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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

Orla da Enseada estará mais 
segura na temporada 2020/2021

Centro de Segurança Integrado (CSI) de Guarujá, localizado no Morro da Campina, está sendo reforçado com a Central de Monitoramento da Cidade.
A sala, que está ganhando painéis e monitores, receberá em tempo real o sinal de 51 câmeras instaladas em pontos estratégicos da orla da Enseada.
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Instituto 
Butatã 
poderá 

começar a 
fabricar a 
CoronaVac

Governo do Estado de São Paulo
assinou contrato de 90 milhões de 
dólares com a Sinovac, para forne-
cimento de 46 milhões de doses da 
coronavac até dezembro deste ano.
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Festival de música 
inscreve novos 
talentos
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Guarujá terá 
programação 

especial 
durante o 
Outubro 

Rosa 
Ampliação do atendimento: durante 
todo o mês, Usafas estarão abertas 
das 7 às 21 horas, para consultas de 
rotina, exame preventivo (colo de úte-
ro) e o agendamento de mamografia.
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Segurança em Guarujá

Alô, alô, Seurb!
Moradores da Rua Torino, 
no bairro Jardim Virgínia, 
região da Enseada, estão in-
dignados com a cratera que 
está se formando no meio 
da rua. Eles relatam que há 
mais de 10 dias tentam falar 
com a Secretaria de Opera-
ções Urbanas (Seurb) para 
informar sobre o proble-
ma. Os contato são feitos 
por meio dos telefones 
3344-3310 e 3383-2818, 
informados pela própria 
telefonista da prefeitura, 
porém sem sucesso. A po-
pulação pede providências 
o mais breve possível, pois 
o buraco só faz aumentar.

ALGUÉM RESOLVEALGUÉM RESOLVE
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Micros
Salários
Um levantamento realizado 
na região da Baixada San-
tista destaca as Câmaras 
de Praia Grande, Guarujá 
e Cubatão como as que 
oferecem os maiores sa-
lários aos vereadores. Os 
salários, que são tratados 
como ajuda de custo para 
o exercício da função, va-
riam entre R$ 10 mil e R$ 
6 mil reais por mês. Nada 
mau para um país onde 
o salário mínimo é de R$ 
1.045,00, com jornada de 
48 horas semanais.

O dobro
A pesquisa ainda destaca 
que os parlamentares 
nem sempre são os mais 
bem remunerados. Em 
algumas cidades da re-
gião, os assessores dos 
vereadores recebem 
mais que os próprios 
edis. O exemplo foi Praia 
Grande, onde o salário 
bruto dos vereadores 
é de R$ 10.128,90 por 
mês e o dos assessores 
chega a R$ 23.315,50. 
Sim, mais que o dobro.

R$ 10.021
Guarujá não faz feio nesse 
quesito. Cada um de seus 
17 vereadores recebem 
atualmente um salário de 
R$ 10.021, e seus assesso-
res, R$ 9.128. A matéria re-
percutiu porque a cidade 
quase teve 21 cadeiras para 
a legislatura 2021-2024, e 
o orçamento municipal 
não teria como supor-
tar valores tão elevados.

441 candidatos
Ainda assim, em plena 
pandemia que gerou a 
maior crise econômica 

Voto consciente 
está em

nossas mãos
A desinformação e as 

notícias falsas são a grande 
preocupação das autorida-
des nestas eleições. Nesta 
semana, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) firmou par-
ceria com o Google para 
execução de um programa 
de enfrentamento à desin-
formação visando ajudar 
os eleitores a terem acesso 
rápido e simples a informa-
ções de qualidade e for-
necidas por fontes oficiais 
sobre o processo eleitoral.

A ação destaca que o 
voto consciente é um dos 
pilares da democracia. 
Assim sendo, como elei-
tores, temos o dever de 
desconfiar de candidato 

que esconde o passado 
e vende solução onde 
ele mesmo participou do 
problema.

Candidato que gosta de 
apontar erros e não ofere-
ce solução começa errado 
porque não contribui para 
um bom debate político. 
Também devemos fugir 
daqueles que distorcem a 
verdade para confundir o 
eleitor e ganhar o voto na 
base da rejeição ao outro 
adversário.

É preciso insistir em 
uma nova postura política 
de nossos candidatos. 
Até os dias atuais, essa 
política de criticar a tudo 
e a todos para ganhar a 

e social nas décadas pós 
2ª guerra mundial, e onde 
milhares se aglomeram nas 
filas em frente às agências 
da Caixa Econômica em 
busca do auxílio emer-
gencial do governo, um 
salário desses fica difícil 
de criticar. Será que alguns 
dos 441 candidatos a ve-
reador em Guarujá nesta 
eleição fazem objeção? 

Vou de Túnel
A campanha ‘Vou de Tú-
nel’, lançada no dia 24 de 
setembro, ganhou fôlego 
e já conta com expressivo 
apoio popular. A petição 
online disponível no site 
do movimento recebeu, 
em menos de uma semana, 
mais de mil assinaturas a 
favor do projeto do túnel 
imerso como alternativa 
ideal para a ligação seca 
entre Santos e Guarujá. 

Onde?
A petição online pode 
ser assinada no endereço: 
http://bit.ly/2Ht0aPY

Aeródromo
Na última semana, ganhou 
destaque o andamento 
dos trabalhos de sonda-
gem no Aeródromo Civil 
Metropolitano de Guarujá. 
A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico e 
Portuário confirmou que 
as ações tiveram início na 
última semana, e têm previ-
são para serem concluídas 
nos próximos 15 a 20 dias. 

Infraero
Todo processo está sendo 
conduzido pela Infraero 
e acompanhado pela Pre-
feitura, com o objetivo de 
realizar um levantamento de 

necessidades de obras de 
infraestrutura na pista de 
pouso, pátio de estacio-
namento e demais áreas 
para que o Aeródromo 
receba os primeiros voos. 

Segurança
São consideradas essen-
ciais intervenções no pa-
vimento e o cercamento 
da área. Isso porque é 
comum a presença de 
animais ao redor da pista. 
Isolá-los do espaço de 
pousos e decolagens é 
fundamental para seguran-
ça deles e de todos os en-
volvidos no tráfego aéreo.

Em andamento
A Infraero já havia iniciado 
os trabalhos em campo no 
Aeródromo Civil Metropo-
litano de Guarujá. Entre as 
ações está a execução 
do serviço de roçada na 
lateral da pista principal, 
de taxiamento e no pátio 
de aeronaves. Também foi 
instalada uma nova biruta 
e concluída a manutenção 
do farol rotativo, que está 
em pleno funcionamento.

Licenciamento 
Em conjunto, também está 
sendo providenciado o 
registro do aeródromo 
junto à Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac). 
A Prefeitura recebeu sinal 
verde para elaboração 
do Relatório de Risco Am-
biental (RRA) por parte 
da Companhia de Meio 
Ambiente do Estado de 
São Paulo (Cetesb). O 
documento garantirá o 
licenciamento ambiental 
da área, essencial para 
que as operações se-
jam iniciadas no local.

simpatia de quem tem 
reservas ao governo foi a 
estratégia que confundiu 
grande parte dos eleito-

res nas últimas eleições. 
E tornou o país uma 

colcha de retalhos ideoló-
gicos e sem sentido, onde 

a união pelo bem comum 
se perde em discussões 
baseadas em mentiras e 
verdades distorcidas. As 

ferramentas estão disponí-
veis na internet. Informe-se. 
Tornar nosso voto cons-
ciente está em nossas mãos.

Leila Castro 

Desde o mês de março, 
que foi marcado pelo início 
da quarentena em diversos 
lugares do país, mudamos 
drasticamente nossa rotina 
e as principais atividades do 
nosso dia a dia. Fomos inse-
ridos em um contexto em 
que centenas de milhares de 
pessoas em todo o mundo 
já perderam vidas para a CO-
VID-19 e milhões de outras 
seguem se recuperando. 
Essa situação, inesperada em 
todo o mundo, testou a ca-
pacidade dos cientistas de 
identificarem com agilidade 
os grupos mais vulneráveis, 
assim como os sistemas de 
saúde do Brasil e de outros 
países, que tiveram de se 
preparar com urgência para 
receber e tratar ou acompa-
nhar esses casos. Tudo foi 
muito rápido. Em um prazo 
muito cur to, de poucos 
dias, muitos adotaram o 
home office permanente 
no trabalho, reduzimos ao 
máximo nossas saídas às ruas 
e passamos a realizar com 
mais frequência compras de 
produtos e solicitações de 
serviços via internet. 

Essa mudança repentina 
de hábitos e rotinas não foi 
fácil e ainda repercute em 
grupos de maior vulnera-
bilidade, que acabam por 
não ser contemplados em 
diversas soluções apresen-
tadas para se enfrentar essa 
nova realidade. Entre esses 
grupos, estão as pessoas 
com deficiência intelectual 
em fase de envelhecimento. 
A deficiência intelectual em 
si não é uma comorbida-
de, contudo, é importante 
destacarmos que essa par-
cela da população corre 
maior risco, considerando 
as comorbidades ao longo 
da vida. Na síndrome de 
Down (T21), por exemplo, 
problemas cardíacos heredi-
tários, níveis de obesidade e 
problemas respiratórios são 
bastante comuns. 

Dados do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE) apontam que a par-
cela da população com 60 
anos ou mais no país deve 
duplicar até 2050 e atingir a 
marca de 74,6 milhões pes-
soas. O Censo Demográfico 
de 2010 indica ainda que 
cerca de 45 milhões de 
pessoas apresentam algum 
tipo de deficiência no Brasil. 
Entre os indivíduos com defi-

ciência intelectual, a estimativa 
é de que haja 2,6 milhões de 
pessoas, sendo 537 mil acima 
dos 60 anos. 

Com o avanço da biome-
dicina e ações socioassisten-
ciais, como a inclusão social, 
pessoas com deficiência in-
telectual estão cada vez mais 
longevas, o que demonstra 
um rompimento no paradigma 
quanto à expectativa de vida. 
Com isso, surge a necessidade 
de se elevar a demanda por 
cuidados e a formação de 
pessoas que se disponham a 
acompanhar pessoas idosas 
por um tempo maior, resulta-
do de mudanças significativas 
na estrutura familiar, tais como: 
diminuição na composição 
familiar, por conta da queda 
expressiva das taxas de fe-
cundidade, o que reduz o 
potencial assistencial familiar; 
e significativa inserção da mu-
lher no mercado de trabalho, 
sendo que no passado era 
a principal responsável pela 
atenção dos cuidados a todo 
núcleo familiar. 

Dados do estudo multicên-
trico Saúde, Bem Estar e Enve-
lhecimento (SABE), realizado 
no município de São Paulo e 
divulgado em 2005, na Revista 
Brasileira de Epidemiologia, 
indicam que boa parte da 
população atual com 60 anos 
já demonstra níveis significati-
vos de fragilidades em suas 
condições de vida e saúde, 
o que reforça a necessidade 
de prestação de cuidados 
contínuos e prolongados, 
especialmente no momento 
em que vivemos. Atualmente, 
porém, as famílias não con-
seguem suprir mais que 50% 
das demandas associadas a 
esses cuidados. Além disso, o 
Estado ainda não tem políticas 
públicas que garantam esses 
apoios. 

O estresse associado ao 
medo de contrair a doença, 
o distanciamento social e as 
medidas de quarentena em 
vigor podem ter um impacto 
na saúde mental de algumas 
pessoas. Ao considerarmos 
que as pessoas com defici-
ência intelectual normalmente 
seguem suas próprias rotinas 
e necessitam ser preparadas 
para mudanças, essas situa-
ções podem desencadear 
problemas relacionados a 
um grande estresse mental, 
gerando situações como o au-
mento da violência, verbal ou 
física, elevação nos níveis de 
ansiedade e depressão, maior 
busca por psicotrópicos, 

problemas com familiares 
e cuidadores, entre outras 
situações. Quanto maior a 
idade, mais evidentes são os 
sinais de estresse, justamente 
pela dificuldade maior que 
a pessoa com deficiência 
intelectual tem de se adap-
tar a mudanças repentinas 
na rotina e compreender o 
que está acontecendo e os 
motivos da necessidade do 
isolamento, do uso de más-
caras e outros aspectos. 

Em 2019, realizamos pelo 
Instituto Jô Clemente (antiga 
Apae de São Paulo), o I Se-
minário Internacional sobre 
o Envelhecimento da Pessoa 
com Deficiência Intelectual, 
que trouxe contribuições 
científicas para discutirmos 
os desafios que pessoas 
com deficiência intelectual 
se deparam, considerando 
todas as complexidades 
e heterogeneidades. Na 
época, não imaginávamos 
que passaríamos por uma 
pandemia como essa, mas 
os pesquisadores nos ajuda-
ram a compreender pontos 
importantes para estabele-
cermos novas perspectivas, 
o que tem nos ajudado a 
contribuir com famílias que 
têm um membro com defici-
ência intelectual em fase de 
envelhecimento. Hoje, mais 
do que nunca, sentimos a 
necessidade de democrati-
zar o conhecimento acerca 
desse tema. Por isso, desde 
o final de agosto, quando 
teve início a Semana Nacional 
da Pessoa com Deficiência, 
estamos realizando lives 
sobre Envelhecimento e 
Longevidade, por meio do 
Centro de Ensino, Pesquisa 
e Inovação (CEPI) do Instituto 
Jô Clemente. Esse ciclo de 
conteúdos deve seguir este 
1º de outubro, Dia Nacional 
do Idoso e Dia Internacional 
da Terceira Idade. 

A lição que podemos 
tirar desse cenário é que es-
tamos todos vulneráveis em 
razão da heterogeneidade 
que temos nas sociedades 
de todo o mundo, mas há 
grupos de pessoas que aca-
bam ficando invisíveis nesses 
momentos, como o caso 
das pessoas com deficiência 
intelectual em estágio de 
envelhecimento. Precisamos 
olhar para essas pessoas, 
entender suas necessidades 
e buscar soluções, assim 
como fazemos em diversas 
outras situações eviden-
ciadas pela sociedade. 

Leila Castro é especialista em envelhecimento no Centro
de Ensino, Pesquisa e Inovação (CEPI) do Instituto

Jô Clemente (antiga Apae de São Paulo) 

Precisamos falar dos desafios do envelhecimento de 
pessoas com deficiência intelectual em meio à pandemia 

Artigo
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DE GUARUJÁDE GUARUJÁ

SINDSERV GUARUJÁSINDSERV GUARUJÁ

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

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

ACOMPANHE-NOS
PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/ EstanciaDeGuaruja

De Guarujá

O Centro de Segurança 
Integrado (CSI) de Guarujá, 
localizado no Morro da Cam-
pina, está ganhando mais um 
reforço. Em breve, o local vai 
abrigar a Central de Monito-
ramento da Cidade. A sala, 
que está ganhando painéis 
e monitores, receberá em 
tempo real o sinal de 51 câ-
meras instaladas em pontos 
estratégicos da orla da Ense-
ada. O objetivo é aliar a tec-
nologia a favor da segurança.

A Central está ligada a Se-
cretaria de Defesa e Convi-
vência Social (Sedecon) e é 

coordenada pela Diretoria de 
Monitoramento e Análise de 
Informações (DMAI). Serão 45 
câmeras ‘speed dome’, sen-
do duas de reconhecimento 
facial, além de quatro com 
reconhecimento de placas de 
veículos - LPR (“License Plate 
Recognition”) e dois kits vei-
culares. Ao longo da orla, são 
cerca de oito mil metros de 
rede de fibra ótica para garantir 
uma imagem de alta qualidade.

A tecnologia permite ana-
lisar ininterruptamente movi-
mentos e presença de pes-
soas, veículos e objetos na 
área de abrangência de cada 
câmera. Com isso, é possível 

uma comparação contínua 
da rotina, proporcionando 
o alarme aos operadores 
do sistema de segurança.

O CSI comporta além da 
Central de Monitoramento, o 
Centro de Controle Opera-
cional do Transporte Público 
(CCO) e as câmeras da Dire-
toria de Trânsito.  A Central é 
integrada a todos os órgãos 
municipais, inclusive Guarda 
Civil Municipal e Força Tarefa, 
que podem ser acionados de 
imediato, conforme a natureza 
de cada ocorrência, através 
do telefone 153, além da 
integração com o Centro de 
Operações da PM ( COPOM).

A linha de ônibus turística 
em Guarujá está quase pronta 
para entrar em operação. Nes-
ta semana, estagiários do setor 
de turismo municipal partici-
param de uma capacitação 
voltada às atividades com o 
novo ônibus de turismo.

Segundo informações da 
Secretaria de Turismo, a equi-
pe participou de um ‘city 
tour’ por 10 pontos turísticos 
do Município. O treinamento 
foi feito respeitando todas as 
medidas sanitárias preventi-
vas contra o coronavírus. O 
veículo deverá ser entregue à 
população após a pandemia.

A qualificação foi feita 
com os estagiários que farão 
a recepção de visitantes nos 
pontos de embarque e de-

sembarque do novo ônibus, 
além de outras atividades. As 
secretarias de Planejamento e 
Gestão, Infraestrutura e Obras, 
Meio Ambiente e Diretoria 
de Trânsito foram incluídas 
no processo para validar o 
trajeto previsto no city tour, 
garantindo uma melhor e mais 
segura estrutura para o fun-
cionamento do novo veículo.

ÔNIBUS DE TURISMO 
Na cor vermelha e sob 

teto transparente, o veículo 
será a mais nova atração tu-
rística de Guarujá. Um meio 
eficiente e confortável para 
transportar os passageiros a 
um dos 10 pontos turísticos 
inclusos no trajeto do city 
tour, a partir da compra do 

bilhete de embarque, em 
quatro horários específicos 
a serem divulgados. A prin-
cípio, não há previsão para 
a circulação do transporte.

PONTOS DE EMBARQUE
E DESEMBARQUE

Partida Shopping La Plage 
(Pitangueiras)

Ponto – Praia do Tombo ; 
Ponto – Mirante da Caixa D’ 
água / Galhetas; Ponto – Praia 
das Astúrias; Ponto – Praia das 
Pitangueiras; Ponto – Mirante 
da Gavea; Ponto – Mirante 
da Campina; Ponto – Casa 
Grande Hotel; Ponto – Praia 
da Enseada; Ponto – Tortu-
gas; Retorno pela Av. Dom 
Pedro; Ponto final - Shop-
ping La Plage (Pitangueiras).

O prazo para envio de 
trabalhos científicos para o 
XVII Simpósio Internacional 
de Ciências Integradas da 
Unaerp Campus Guarujá foi 
prorrogado até o dia 04 
de outubro. Pesquisado-
res, estudantes, docentes 
e profissionais interessados 
em divulgar suas pesquisas 
científicas podem inscrever 
trabalhos em uma das 49 
linhas de pesquisas, dentre 
elas, uma especial para pes-
quisas referentes à pandemia 
do novo coronavírus. 

O evento, em formato 
online, possibilita submissão 
de trabalhos nos formatos 
de artigo científico ou resu-

mo expandido, e as apre-
sentações poderão ser em 
formato de apresentação 
oral ou vídeo gravado. Na 
página oficial (www.unaerp.
br/sici-unaerp) é possível 
conferir os detalhes das 
normas do evento e fazer o 
envio online dos trabalhos.

O XVII Simpósio Interna-
cional de Ciências Integradas, 
um dos mais importantes 
eventos científicos do litoral 
paulista, acontecerá de 3 a 
5 de novembro reunindo 
palestras e apresentações 
de trabalhos acadêmicos, 
contribuindo para a difusão 
do conhecimento científico 
na nossa região e no País. 

Presidentes e diretores de 
sete sindicatos de servidores 
municipais da baixada santista 
e litoral confirmaram, na ma-
nhã de quarta-feira (30), que 
a unidade da categoria pela 
primeira vez é uma realidade.

Eles estiveram em audi-
ência com o presidente da 
Câmara de Vereadores de 
Guarujá, Edilson Dias (PT), 
pedindo apoio à luta contra 
a reforma administrativa do 
governo federal. “Este é um 
momento histórico”, disse o 
presidente do sindicato local, 
Zoel Garcia Siqueira. “Nunca 
antes houve uma unidade sin-

dical como agora. E ela tende 
a aumentar daqui em diante”.

Ele agradeceu ao presi-
dente da Câmara pela agili-
dade com que atendeu ao 
pedido de reunião dos sin-
dicatos. E disse que o grupo 
não tem se reunido apenas 
com intuito corporativo. “Nos-
sa preocupação é cidadã, ou 
seja, visa a manutenção de um 
estado prestador de serviços 
de qualidade, principalmente 
na educação, saúde e segu-
rança”, disse Zoel.

Para o presidente dos 
servidores de Guarujá, “esses 
serviços serão seriamente 

comprometidos se a reforma 
for aprovada, prejudicando 
não apenas o funcionalis-
mo, mas toda a população. 
Queremos ser ouvidos para 
esclarecer as mentiras que 
o governo propaga sobre 
a reforma”, ponderou Zoel, 
que falou também sobre o 
seminário dos sindicatos pre-
visto para o final de outubro.

ELOGIO
O vereador e presidente 

da Mesa Diretora da Câmara 
de Guarujá, Edilson Dias (PT) 
disse que os sindicalistas 
agiram bem ao procurar as 

câmaras, “apesar de, aqui no 
Guarujá, já estarmos posicio-
nados contra essa reforma. 
Entendemos muito bem o que 
significa esse governo que só 
retira direitos do trabalhador 
e cria cestas de privilégios 
para empresários”, disse o 
presidente do legislativo.

“Zoel me conhece e sabe 
que coloco a cara para ba-
ter ”, destacou Edilson. O 
parlamentar anunciou que, na 
sessão de terça-feira (6), apre-
sentará moção de repúdio à 
medida do governo. “Os ser-
vidores podem contar com 
esta casa para essa luta justa”.

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) firmou nesta quinta-feira 
(1º) parceria com o Google 
no âmbito do Programa de En-
frentamento à Desinformação 
com Foco nas Eleições 2020.

O objetivo é ajudar os 
eleitores a terem acesso rápi-
do e simples a informações 
de qualidade e fornecidas 
por fontes oficiais sobre o 
processo eleitoral, já que 
o voto consciente é um 
dos pilares da democracia.

Além disso, o Tribunal es-
pera que os cidadãos estejam 

bem informados sobre as me-
didas de cuidados sanitários 
adotadas neste ano em razão 
da pandemia de Covid-19.

Para isso, o Google vai 
disponibilizar recursos em 
suas plataformas para aju-
dar os eleitores brasileiros 
a encontrarem conteúdos 
confiáveis e de utilidade pú-
blica elaborados pela Justiça 
Eleitoral. Uma das novidades 
é o painel “Como Votar ”, 
que traz respostas no topo 
da busca para perguntas 
frequentes sobre o processo 

eleitoral e mais detalhes sobre 
os cuidados sanitários indica-
dos pelo Tribunal para que o 
eleitor compareça à sua seção 
eleitoral e vote com seguran-
ça. Assim, quando o eleitor 
pesquisar sobre “Como votar” 
no Google, ele terá acesso 
direto a informações oficiais 
do TSE antes de qualquer 
outro resultado.

Pelo acordo anunciado, 
servidores do TSE e dos 
Tribunais Regionais Eleitorais 
(TREs) já estão sendo capa-
citados a utilizarem todas as 

possibilidades do Google 
para apuração, produção e 
divulgação de conteúdo.

Durante o período eleito-
ral, o Google vai ainda pro-
mover lives em parceria com 
o Tribunal, visando ampliar 
o conhecimento do eleitor 
brasileiro sobre temas impor-
tantes, como desinformação, 
protocolos sanitários para o 
dia da votação e mitos sobre 
o processo eleitoral. Essas 
lives serão divulgadas e vei-
culadas nos perfis das redes 
sociais do Google e do TSE.

Nova Central de Monitoramento terá
sinal de 51 câmeras na orla da Enseada

Central estará integrada com todos os órgãos municipais

Estagiários do setor de Turismo passam por
capacitação na nova linha turística em Guarujá

Qualificação foi feita com os estagiários que farão a recepção de 
visitantes nos pontos de embarque e desembarque do novo ônibus

Unaerp Guarujá
Prazo para envio de 

trabalhos é prorrogado

São 49 linhas de pesquisas à disposição

Servidores confirmam unidade na região

Eleições 2020

TSE e Google vão combater desinformação 
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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 2017

Clube de Dirigentes Lojistas (CDL) completa 35 anos 

A simpática, estudante
de Direito Adriana Chiuso

O presidente do Clube de Dirigentes 
Lojistas (CDL), Orlando Junior e sua 
mulher, Luciana Franzon comemo-
raram com a diretoria do clube, os 
35 anos da entidade e as conquistas 
de grandes reivindicações para for-
talecer o comércio da nossa Cidade

Edson Tellaroli e Aglair Tellaroli

O empresário Hélio Marcelino
e sua esposa, a advogada Kátia 

Cristina Trindade de Aguiar
Antonio Oliveira Guerra e seu filho 

Alessandro de Melo Guerra

Marcos Conrrado, Arthur Ferreira, Simone Agria e Carlos Augusto Simonian

���������������������������������������������

Lions Clube Guarujá Sul realiza feijoada beneficente

O maestro Oscar Guzella, o presidente do Lions Clube
Guarujá Sul, Airton Reis e sua esposa Mônica Reis. Guzella

animou a tarde festiva do Lions apresentando grandes sucessos O casal Afonso e Carolina Nunes com suas filhas Júlia e Bruna 

Ivone e Tico Barbato João Luis Lapa e Andréa Barbato 
Haroldo de Oliveira e sua
esposa Ivanice de Oliveira 

Os empresários Mayara Costa Cam-
pos e Bruno Griebler (A Quitanda), 
ficaram felizes de rever muitos amigos 



Pelicanos do Asfalto realiza McDia Feliz

O empresário Edson Menezes representou a Instituição Cruzada das Senhoras Católicas
de Santos, que assiste 311 crianças de 6 meses a 14 anos. O evento foi realizado
na quadra do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, no último dia 25. Parabéns! 

O presidente do Moto Clube Pelicanos do Asfalto, 
Carlos Melo e o presidente de honra, Wagner Abila, 
organizaram um bonito McDia Feliz, para 1000 crianças

Os Shriners Idelfeson Publio e Manoel Barros, 
contribuiram com o evento

JoséJosé  FlFlávioávioJoséJosé  FlFlávioávioM
Tb

 2
8.

84
2

joseflaviocolunista@gmail.com

2266  
anosanos
Eternizando
emoções

2 a 8 de outubro de 2020SOCIALA ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br 5

MOMENTOS DE 2018

Iniciação de novos nobres Shriners

No dia 19 de agosto, no Teatro Coliseu, em Santos, 50 novos nobres
Shriners iniciaram na ordem. Carlos Alberto Ferro e seus afilhados, este
colunista, Gilberto Antonio de Novaes Moraes e Luiz Gonzaga Sundfeld  Victor Ramalho da Eira, Carlos Melo e Celso Gomes Cavalcanti 

O presidente do Amal Shriners Temple,
Alexandre Barros e este colunista 

Rosângela Bozzi colocando
o chapéu marroquino chamado Fez 

Presidente do Amal Clube
do Litoral, Silvio Ferreira

Cláudia Martins de Oliveira, 
João Paulo Gonçalves 

e o valente João Pedro 
de Oliveira Gonçalves. O 

primeiro trabalho realizado 
pelos nobres Shriners do 

Amal Temple acompanha o 
pequeno João, que nasceu 
com a doença osteogênese 

imperfeita (ossos de 
vidro), já sofreu mais de 

15 fraturas, e passou por 
duas cirurgias nos Estados 

Unidos, sendo assistido 
totalmente pela instituição 

Shriner, que possui 22 
hospitais especializados 

para atendimento
infantil, no exteriorHercules Rozzo, Elaine Martins de Melo e

Manoel Barros, revestido com a comenda Amal 

���������������������������������������������
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De Guarujá

A fim de alertar as mu-
lheres sobre a importância 
do diagnóstico precoce do 
câncer de mama, Guarujá 
promoverá uma programa-
ção especial durante todo 
o Outubro Rosa. A começar 
pela ampliação do horário de 
atendimento às quintas-feiras 
do mês, em que as Unidades 
de Saúde da Família (Usafas) 
estarão abertas das 7 às 21 
horas, para consultas de ro-
tina, exame preventivo (colo 
de útero) e o agendamento 
de mamografia para mulheres 
de 50 a 69 anos, ou de idade 
inferior com histórico familiar 
de neo mama. Neste caso, a 
solicitante passa por avaliação 
prévia da equipe médica.

Outra atividade será o 1º 
Mutirão da Mama – Medicina 
Guarujá, que acontece neste 
sábado (3), na Usafa Jardim 
dos Pássaros (Rua Rouxinol, 

n° 25), das 8h às 17 horas, 
para o fornecimento de 
orientações do câncer de 
mama e o preenchimento de 
requerimento para o exame 
de mamografia. A ação é 
uma realização da Liga Aca-
dêmica de Saúde da Mulher 
da Unaerp Guarujá e da Liga 
Acadêmica Clínica e Cirúrgica 
de Oncologia (Laccon), com 
o apoio da Prefeitura.

O objetivo destas ações 
é alcançar as munícipes que 
trabalham em horário co-
mercial. Para evitar aglome-
rações devido a pandemia 
do novo coronavírus, as 
interessadas em realizar o 
exame devem agendar a 
consulta previamente, por 
meio do telefone da unida-
de mais próxima de casa, 
de segunda a sexta-feira, a 
partir das 9 horas. As Unida-
des Básicas de Saúde (UBSs) 
também farão o agendamen-
to para coleta do exame, 

das 8 às 17 horas, de forma 
presencial ou por telefone.

Além disso, durante todo 
o mês, as unidades irão cons-
cientizar e orientar acerca do 
autoexame das mamas. O 
Instituto da Mulher (Casa Rosa 
– Rua Quinto Bertoldi, n° 5, na 
Vila Maia), também abordará 
o tema com a exibição de 
vídeos de caráter educativo 
na sala de espera. Lá, toda 
segunda e quarta-feira, no 
período matutino, a psicólo-
ga da Unidade, Tereza New-
man conversará e trocará in-
formações com as pacientes.

Em virtude do momen-
to de pandemia, os cui-
dados serão redobrados 
para evitar a propagação do 
vírus. Conforme recomen-
dado por órgãos oficiais 
de Saúde, os profissionais 
utilizam Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI’s) e 
seguem todos os protoco-
los de higiene e segurança.

Em Guarujá, mesmo com a 
disponibilidade do serviço de 
emissão da carteira de iden-
tificação, para atendimento 
preferencial em órgãos públi-
cos e privados aos pacientes 
com fibromialgia, apenas um 
documento foi expedido 
desde o ano passado até o 
momento na Cidade. A regu-
lamentação do documento 

prevê que por tadores da 
síndrome tenham o mesmo 
tratamento dispensado a 
idosos, gestantes e pessoas 
com deficiência. Para que o 
atendimento seja priorizado, 
eles terão que apresentar 
a carteira de identificação

A Secretaria Municipal de 
Saúde (Sesau) de Guarujá in-
forma que mantém o serviço 

durante a pandemia do novo 
coronavírus. O documento é 
entregue na hora e deve ser 
solicitado no Ambulatório de 
Referências em Especialidades 
(ARE), na Rua Marivaldo Fer-
nandes, S/N, Vila Júlia. O horá-
rio de atendimento no local é 
das 8 às 16h30 e os telefones 
de contato são: 3387 3777/ 
3355 5128 ou 3355 2276.

Reinicia nesta quarta-feira, 
dia 7 de outubro, o cadastra-
mento dos interessados na fila 
de espera de vagas em creche 
para 2021, junto aos Núcleos 
de Educação Infantil Municipais 
(NEIM) e Conveniados (NEIC). 

Para isso, é necessário 
retirar o agendamento, com 
data e horário do cadastro 
nas unidades, o que já pode 
ser feito. O procedimento 
foi adotado com o objetivo 
de evitar aglomerações em 
função do novo coronavírus. 
O cadastro para as vagas 

em creche ocorrerá todas 
quartas e quintas-feiras, das 
10 às 16 horas, até a segun-
da semana de dezembro. 

A Secretaria de Educação, 
Esporte e Lazer (Sedel) de 
Guarujá orienta que os pais 
ou responsáveis estejam mu-
nidos de documentos (ver 
abaixo) e recomenda pon-
tualidade no dia agendado 
na escola, já que o horário 
posterior estará reservado 
para outra pessoa. No local, 
o uso de máscara de prote-
ção é obrigatório. Em caso 

de falta ou atraso, uma nova 
data deverá ser agendada.

 

DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS

• Documento de 
identificação do

responsável legal (RG)
• Certidão de nascimento 

e/ou RG da criança
• Comprovante de 

residência
• Informar situação
atual de trabalho

Iniciaram na quinta-fei-
ra (1º), as celebrações em 
homenagem a São Francisco 
de Assis, santo considerado 
pelos católicos o padroeiro 
dos animais e da natureza, 
além de ser conhecido como 
o santo dos pobres. 

Em Santos, o Santuário 
Santo Antônio do Valongo 
(Rua Marquês de Herval, 13) 
realiza o Tríduo de São Fran-
cisco até sábado (3), sempre 
às 19h, e no domingo (4), 
haverá missa solene, também 

às 19h. As celebrações serão 
presenciais e poderão ser 
acompanhadas ao vivo pelo 
Facebook. Já a tradicional 
bênção dos animais será rea-
lizada no sistema drive-thru, às 
10h e às 15h, devido à pan-
demia do novo coronavírus.

No domingo também have-
rá celebração de missa solene 
em honra a São Francisco às 
8h, na Basílica Santo Antônio 
do Embaré (Avenida Bartolo-
meu de Gusmão, 32). A bên-
ção dos animais será às 12h.

Em Cubatão, a Paróquia 
São Francisco de Assis, em 
Cubatão (Avenida Nossa Sra. 
da Lapa, 676), realiza missa 
solene às 8h e às 10h de 
domingo. A benção dos 
animais acontece às 15h30. 
Em seguida, uma carreata 
sairá pelas ruas do bairro Vila 
Nova. Às 19h, será realizada 
mais uma missa, seguida de 
distribuição de bolo para os 
participantes. Os fiéis devem 
retirar senhas na secretaria da 
paróquia para assistir à missa.

No período de 5 a 30 
de outubro, Guarujá reali-
zará a Campanha de Vaci-
nação contra a Poliomielite 
em crianças de 12 meses a 
menores de cinco anos.  Ha-
verá também a Campanha de 
Multivacinação em crianças 
e adolescentes menores de 
15 anos, tendo como obje-
tivo atualizar a caderneta do 
público-alvo. O Dia ‘D’ será 
realizado em 17 de outubro. 

O público-alvo da Cam-
panha de Vacinação contra 
a Poliomielite conta com 
17.177 crianças em todo o 
Município, sendo a meta de 
imunização de no mínimo 
95%. A campanha será reali-
zada de forma indiscriminada 
para as crianças de 12 meses 
a menores de 5 anos, que 
serão vacinadas com a vacina 
Oral Poliomielite (VOP). Já 
as crianças de até 12 meses 
terão a situação vacinal atua-
lizada com a Vacina Inativada 
da Poliomielite (VIP), pela 
Campanha de Multivacinação.

Ao todo, serão 20 Unida-

Outubro Rosa

Guarujá amplia horário para 
consultas e exame de mamografia

 Em todas as quintas-feiras 
do mês, as unidades de saúde 
estarão abertas das 7 às 
21 horas, mas é necessário 
realizar agendamento
prévio por telefone
ou presencialmente

Cadastro para vagas em 
creches começa nesta 

quarta-feira, dia 7

É necessário retirar o agendamento nas unidades

Igrejas da região celebram
São Francisco de Assis

Programação prevê missas e bençãos aos animais

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

Pacientes com fibromialgia

Vacinação contra Poliomielite 
começa na segunda (05) 

Campanha de 
multivacinação 

para atualização 
da caderneta 

também terá início 
no mesmo dia

des Básicas de Saúde (UBS) 
e Unidades de Saúde da 
Família (USAFA) funcionando 

das 9h às 15 horas. Já no Dia 
D, serão 22 unidades funcio-
nando das 8h às 17 horas.
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PALAVRAS CRUZADAS

Solução
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BANCO 31

Vende-
dor de
picolé

"Que Rei
Sou (?)?",
novela de

1989

O que age
visando

vantagem
pessoal

O talento
que vem 
de berço

Fonte do
Word

(Inform.)

Consoan-
tes de
"nono"

Aquele
que

estaciona
carros

Sílaba de
"gibão"

Praticar
certo es-
porte em
piscina

Termo
de uma
divisão
(Mat.)

Ente de
uma só
perna

(Folcl.)

Sua
capital é
Maceió

Mental-
mente

perturba-
do (gír.)

Primeiro
verbete
do dicio-

nário

Casal de HQs que
briga por causa do

Gastão
Opõe-se à "elite"

Conjunto
de mapas
Escolhe em

eleição

Relativo
à Lua

Dia, em
inglês

Tim Maia,
cantor
Urina

(bras. inf.)

Enfurecer

Mancha
na pele

Espécie
de cais

Genética
(abrev.)

A região
do gaúcho

Patrícia
Pillar, atriz

Radiano
(símbolo)
Início de
viagem

Técnica
de monta-

nhismo
Agride

Material de
casebres
Tonel de
madeira

A textura
da lixa

Secreção
corporal

Ir para a
(?): sair 

para dançar

Cardápio
de restau-

rantes

500, em
romanos

Sem custo
nenhum

Operação
bancária

Nome da
letra "C"
Formato
de cruz

Vogais
de "dois"

Móvel de
quartos
Tecido

de véus

Band-(?),
protetor
de ma-

chucados

DAIO

SORVETEIRO
NATOLUNAR

BALADATM
LEASPERA
DSYIRAR

MENUSAPEI
MANOBRISTA
RRADSUL
GIRAPEL

NADARPIER
GRATISRE

IALAGOAS
DOCCEIT

BARATINADO

3/aid — day. 5/arial. 10/baratinado — sorveteiro.

O Memorial da América 
Latina e a Secretaria de Cul-
tura e Economia Criati-
va acabam de lançar 
um grande festival 
de música vir tual: 
o Festival Canta SP. 
Como par te da 
retomada das ati-
vidades culturais no 
Estado de São Paulo, o 
festival surge como um inves-
timento em cultura, mesmo 
com as restrições impostas 
pela pandemia, assim como 
fomento a artistas em início de 
carreira, ainda sem projeção 
midiática ou apoio de gran-
des gravadoras e instituições.

As inscr ições podem 
ser feitas a partir do dia 2 
de outubro, até o dia 30, 

por meio de formulário dis-
ponível no site www.me-

morial.org.br/cantasp.
Dividido em cinco 

etapas, o Festival irá 
apresentar músicas 
de novos artistas, 
selecionadas a par-

tir de uma comissão 
julgadora composta 

por Zuza Homem de 
Mello, a cantora Paula Lima, 
Sergio Brito, da banda Titãs, 
e Felipe Machado, músico e 
editor de cultura da Revista 
IstoÉ - todos profissionais 
de destaque no meio mu-
sical. Serão dois finalistas 
premiados, um escolhido 
pelos jurados e outro por 
meio de votação popular. 

Serão selecionadas pela 

comissão julgadora 12 can-
ções, que serão exibidas no 
canal do YouTube do Memo-
rial, com a hashtag #CANTASP, 
de 20 de novembro a 11 de 
dezembro, período em que 
estará aberta a votação popu-
lar. A contagem de votos será 
feita a partir da somatória de 
curtidas nos vídeos finalistas. 
O candidato que obtiver o 
maior número de pon-
tos na votação será 
o vencedor desta 
etapa. Seguindo o 
mesmo critério de 
pontuação, o ar-
tista que obtiver o 
maior número de pon-
tos na somatória dos jura-
dos, será o outro vencedor.

No dia 12 de dezem-

bro serão anunciados os 
dois ar tistas vencedores, 
que irão ganhar a gravação 
de um clipe profissional 
no Auditório Simón Bolívar.

Cada participante poderá 
inscrever apenas uma música 
inédita, com a  letra em por-
tuguês e/ou espanhol. Todos 
os gêneros musicais serão 

contemplados. Só pode-
rão concorrer artistas 

residentes no Esta-
do de São Paulo. 

O  p r o j e t o 
é  uma  pa rce-
ria entre o Me-

morial da Améri-
ca Latina, Secretaria 

de Cultura e Economia 
Criativa do Estado de São 
Paulo, Revista IstoÉ e Metrô.

Memorial da América Latina abre
inscrições para o Festival CantaSP

Festival de música 
virtual apresenta 
novos talentos; 
inscrições podem
ser feitas entre
2 e 30 de outubro

Alcoólicos Anônimos
Existe uma saída
para o alcoolismo

R. Washington, s/nº - Igreja Matriz, Guarujá

(13) 3235-5301 / 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

Vencedor
será premiado 

com a gravação 
de um videoclipe 

profissional

Inscrições 
podem ser 

feitas a partir 
do dia 2 de 

outubro

ZUZA HOMEM DE MELLO

É produtor musical, musi-
cólogo e jornalista, com mais 
de seis décadas dedicadas à 
pesquisas de música popular 
e jazz. Assinou colunas de 
Jazz para o jornal Folha da 
Noite e Folha da Manhã e 
é autor do livro A era dos 
festivais”. Passou pela TV 
Record, Rádio Jovem Pan e 
TV Cultura e foi curador do 
elenco do Free Jazz Festival, 
desde sua primeira edição, 
em 1985, e do Tim Festival. 
Desde 2018, é membro da 
Academia Paulista de Letras.

FELIPE MACHADO

É Editor de Cultura da 
revista Istoé e guitarrista da 
banda VIPER. Jornalista, mú-
sico, publicitário e escritor, 
é autor dos livros Palavra de 
Homem (2019) e Um Lugar 
Chamado Aqui (2016). Tra-
balhou 11 anos no jornal O 
Estado de S. Paulo, onde 
criou a TV Estadão. Como 
fotógrafo, realizou a mostra 
individual “La Fiesta de Los 

Sobre os jurados
Vivos”, sobre o México, em 
novembro de 2019 no Me-
morial da América Latina.

 
PAULA LIMA

Além de cantora e com-
positora de samba, soul, funk 
e MPB, Paula Lima também 
é mestre de cerimônia, co-
lunista do Carnaval de São 
Paulo, já realizou parcerias 
internacionais, recebeu duas 
indicações ao Prêmio Tim de 
Música e ao Prêmio Toddy 
com o melhor álbum de 
MPB. Também foi premiada 
com o Troféu Raça Negra e 
o Prêmio APCA, por melhor 
programa musical de rádio. Já 
lançou mais de cinco álbuns.

SÉRGIO BRITTO

É tecladista, pianista, vo-
calista e integrante da banda 
Titãs. Em 2000, iniciou sua 
carreira solo. Ganhou os 
prêmios Grammy Latino de 
2009 e 3º prêmio Contigo, 
com a música Purabossano-
va, em parceria com Rita Lee.

PROGRAMAÇÃO
� 2 a 30 de outubro – Ins-
crições – www.memorial.
org.br/cantasp
� 30 de outubro | Encerra-
mento das inscrições
� 13 de novembro | Anún-
cio dos 12 finalistas seleciona-
dos pela comissão julgadora
� 20 de novembro | Posta-
gem dos 12 finalistas no ca-
nal do Youtube do Memorial 
e início da votação popular
� 20 de novembro a 11 
de dezembro | Período de 

votação popular 
� 12 de dezembro | Di-
vulgação dos artistas e/ou 
grupos vencedores

SERVIÇO

Festival Canta SP
Inscrições:

de 2 a 30 de outubro
memorial.org.br/cantasp

YouTube:
www.youtube.com/

MemorialdaAmericaLatinasp
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ASSESSORIA
CONTÁBILMESQUITA

ATENDEMOS COM E S/HORA MARCADA

Tels.: 3012-1212
3355-7005

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

altura do nº 2049 da Av. Adhemar de Barros)

Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

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

Fones: (13) 3382-1274
99721-6684
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Da redação

O governador de São Pau-
lo, João Doria, e o vice-presi-
dente do laboratório chinês 
Sinovac, Weining Meng, assi-
naram nesta quarta-feira (30), 
um contrato que prevê o 
fornecimento de 46 milhões 
de doses da vacina Corona-
Vac para o governo paulista 
até dezembro deste ano.

O contrato também pre-
vê a transferência tecnoló-
gica da vacina da Sinovac 
para o Instituto Butantan, o 
que significa que, o instituto 
brasileiro poderá começar a 
fabricar doses dessa vacina 
contra o novo coronavírus. 
O valor do contrato, segun-
do o governador João Doria 
é de US$ 90 milhões.

Segundo Meng, o acor-
do para transferência de 
tecnologia facilita a logística 
e vai permitir que o Instituto 
Butantan fabrique a vacina 
e a distribua de forma mais 
rápida e ágil para a popula-
ção brasileira. “O Brasil é um 
país grande, com mais de 
200 milhões de pessoas e 
precisa de bastante vacina. 
Com a produção local, con-
seguiremos fazer isso”, disse 
ele, em São Paulo, acompa-
nhado por um tradutor.

A vacina está sendo de-
senvolvida pela farmacêutica 
chinesa Sinovac em parceria 
com o Instituto Butantan e 
está na fase 3 de testes em 
humanos. Essa fase 3 de 
testes em humanos testa 

Os saques e transferências 
do auxílio emergencial de R$ 
600 para aniversariantes de abril 
foram liberados nesta quinta-
feira (1º). A autorização vale 
para quem se inscreveu pelo 
aplicativo ou site, nas agências 
dos Correios, ou que já estava 
no Cadastro Único mas não é 
beneficiário do Bolsa Família. 

O dinheiro havia sido depo-
sitado em poupança digital da 
Caixa, mas só podia ser movi-
mentado pelo aplicativo Caixa 
Tem - disponível para Android 
e iOS - para o pagamento de 
contas e boletos e compras 
por meio de cartão vir tual.

O dinheiro liberado para 
saque e transferência faz parte 
do Ciclo 2 de pagamentos 
que foram depositados em 
poupança digital da Caixa em 
9 de setembro. Nesse grupo, 
estão pessoas que aguardam 
diferentes parcelas do auxí-
lio. Há também pessoas que 
tiveram o benefício negado 
e, por isso, apresentaram con-
testação. Após uma nova aná-
lise, o auxílio foi concedido. 

Outros começaram a re-
ceber o pagamento, mas 
passaram por uma reavaliação, 
tendo o benefício suspen-
so. O valor, no entanto, foi 
posteriormente liberado. O 
pagamento das parcelas extras 
de R$ 300 para esses traba-
lhadores ainda não começou.

O plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) deci-
diu nesta semana (30/09), 
por unanimidade, que a 
União não tem monopólio 
para manter jogos lotéricos, 
que podem ser criados e 
explorados também pe-
los estados, desde que 
estejam de acordo com 
a regulamentação federal.

O monopólio da União 
sobre as loterias 
estava previsto 
no Decreto-Lei 
204/1967 e foi 
ques t ionado 
no Supremo, 
em 2017, pelo 
então governa-
dor do Rio de 
Janeiro, Luiz Fer-
nando Pezão. 
Outros estados 
também ingres-
saram como in-
teressados na 
ação. A norma 
foi questiona-
da ainda pela 
A s s o c i a ç ã o 
B ras i l e i r a  de 
Loterias Estaduais (ABLE).

Em 1967, ao estabelecer 
o monopólio da União, o 
decreto-lei permitiu somen-
te a continuidade das lote-
rias estaduais já existentes, e 
com um limite fixo de bilhe-
tes, vedando a criação de 

Governo de SP assina contrato com
Sinovac e prevê vacina para dezembro

Contrato prevê 
fornecimento 
de 46 milhões 
de doses para 
São Paulo até 

dezembro
deste ano

a eficácia da vacina e está 
ocorrendo no Brasil desde 
julho, com 13 mil volun-
tários da área da saúde.

A expectativa do gover-
no paulista é de que a vaci-
nação desses voluntários seja 
encerrada até o dia 15 de 
outubro. Caso os testes com-
provem a eficácia da vacina, 
ela precisará de uma aprova-
ção da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
antes de ser disponibilizada 
para vacinação no Brasil.

Segundo o governador 
João Doria, outras 14 milhões 
de doses serão fornecidas 

pela Sinovac ao governo 
paulista até fevereiro do 
próximo ano. A ideia do 
governo paulista é de que 
seja feito um acordo com o 
Ministério da Saúde para que 
essas 60 milhões de doses 
sejam disponibilizadas para 
parte da população brasi-
leira por meio do Programa 
Nacional de Imunização do 
Sistema Único de Saúde. Mas 
Doria já avisou que, caso não 
haja acordo em nível federal, 
a vacinação será voltada para 
a população paulista, que 
daí seria vacinada totalmente 
até março do próximo ano.

A expectativa do go-
verno paulista é de que a 
vacinação seja iniciada no 
dia 15 de dezembro deste 
ano. Os primeiros a serem 
vacinados serão os profis-
sionais da área de saúde. 
“Os testes seguem até o dia 
15 de outubro. Mas esta-
mos confiantes no resultado 
dessa vacina. Estamos avan-
çando positivamente, com 
esperança no coração, de 
que essa será uma das mais 
promissoras vacinas contra 
a covid-19 [a doença pro-
vocada pelo novo corona-
vírus]”, disse Doria. “Vamos 

respeitar os procedimentos 
de testagem, e após apro-
vação da Anvisa, o início 
da vacinação está previsto 
para começar no dia 15 de 
dezembro, começando pe-
los profissionais da saúde”, 
acrescentou o governador.

EFICÁCIA
Segundo Dimas Covas, 

diretor do Instituto Butan-
tan, o resultado da eficácia 
da vacina começa a surgir 
quando 61 dos voluntários 
adquirirem o novo corona-
vírus. “Os testes de inclusão 
dos voluntários terminam no 
dia 15 de outubro. A partir 
daí, não se vacina mais e 
acompanhamos os voluntá-
rios. E daí vai depender da in-
cidência de infecção da co-
vid-19 nos 13 mil voluntários.

Quando ocorrer pelo 
menos 61 casos de covid-19 
dentre os 13 mil voluntários, 
podemos fazer o que se 
chama de análise interina, 
que pode demonstrar a efi-
cácia [da vacina]. Se a vacina 
for altamente eficaz, ela já 
pode demonstrar isso [nessa 
análise interina] e aí já permite 
a remessa da documentação 
[sobre o estudo da fase 3] 
para a Anvisa”, falou.

“Se isso não acontecer 
nesse primeiro momento, 
nós aguardamos um segundo 
momento, que é a análise pri-
mária, quando teremos 154 
casos da covid-19 entre os 
voluntários. Daí se demonstra 
a eficácia e podemos dispa-

rar o processo de registro na 
Anvisa. Isso vai depender do 
nível de infecção na popula-
ção vacinada”, explicou.

“Esperamos que, até o final 
do mês de novembro, esses 
dados estejam disponíveis 
para permitir o registro da 
vacina”, acrescentou Covas.

A VACINA
A vacina é inativada, ou 

seja, contém apenas frag-
mentos do vírus, inativos. 
Com a aplicação da dose, o 
sistema imunológico passaria 
a produzir anticorpos contra 
o agente causador da covid-
19. No teste, metade das 
pessoas receberão a vacina e 
metade receberão placebo, 
substância inócua. Os volun-
tários não saberão o que vão 
receber. A vacina está sendo 
aplicada em duas doses, no 
prazo de 14 dias.

Estudos de fases 1 e 2 da 
vacina, feitos na China, revela-
ram que ela é segura. Os tes-
tes de fase 3 vão comprovar 
se a vacina é eficaz, ou seja, 
se ela protege contra o novo 
coronavírus. (Agência Brasil)

INTERNAÇÕES
ABAIXO DE 50%

São Paulo está, há dez 
semanas consecutivas, regis-
trando queda no número de 
novas internações por co-
vid-19. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI chegou a 
alcançar 95% durante o pico 
da doença no estado, mas 
está hoje em torno de 44%. 

STF autoriza estados a criar 
e explorar jogos lotéricos

novas modalidades lotéricas 
locais, motivo pelo qual, até 
hoje, apenas 12 estados 
eram considerados autori-
zados a explorar a atividade.

Nesta quarta-feira (30), 
os ministros seguiram o en-
tendimento do relator do 
tema no Supremo, ministro 
Gilmar Mendes, para quem o 
decreto-lei de 1967 não foi 
recepcionado pela Constitui-

ção de 1988, 
que não con-
feriu à União 
exclusividade 
alguma para 
a exploração 
de serviço pú-
blicos como 
as  lo te r i a s .  

Pe lo  en-
tendimento 
do relator, a 
União possui 
exclusiv ida-
de somente 
para regular 
os ser v iços 
l o t é r i c o s , 
quer  d izer, 
sobre o as-

pecto formal da atividade, 
conforme jurisprudência 
da própria Corte. Ela não 
possui monopólio algum, 
porém, sobre a exploração 
efetiva das loterias, ou seja, 
sobre seu aspecto material, 
entenderam os ministros.

Caixa libera o auxílio emergencial
para os nascidos no mês de abril

Beneficiários poderão sacar ao menos uma das cinco parcelas

Calendário do Ciclo 2
� Quem recebeu o crédito da primeira parce-
la em abril de 2020 - terá a quinta parcela
� Quem recebeu o crédito da primeira parce-
la em maio de 2020 - terá a quarta parcela
� Quem recebeu o crédito da primeira parce-
la em junho de 2020 - terá a terceira parcela
� Quem recebeu o crédito da primeira parce-
la em julho de 2020 - terá a segunda parcela
� Quem se inscreveu pelos Correios ou teve 
o benefício negado e apresentou contestação
� receberá a primeira parcela
� Liberação para quem teve o auxílio reava-
liado em julho ou agosto e liberado para a 
continuidade do pagamento

Liberação de saque e 
transferência do Ciclo 2

� 19 de setembro - nascidos em janeiro
� 22 de setembro - nascidos em fevereiro
� 29 de setembro - nascidos em março
� 1º de outubro - nascidos em abril
� 3 de outubro - nascidos em maio
� 6 de outubro - nascidos em junho
� 8 de outubro - nascidos em julho
� 13 de outubro - nascidos em agosto
� 15 de outubro - nascidos em setembro
� 20 de outubro - nascidos em outubro
� 22 de outubro - nascidos em novembro
� 27 de outubro - nascidos em dezembro

Monopólio da União 
estava previsto em 
decreto-lei de 1967


