, a Splyce não conse-
guiu sair da fase de grupos.

LEGACY ESPORTS
Segunda rival da INTZ no 

torneio, a australiana Legacy 
Esports é a única representan-
te da liga da Oceania. A equi-
pe vem em boa fase, tendo 
conquistado as duas etapas 
da região em 2020, depois 
de colecionar vice-campe-
onatos em anos anteriores 
- uma campanha que lembra 
um pouco o Flamengo do ano 
passado. Apesar de estreante 
no Mundial, a Legacy tem no 
elenco nomes experientes 
no torneio, como o coreano 
Topoon e o australiano Babib, 
que ano passado defendiam 
a rival MAMMOTH. 

TEAM LIQUID
A equipe dos Estados 

Unidos chega ao Mundial pela 
terceira vez e é outro nome 
a ser temido pela INTZ. Nas 
outras duas participações, a 
Liquid estreou direto na fase 
principal do torneio, como 
campeã da liga norte-america-
na. Dessa vez, no entanto, ela 

terá que passar pela fase de 
entrada, após terminar a liga 
regional na terceira posição.  
A equipe norte-americana 
tem no currículo um vice-cam-
peonato no MSI 2019 (cam-
peonato internacional de LoL 
que só perde em importância 
para o próprio mundial). No 
MSI 2018, o time terminou em 
quinto lugar. Nas edições de 
2018 e 2019, não conseguiram 
sequer sair da fase de grupos.

PAPARA SUPERMASSIVE
Experiente em torneios in-

ternacionais, esta é a segunda 
participação da SuperMassive 
no Mundial. Na estreia, em 
2018, a equipe caiu ainda no 
segundo round da primeira 
fase do evento. Agora, retor-
na mais uma vez como cam-
peã da Turquia, região que de 
longa data vem eliminando 
diversos times brasileiros. A 
própria SuperMassive foi al-
goz da KaBuM! no MSI 2018, 
e da Red Canids, no MSI 2017. 
A INTZ, por sua vez, teve que 
suar contra os turcos da Dark 
Passage no International Wild 
Card (IWCQ), para garantir 
uma vaga no Mundial 2016. 
No ano anterior, a SuperMas-
sive perdeu a chance de ir 
para o MSI, ao ser eliminada 
do torneio qualificatório IWC, 
com uma derrota para os 

compatriotas do Besikitas. 
No Mundial do ano passado, 
vale lembrar, o Flamengo so-
freu diante da Royal Youth da 
Turquia, e voltou para casa de-
pois de perder a partida de 
desempate da primeira fase. 

GRUPO B
LGD GAMING

A LGD Gaming é vice-cam-
peã da liga da China, região 
que vem desbancando os 
antes incontestáveis sul-co-
reanos no Mundial. Apesar 
disso, a equipe retorna ao tor-
neio internacional depois de 
ficar ausente por quatro anos 
seguidos. Em 2015, quando 
chegou como campeã chi-
nesa, a LGD decepcionou ao 
ser eliminada ainda na fase de 
grupos. O elenco deste ano, 
no entanto, conta com nomes 
de peso, como Peanut, vice-
campeão pela SK Telecom em 
2017, e o chinês Xiye, que na 
mesma edição avançou até a 
semifinal com a Team WE.

PSG TALON
Vice-campeã da liga do 

Pacífico (PCS), que reúne 
times do sudeste asiático, 
a equipe de Hong Kong é 
fruto de uma parceria entre 
a Talon e o clube francês de 
futebol Paris Saint-Germain, 
iniciada em junho. Foi um ano 

movimentado para a novata, 
fundada no fim de 2019. Já 
no primeiro split de 2020, a 
Talon se consagrou campeã 
da primeira edição da PCS, 
torneio que é resultado da 
fusão entre as antigas ligas de 
Taiwan, Hong Kong e Macau 
(LMS) e a liga do Sudeste 
Asiático (LST). No segundo 
split, já vestindo a camisa do 
PSG, a equipe amargou a se-
gunda colocação do torneio 
regional e, com isso, perdeu 
a vaga direta para a fase prin-
cipal do Mundial. Embora 
seja estreante no torneio, a 
Talon PSG conta com vários 
nomes experientes na com-
petição, ainda que nenhum 
deles tenha conquistado uma 
campanha muito relevante.

RAINBOW7
A equipe mexicana chega 

ao Mundial pela primeira vez 
na condição de campeã da 
liga latino-americana. Apesar 
de sediada no México, conta 
no elenco com três jogadores 
argentinos e um chileno, além 
de dois mexicanos. Todos 
também são estreantes em tor-
neios internacionais, embora a 
Rainbow7 já tenha participado 
do MSI 2018 com um elenco 
completamente diferente.

UNICORNS OF LOVE
Representando a Rússia, 

a Unicorns of Love volta ao 
Mundial um ano depois de sua 
estreia na competição. Três 
nomes daquele time continu-
am na Unicorns: o topo BOSS, 
o selva AHaHaCiK e o meio 
Nomanz. Na campanha do 
ano passado não conseguiram 
avançar para o segundo round 
da fase de entrada. Apesar 
disso, a equipe formada em 
2019 já acumula três títulos 
consecutivos na liga russa (LCL).

V3 ESPORTS
Mais uma estreante no 

Mundial, a japonesa V3 Es-
por ts chegou ao Mundial 
com a conquista inédita do 
título da liga do Japão. Assim 
como a Rainbow7, traz uma 
equipe inteiramente formada 
por novatos em competi-
ções internacionais.

Por Guilherme Neto
Apresentador do quadro 

Fliperama, no programa
Stadium, da TV Brasil. A coluna
é publicada às quintas-feiras 

Divulgação/Root Games

Festival É Tudo Verdade 
apresenta 61 documentários 

Serão apresentados 61 documentários da mostra
competitiva, entre eles dez longas brasileiros

Os dez longas brasileiros 
serão apresentados diaria-
mente, em sessões diárias, 
às 21h. No dia seguinte à 
exibição, sempre às 17h, os 
diretores desses filmes par-
ticiparão de debate virtual, 

disponível no site do festival.
No encer ramento do 

evento, no dia 4 de outu-
bro, às 20h, será exibido o 
documentário Win Wenders: 
Desperado, de Eric Fiedler e 
Andreas Frege, sobre um dos 

cineastas mais prestigiado no 
mundo, autor de documen-
tários como Buena Vista So-
cial Club, Pina e o Sal da Terra. 

Mais informações e a pro-
gramação completa po-
dem ser conferidos no site.

Divulgação
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O Brasil precisa aumentar o 
fornecimento de água potável 
em 4,337 bilhões de metros 
cúbicos (m³) até 2040. A pro-
jeção, a partir da expectativa 
de crescimento econômico, 
do aumento da população 
e do aquecimento global, 
indica que o crescimento da 
demanda por água potável 
nas cidades será de 43,5% 
até o final da quarta década 
do século 21 – uma média de 
incremento de 1,6% ao ano.

O volume é próximo da 
demanda efetiva de consu-
mo somada nos estados de 
São Paulo e Minas Gerais em 
2017, e equivale ao volume 
que seria fornecido por 4,4 
sistemas do porte do Sistema 
Cantareira, formado por seis 
reservatórios que abastecem 
quase 9 milhões de habitantes 
da Grande São Paulo.

Os números são do estudo 
Demanda Futura por Água Tra-
tada nas Cidades Brasileiras – 
2019 a 2040, elaborado pelo 
Instituto Trata Brasil e pela The 
Nature Conservancy (TNC). O 
Trata Brasil é uma organização 
da sociedade civil de interesse 
público (oscip) formada por 
empresas da área de sanea-
mento básico, e a TNC é uma 
organização não governamen-

A população desocupa-
da no Brasil, que era de 10,1 
milhões em maio, passou 
para 12,3 milhões em julho, 
e, em agosto, atingiu 12,9 
milhões de pessoas, um 
aumento de 27,6% desde 
maio. A taxa de desocu-
pação aumentou em 0,5 
ponto percentual de julho 
para agosto, passando de 
13,1% para 13,6%.

Os dados constam da 
edição mensal da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios Covid-19 (Pnad 
Covid-19), divulgada nesta 
quarta-feira (23) pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Em agosto, a Pnad Covid-
19 estimou a população 
ocupada do país em 84,4 
milhões de pessoas, com 
aumento de 0,8% em rela-
ção a julho, mas ainda acu-
mulando redução de 2,7% 
em relação a maio.

A Região Sul foi a úni-
ca a apresentar queda da 
população desocupada 
(2,3%). As regiões Nordes-
te, com 14,3%, e Norte, 
com 10,3%, apresentaram 
as maiores variações.

A taxa de desocupação 
entre as mulheres foi de 
16,2%, maior que a dos 
homens, com 11,7%, sendo 
que a diferença também foi 
verificada em todas as gran-
des regiões. Por cor ou raça, 
no Brasil e em todas as gran-
des regiões, a taxa era maior 

entre as pessoas de cor pre-
ta ou parda (15,4%) do que 
para brancos (11,5%).

Por grupos de idade, os 
mais jovens apresentaram ta-
xas de desocupação maio-
res, de 23,3% para aqueles 
de 14 a 29 anos de idade. 
Por nível de escolaridade, 
aqueles com nível superior 
completo ou pós-gradu-
ação tiveram as menores 
taxas, 6,8%.

Em agosto, o percentual 
de domicílios onde pelo me-
nos um dos moradores rece-
beu algum auxílio para com-
bater os efeitos da pandemia 
foi de 43,9% no país, sendo 
que as maiores proporções 
estavam no Norte (61%) 
e no Nordeste (59,1%). O 
valor médio do benefício 
recebido pela população 
foi de R$ 901 por domicílio.

Entre os tipos de auxílio 
abordados pela pesquisa 
estão o emergencial, desti-
nado a trabalhadores infor-
mais, microempreendedores 
individuais (MEI), autônomos 
e desempregados, e a com-
plementação do gover-
no federal pelo Programa 
Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda.

O Amapá, com 71,4%, 
foi o estado com maior 
proporção de domicílios 
onde um dos moradores 
é beneficiário de progra-
ma de auxíl io emergen-
cial, seguido de Maranhão, 
com 65,5%, e Pará, 64,5%.

A retomada das viagens e 
da atividade turística será uma 
grande oportunidade para 
reativar a máquina econômica 
que movimenta mais de 10% 
do PIB de São Paulo e que foi 
duramente afetada em mais 
de seis meses de pandemia 
com a restrição aos hotéis, o 
cancelamento de voos e a pa-
ralisação de atrativos de lazer. 

Um estudo liderado pelo 
Centro de Inteligência da 
Economia do Turismo (CIET), 
da Secretaria de Turismo do 
Estado de São Paulo, em 
parceria com a Fundação Ins-
tituto de Administração (FIA), 
da Universidade de São Pau-
lo, mapeou a poupança de 
viagem acumulada durante a 
pandemia que pode ser gasta 
no próprio estado nos próxi-
mos meses: R$ 13,1 bilhões.  

Os economistas conside-
raram o valor da poupança 
reservada para viagens antes 
do início da pandemia (R$ 
6,1 bilhões), acrescentaram 
os depósitos na poupança 
durante a quarentena mais 
R$ 4,4 bilhões, acumulada 
entre março e agosto desse 
ano, e incluíram um percen-
tual chamado de “efeito de 
fidelização”, que é o valor 
que será gasto em viagens 
de retorno aos destinos pau-
listas durante o período de 
retomada (R$ 2,6 bilhões).

“Os viajantes ainda estão 
inseguros para encarar des-
tinos mais longínquos, com 

138 mil empregos

Retomada do turismo pode gerar 
R$ 13,1 bi à economia de São Paulo 

Com a popularização de novos destinos e viagens será possível recuperar
os 138 mil empregos perdidos com a pandemia até novembro de 2021 

Desemprego subiu
27,6% em quatro

meses de pandemia

voos demorados e situações 
desconhecidas. São Paulo 
oferece inúmeras opções de 
viagens de proximidade, to-
das alinhadas aos protocolos 
de segurança, privilegiando o 
contato com a natureza e o 
distanciamento social”, afirma 
Vinicius Lummertz, secretá-
rio de Turismo do estado.    

RECUPERAR 138
MIL EMPREGOS

A análise também apontou 
que as viagens pelo estado 
durante a retomada pode-
riam recuperar os empregos 
perdidos desde o início da 
pandemia (138 mil) até o 
mês de novembro de 2021. 
Na distribuição ao longo dos 

próximos meses, seriam 71 
mil empregos retomados até 
o fim desse ano, sendo 36,4 
mil pelo movimento orgânico, 
natural, de retomada do turis-
mo e outros 34,6 mil gerados 
por esta retenção de turistas 
que viajariam pelo Estado; e o 
restante no ano de 2021. 

“O potencial de recupe-
ração de empregos tende a 
ser maior este ano por conta 
da demanda aprisionada. 
Ao longo do próximo ano, 
passam a ser incorporadas de 
forma orgânica com o retorno 
natural da confiança”, afirma o 
secretário. 

Para manter em São Pau-
lo o turista paulista, a Setur 
aposta em um amplo reforço 

de campanhas promocionais 
com foco no turismo de 
proximidade, que destaca 
os municípios localizados a 
distâncias de até 200 Km do 
viajante; além do estímulo 
a novos roteiros que privi-
legiem atividades ao ar li-
vre e atrativos de natureza. 

De acordo com dados 
recentes divulgados pelo 
CIET, o retorno do turismo 
deve acontecer com viagens 
rodoviárias, por períodos cur-
tos e destinos a até três horas 
de deslocamento. As três 
regiões turísticas que deverão 
se recuperar mais rápido são: 
Baixada Santista, Campinas/Cir-
cuito das Águas e Vale do Pa-
raíba/Mantiqueira/Litoral Norte.

Brasil precisará aumentar fornecimento 
de água potável em 1,6% ao ano até 2040

Estimativa é de estudo sobre demanda futura por água tratada no país; volume é próximo
da demanda efetiva de consumo somada nos estados de São Paulo e Minas Gerais em 2017

tal (ONG) ambiental que tem 
sede nos Estados Unidos e 
desenvolve atividades em di-
versos países, inclusive o Brasil.

DESPERDÍCIO E
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

A eventual diminuição do 
desperdício de água tratada 
nas redes de abastecimento 
e o uso racional dos recursos 
hídricos podem ajudar no 

atendimento da demanda 
projetada, diz o estudo. O 
volume de água desperdi-
çada no ano de 2017 foi 
calculado em 3,815 bilhões 
de m³  – 88% do volume que, 
segundo o estudo, deve ser 
acrescido até 2040.

Um indicador do desper-
dício assinalado no estudo 
é que a média de consumo 
de água por habitante no 

Brasil é de 151,23 litros por 
pessoa, mais de 41 litros 
(38%) acima do que esta-
belece a Organização das 
Nações Unidas (ONU) como 
volume necessário para viver 
confortavelmente (110 litros). 
O dado sobre a média de 
consumo inclui o uso resi-
dencial e também o gasto de 
água em diversas atividades 
econômicas como agricul-

tura (ir rigação) e indústria 
(transformação de produtos).

Para o presidente do Insti-
tuto Trata Brasil, Édison Carlos, 
a demanda por mais água 
exigirá “altos investimentos em 
reservação [reservatórios de 
água], tratamento de esgotos 
e na redução das perdas, com 
troca de redes e eficiência na 
distribuição de água potável.”

O material de divulgação 

do estudo ainda assinala a 
necessidade de preservação 
ambiental. “O fortalecimento 
da infraestrutura verde traz 
benefícios ambientais extre-
mamente valiosos, como a 
preservação de rios, a conser-
vação da biodiversidade e a 
absorção de carbono, o que 
ajuda a combater as mudan-
ças climáticas”, diz o docu-
mento. (Fonte: Agência Brasil)


