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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

Habitação inicia 2º fase de entrega
de moradias para mais 60 famílias
A 1º fase ocorreu após a retomada das obras em abril de 2018, após mais de uma década paradas. As chaves dos primeiros 180 apartamentos

foram entregues em junho, durante as comemorações de aniversário da Cidade. Ao todo, o Parque da Montanha terá 1.962 unidades construídas.
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Seis em cada 10 
brasileiros se 
consideram
pessoas felizes

Parque da Montanha

Guarujá: 14,6% dos eleitores não sabem em quem vão votar

Busca por exames de mama
caem devido à pandemia
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SP vai testar 19,3 mil alunos
e profissionais da Educação
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A velha política do vale tudo está com tudo
Eleitores e cidadãos! O 

momento é de clareza e de 
discernimento. Mas, como 
saber o que é fato ou men-
tira? As armadilhas criadas 
para confundir o que é 
cer to ou errado, estão 
em maior número, é bem 
verdade, mas apesar de 
toda a transformação que 
nossa sociedade passou 
recentemente, no fundo, 
cada cidadão sabe o que é 
bom e o que não é. O que 
é correto e o que não é.

Ainda que um presiden-
te vá a público em frente 
às câmeras e diga que não 
há corrupção em seu go-
verno, sabemos que não é 
bem assim. Ainda que algu-
mas postagens nas redes 

sociais afirmem que deter-
minada coisa ocorreu, no 
fundo sabemos que pode 
não ser totalmente verda-
de, ou uma grande mentira.  

Tal reflexão tem o intuito 
de nos fazer avaliar quais as 
verdadeiras intenções de 
quem disparou a onda de 
mensagens sobre deter-
minadas denúncias contra 
o atual governo municipal 
na semana que passou. 

Um documento de 
mais de 100 páginas, con-
tendo informações que 
precisam ser investigadas, 
uma vez que documentos 
oficiais vieram à público, 
mas que não podem ser 
julgadas por antecipação.

No entanto, assim como 

o fogo que consome a 
região da Amazônia fron-
teiriça às fazendas, essas 
mensagens se espalharam 
pela cidade e monopoli-
zaram o debate político. 
Se a intenção fosse no-
bre, tal documento estaria 
na Justiça, e seus auto-
res seriam conhecidos.  

A velha política do vale 
tudo está com tudo nas 
eleições em Guarujá e 
quem se vale de estraté-
gias assim para conquistar 
votos nem merece estar 
participando do proces-
so. Esses grupos lesam a 
sociedade já de saída, e tal 
estratégia torna cada vez 
mais fraca e desacreditada 
a política em nosso país.

Por Rafael Popini Vaz

Estamos caminhando 
para uma eleição mais 
digital e para um plei-
to com mais de cinco 
mil municípios e meio 
milhão de candidatos. 

A transformação di-
gital das campanhas 
está em ritmo “go digi-
tal, fast” em razão do 
distanciamento social. 
Distribuição de santi-
nhos, “corpo a corpo” 
e comícios estão fora 
de questão em tempos 
pandêmicos. Restou a 
internet - a ágora digital 
- como o palco das 
plataformas políticas e 
o campo de batalha 
do embate de ideias. 

As campanhas usam 
técnicas cada vez mais 
inovadoras e sofistica-
das para atingir poten-
ciais eleitores, enten-
dê-los e direcioná-los 
com a personalização 
de mensagens para fins 
de engajamento (prá-
tica conhecida como 
microtargeting). Isso se 
dá à medida em que 
novas tecnologias e fer-
ramentas de comunica-

ção surgem no mercado 
e elas fazem um far to 
uso de dados pessoais. 

Diante disso, são mui-
tos os desafios para um 
processo eleitoral que 
observe a Lei Geral de Pro-
teção de Dados Pessoais 
(Lei 13.709/2018), parte 
dela já em vigência desde 
18 de setembro de 2021. 

Apesar da discussão 
quanto à aplicação ime-
diata, a LGPD é fundamen-
tal para a transparência nas 
eleições e um verdadeiro 
divisor de águas, pois de-
volve o controle dos da-
dos pessoais às pessoas, 
além de estipular deveres 
e responsabilidades às 

organizações políticas. 
Para isso, as campa-

nhas terão de rever suas 
estratégias e avaliar o tra-
tamento de dados (filia-
dos, simpatizantes, cola-
boradores, mandatários 
etc.), especialmente em 
razão das agremiações 
terem acesso a dados 
sensíveis, ou seja, filia-
ção de caráter político, 
sindical, dentre outros. 

Outros desafios po-
dem ser destacados, 
como o consentimento 
para o envio de materiais, 
o tratamento de dados 
de menores, o atendi-
mento aos pedidos de 
acesso, de retificação e 
de eliminação, informa-
ções quanto ao com-
partilhamento de dados, 
além da finalidade lícita e 
da base legal e a imple-
mentação de medidas 
técnicas e de segurança. 

Afinal, a conformi-
dade com a LGPD é 
mais um motivo para 
ganha r  o  vo to  de 
confiança do eleitor. 

*Com a colaboração 
da advogada Marina

de Andrade

Rafael Popini Vaz é advogado

Lei de Proteção de Dados
e as eleições 2020 

Artigo

Micros
Isenção para a Fé
Imóveis alugados para 
Igrejas e templos de todas 
as religiões podem passar 
a ter isenção tributária no 
Município de Guarujá. De 
autoria do vereador Nego 
Walter (PSB), o projeto de 
Lei 0101/2020 que prevê 
a isenção foi aprovado na 
última sessão ordinária da 
Câmara de Vereadores, 
na terça-feira (6), e segue 
para sanção do prefeito 
Valter Suman.

Isenção para a Fé II
Para se beneficiar da isen-
ção, o proprietário do 
imóvel alugado para a 
instalação de uma igreja 
ou templo religioso deve 
cumprir requisitos como: 
comprovação da ativi-
dade religiosa; cópia do 
contrato de locação ou 
equivalente; cópia do 
estatuto social e docu-
mentos do representante 
legal da entidade religiosa. 
Em casos específicos nos 
quais o requerente da 
isenção não tenha con-
dições de apresentar os 
elementos referidos, a 
prefeitura pode estabele-
cer outros requisitos para 
a concessão do benefí-
cio, caso seja necessário

Saindo na frente
Na próxima semana, a 
população poderá co-
nhecer na íntegra o pla-
no de governo que o 
empresár io Dedé do 
Adélia (DEM), candidato 
a prefeito nas Eleições 
2020, traçou para Guarujá 
e Vicente de Carvalho. 

Projetos
Dedé preparou um site 
(http://www.dededoa-
delia.com.br), onde ex-
põe seus projetos para 
as áreas da saúde, edu-

cação, desenvolvimento 
econômico, geração de 
empregos e todos os se-
tores que, em sua opinião, 
devem ser melhorados no 
Município. O candidato 
traçou suas metas para 
os próximos quatro anos, 
baseadas nos anseios 
da população durante 
sua vivência na Cidade. 

Turismo
A Secretaria de Turismo 
do Estado de São Paulo 
liberou em setembro R$ 
33,3 milhões para obras e 
melhorias na infraestrutura 
turística de 74 cidades, 
o maior valor mensal de 
2020. O repasse é feito 
pelo Depar tamento de 
Apoio ao Desenvolvimen-
to dos Municípios Turísti-
cos (Dadetur).

R$ 8,4 milhões
Cinco cidades da Baixa-
da Santista receberam R$ 
8,4 milhões, 25,2% do 
total do mês. Em Guarujá, 
as verbas serão dirigidas 
para rampas de acesso a 
faixa de areia (R$ 515 mil).

Bola de canhão
No último dia 1º, uma 
bola de canhão foi en-
contrada na Fortaleza da 
Barra Grande, em Santa 
Cruz dos Navegantes, por 
uma monitora que pintava 
as muralhas do pavilhão 
inferior da edificação. O 
projétil é uma bala de 
canhão de alma lisa - um 
tipo de dispositivo béli-
co usado no Brasil entre 
meados do século 18 
até o fim do século 19. 

Iphan
No último dia 2, uma equi-
pe de especialistas esteve 
presente no patrimônio 
para vistoriar o local. Ain-
da é preciso fazer uma 

análise da posição em 
que a bala foi encontrada, 
além de suas dimensões 
e medidas. Trata-se de 
um achado fortuito e é 
previsto na lei que o ar-
tefato fique em posse da 
União e do Iphan, mas 
ficará em exposição na 
fortaleza junto com outros 
artefatos encontrados na 
propriedade.

Feriado
O feriado de Nossa Senho-
ra Aparecida, celebrado 
na próxima segunda-feira 
(12) promete movimen-
tar a região da Baixada 
Santista mais uma vez. 
São esperados cerca de 
370 mil veículos no Sis-
tema Anchieta-Imigrantes 
(SAI) com destino ao litoral 
paulista. As ações de fis-
calização contra aglome-
rações devido à covid-19 
também serão implantadas 
nas praias.

Feriado II
Em Guarujá, em decorrên-
cia do feriado de Nossa 
Senhora Aparecida, o 
expediente nas repar-
tições públicas contará 
com alterações, exceto 
para o funcionamento de 
serviços essenciais, como 
em Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) 24 
horas, coleta de lixo e o 
Albergue Municipal, que 
desempenharão suas ativi-
dades ininterruptamente. 

Feriado III
Os Paços Municipais Ra-
phael Vitiello e Moacir dos 
Santos Filho (Avenida San-
tos Dumont, número 640 e 
800, respectivamente), lo-
calizados no bairro Santo 
Antônio, estarão de portas 
fechadas na data e retor-
narão às atividades normal-
mente na terça-feira (13).

ANDRÉ GUERATO
Prefeito

ANDREA FERREIRA
Vice

DEDÉ DO ADÉLIA
Prefeito

ANDERSON RIPINHA
Vice

DR. VÁLTER SUMAN
Prefeito

ADRIANA MACHADO
Vice

GIOVANI VASSOPOLI
Prefeito

MARCELA MARIA
Vice

LUCIANA SALITURI
Prefeita

SARGENTO RICCI
Vice

EDILSON MAGAIVER
Prefeito

DRA ROSELI VEIGA
Vice

MIGUEL CALMON
Prefeito

GILBERTO BENZI
Vice

PROF VALTER BATISTA
Prefeito

SUELI RODRIGUES
Vice

RODRIGO BARBOZA
Prefeito

DUILIO SQUASSONI
Vice

SERGIO ZAGARINO
Prefeito

SARA BARROSO
Vice

A pesquisa eleitoral contra-
tada pela VTV Santos (registro 
SP-01239/2020), divulgada na 
última semana (8/10), destaca 
que o prefeito de Guarujá, Vál-
ter Suman lidera as intenções 
de votos com 62,9%. Na se-
quencia, vem Edilson Magaiver 

(5,1%), Miguel Calmon (4,3%), 
Andre Guerato (2%), Giovani 
Vassopoli (1,6%), Dedé do 
Adélia (1,2%), Luciana Salituri 
(0,8), Valter Batista (0,5) Rodri-
go Barbosa (0,4%), e Sergio 
Zagarino (0,3%). A pesquisa 
ainda pontua que 14,6% dos 

eleitores entrevistados ainda 
estão indecisos e 6,3% podem 
anular ou votar em branco. No 
entanto, 78,5% dos eleitores 
entrevistados disseram que 
aprovam o governo atual. 
Confira no quadro os candi-
datos a prefeito em Guarujá.

Pesquisa da semana
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Da Redação

A Prefeitura de Guarujá 
inicia na próxima terça-fei-
ra, dia 13, a segunda fase 
de entrega de moradias a 
mais 60 famílias contempla-
das com as unidades do 
empreendimento habita-
cional Parque da Montanha. 

A primeira fase ocorreu 
após a retomada das obras 
em abril de 2018, após mais 
de uma década paradas. 
As chaves dos primeiros 
180 apar tamentos foram 
entregues em junho, duran-
te as comemorações de 
aniversário da Cidade. Ao 
todo, o Parque da Monta-
nha terá 1.962 unidades.

A exemplo do que foi 
feito em junho, para evitar 
aglomerações, devido à pan-
demia do novo coronavírus, 
as entregas das chaves das 
60 unidades serão feitas de 
forma gradativa, até o dia 26 
deste mês. Serão seis unida-
des entregues a cada dia.

1.962 UNIDADES
O Parque da Montanha, 

na Avenida Raphael Vitiello, 
na Vila Edna, é o maior em-
preendimento habitacional 
em execução na Região Me-
tropolitana da Baixada San-
tista e contempla famílias 
oriundas do Complexo Prai-
nha e Jardim Conceiçãozi-
nha (áreas portuárias). Suas 

1.962 unidades, junto com 
outros empreendimentos 
da Secretaria Municipal de 
Habitação (Sehab), integram 
a maior produção habitacio-
nal da Cidade em 19 anos.

CRONOGRAMA

13/10 – 6 unidades 
14/10 – 6 unidades
15/10 – 6 unidades
16/10– 6 unidades
19/10 – 6 unidades
20/10 – 6 unidades 
21/10 – 6 unidades
22/10– 6 unidades
23/10- 6 unidades
26/10 - 6 unidades

Da Reportagem

Os pedidos de registro de 
candidaturas no Estado de São 
Paulo para as eleições munici-
pais de novembro apresen-
tam, em números absolutos, 
um aumento da participação 
das mulheres. O primeiro 
e o segundo turnos estão 
marcados para 15 e 29 de 

novembro, respectivamente.
Segundo dados estatísti-

cos, encontrados no site do 
Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo (TRE-SP), as candi-
daturas femininas representam 
33,3% dos pedidos; em 2016, 
essa participação foi de 32%.

Apesar desse pequeno 
aumento, a participação das 
mulheres na política ainda 

não representa a proporção 
do eleitorado feminino, que 
é 12,4% maior do que o mas-
culino. Quando o assunto é 
pedido de candidatura, o nú-
mero de candidatos (61.573) 
é mais que o dobro da quanti-
dade de candidatas (30.681).

Nas eleições de 2016, 
1.021 mulheres foram eleitas 
para os cargos de prefeita, 

vice-prefeita e vereadoras 
no Estado. Já os homens 
assumiram 7.263 cargos.

Em Guarujá, a participação 
feminina prevaleceu nas can-
didaturas ao Executivo. De 
acordo com a Justiça Eleitoral, 
a cidade terá 10 candidatos à 
Prefeitura nas eleições 2020. 
Apenas uma mulher con-
corre ao cargo majoritário. 

Já as concorrentes ao cargo 
de vice, são seis mulheres.

As candidaturas ainda estão 
em julgamento, mas as campa-
nhas já estão nas ruas. Confira 
no quadro quem são os can-
didatos a prefeito e seus vices.

Vale destacar ainda que o 
número de eleitores aptos a 
votar em Guarujá teve ligeira 
queda em comparação ao 

ano de 2016. De acordo com 
informações do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), Guarujá 
registrava 226.660 eleitores 
e em 2020 serão 224.819.

Apesar da queda de elei-
tores na cidade, os dados 
do TSE também contabili-
zam 18.267 novos eleitores 
nas nove cidades da Baixa-
da Santista, nestas eleições.

Propaganda irregular
Desenvolvido pela Justiça 
Eleitoral em 2014, o siste-
ma Pardal, ferramenta de 
fiscalização e denúncia do 
cidadão para irregularidades 
na campanha, foi atualizado 
para as Eleições 2020. O apli-
cativo, já disponível e exclusi-
vo para uso em celular centra 
foco nos potenciais ilícitos 
de propaganda eleitoral. 
Entre as novidades está o link 
para que denúncias de outras 
irregularidades eleitorais, que 
não sejam relacionadas a 
propaganda, sejam encami-
nhadas diretamente ao site 
do Ministério Público Eleitoral. 
O interessado deve procurar 
o aplicativo na loja do seu 
dispositivo móvel. O Pardal 
é gratuito e tem versões para 
os sistemas operacionais iOs 
e Android. Desde o início do 
período em que a propa-
ganda eleitoral é permitida, 
o aplicativo Pardal recebeu, 
só no Estado de São Paulo, 
cerca de 1361 denúncias.

Vota normalmente
O eleitor que não votou 
e não justificou a ausência 
às urnas nas eleições ge-
rais de 2018 pode votar 
normalmente nas eleições 
municipais deste ano. O 
cancelamento do título em 
razão da ausência às urnas 
só ocorre quando a pessoa 
não vota e não justifica em 
três turnos consecutivos. O 
título de eleitor cancelado 
impossibilita o exercício do 
voto. A situação eleitoral 

pode ser consultada no site 
do Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo. O prazo para 
regularização do título de 
eleitor terminou em 6 de 
maio. Quem teve o título 
cancelado e não regularizou 
no prazo não poderá votar.

Biometria suspensa
Na Baixada Santista, a maio-
ria dos eleitores (711.748) 
já possui a identificação 
por biometria. No entanto, 
a identificação biométrica 
foi excluída das eleições 
municipais de 2020 como 
medida de prevenção ao 
Covid-19. Com a decisão, 
os eleitores dos municípios 
que passaram pelo cadastra-
mento obrigatório em 2019 
e não fizeram a biometria, 
poderão votar normalmente. 
Após as eleições, o título 
desses eleitores voltará à 
condição de cancelado e 
será necessário regularizar.

E-título
A versão digital do título 
de eleitor, o aplicativo e-
título, está disponível para 
o eleitor que deseja acessar 
com praticidade todas as 
informações pessoais neces-
sárias para votar neste ano. 
O aplicativo oferece infor-
mações sobre a situação do 
eleitor, zona eleitoral, seção 
de votação, entre outras. Os 
eleitores que estiverem fora 
do seu domicílio eleitoral 
no dia do pleito também 
poderão justificar a ausên-
cia baixando o aplicativo.

Na última semana (6), o 
Ipem-SP (Instituto de Pesos 
e Medidas do Estado de 
São Paulo), verificou os ra-
dares localizados na Avenida 
Marjory da Silva Prado, altura 
dos números 489, 1944 
e 1853, em Guarujá. Os 
instrumentos foram aprova-
dos e seguem em perfeito 
funcionamento. Em caso 
de excesso de velocidade, 
para aplicação de multas, o 
equipamento precisa estar 
verificado pelo Ipem-SP. A 
ação envolve os fiscais do 
Ipem-SP e a equipe da em-
presa responsável pelo radar. 

De Guarujá

A Prefeitura de Guaru-
já, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Portuário (Sedep), 
apoiará mais uma série de 
capacitações gratuitas para 
empreendedores. Desta vez, 
a quarta edição da Jornada 
Empreendedora 2020 acon-
tecerá a partir do próximo 
dia 19 até 27 de novembro. 
As inscrições estão aber-
tas e as vagas são limitadas.

O objetivo é adaptar os 

profissionais para a nova reali-
dade de mercado com a pan-
demia.  Entre os próximos dias 
26 e 30, sempre às 17 horas, 
acontecerão oficinas on-line, 
que abordarão formas de 
utilizar as redes sociais a favor 
da sua empresa, com o ma-
rketing digital (confira detalhes 
abaixo). É necessário acessar 
o link http://bit.ly/jornadaou-
tubro para realizar a inscrição.

Presenciais - Com todos 
os cuidados recomendados 
para evitar a propagação 
do novo coronavírus, tam-

bém acontecerão cursos 
presenciais. Os afroempre-
endedores terão a oportu-
nidade de participar, ainda 
neste mês, de dois cursos 
para dar primeiros passos 
e organizar o seu negócio. 

Já no fim de outubro e 
durante o mês de novembro, 
será a vez do público em geral 
assistir a esses mesmos cursos. 
Serão três turmas para “Super-
MEI - Primeiros Passos” e uma 
para “SuperMEI - Organize Seu 
Negócio”. (detalhes abaixo).

A fim de evitar aglome-

rações, as vagas para os 
cursos presenciais são limi-
tadas a 15 pessoas. Para se 
inscrever para qualquer uma 
dessas capacitações, basta 
entrar em contato com o 
whatsapp da Sedep (13) 
3040-7432, de segunda à 
sexta-feira, das 10 às 16 horas.

A iniciativa ocorre em 
parceria com o Sebrae-SP, 
Associação Comercial de 
Guarujá (Aceg), Câmara dos 
Dir igentes Loj istas (CDL), 
Instituto Luther King e Rede 
Brasil Afroempreendedor.

Mais 60 famílias 
recebem as chaves no 
Parque da Montanha

Entregas das chaves serão feitas de forma gradativa, até o dia 26 deste mês

Candidaturas de mulheres no país apresentam leve aumento

Giro

Radares de 
Guarujá são 
vistoriados

Empreendedorismo

Abertas inscrições para oficinas
on-line e cursos presenciais gratuitas



Mirian Vasconcelos Martinez inaugura o
‘Be Happy’ Salão de Festas, em Bertioga

A empresária Mirian Vas-
concelos Martinez inau-
gurou no último dia 30, 
em Bertioga, um belíssi-
mo espaço para realizar 
eventos. O salão Be Ha-
ppy, fica na Avenida An-

chieta nº. 503 (piso supe-
rior). O local tem capaci-
dade para mais de 250 
pessoas, é climatizado e 
tem ótimo atendimento. 
Contatos com Fernanda 
- tel. (13) 98136-9589,

O empresário Paulo Sérgio Martinez Junior, sua mãe Mirian Vasconcelos Martinez, o prefeito de Bertioga,
Caio Matheus - que fez questão de prestigiar a família - e a empresária Fernanda Martinez Kurjata 

Paulo Sérgio Martinez Junior, Amanda Soster, Eloir e Luiz Soster 

A empresária Lay Muniz
(Estúdio de Beleza)

Wanda Yalongo
Vasconcelos 

Ana Carolina Rosário e Celso Cruz 
vieram trazer um abraço à amiga 

Os empresários Lílian Alencar
e Sávio Henrique Alencar 

Oscar Moura e sua esposa Lia Moura 
parabenizaram Mirian pela iniciativa 

A publicitária Yasmin de Paula e a 
simpática designer Isabela Kocsis

Roseane Goes e Osni Goes
estavam entre os convidados

O casal de empresários
Claudirene e Sérgio Alencar

A empresária Fernanda Martinez 
Kurjata e seu marido Marcos Kurjata 

M
Tb

.4
7.

30
9

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

O secretário de Habitação e Obras
de Bertioga, Luiz Carlos Rachid
e sua esposa Lucineide Rachid

 (13) 3382-1040         (13) 99745.1520
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1520 - Centro, Guarujá



JoséJosé  FlFlávioávioJoséJosé  FlFlávioávioM
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joseflaviocolunista@gmail.com

2266  
anosanos
Eternizando
emoções
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MOMENTOS DE 2016

O novo comandante da 1ª Brigada de 
Artilharia Antiaérea, general de Brigada 
Maurílio Miranda Neto Ribeiro assumiu

o comando no último dia 28 e foi
recepcionado por inúmeras autoridades 

A bonita delegada da
Polícia Federal Cassiana

Saad foi muito cumprimentada 

O chefe-do-estado-maior
do Comando Militar do

Sudeste, general de Brigada, 
Ricardo Miranda Aversa

O chefe do Departamento
de Ciências e Tecnologia, 

general de Exército, Juarez 
Aparecido de Paula

O comandante da 2ª Região 
Militar de São Paulo, general

de Divisão, Antônio dos
Santos Guerra Neto 

O chefe-do-estado-maior, da 1ª 
Brigada de Artilharia Antiaérea, 
coronel Dênis Ernesto do Carmo, 
que recentemente foi homenage-
ado com uma das maiores hon-
rarias da Aeronáutica, ‘Medalha 
Mérito Alberto Santos Dumont’ 

O comandante dos Portos do 
Estado de São Paulo, José 

Pinheiro de Carvalho

O comandante 
do Comando 

Militar do 
Sudeste,

general de 
Exército, 

Mauro César 
Lourenna Cid, 
homenageou 

o general João 
Chalella Junior, 

por sua brilhante 
passagem 
diante do 

comando da
1ª Brigada

Marciane Ribeiro, esposa do general
Maurílio Miranda Neto Ribeiro 

Eugênio Pierotti, o comandante da Base Aérea de
Santos, tenente-coronel-aviador Carlos Alberto Panza

Santos e o presidente da Abast, Aníbal Martinez
Este colunista agradece ao general João Chalella Junior 

pela amizade e atenção durante seu comando 

 A artista plástica e coacher (instrutor), Patrícia Leão presenteou o
general João Chalella Junior com a bonita arte em grafite. O general

e sua esposa Maria Inês Chalella agradeceram a lembrança
O empresário Marcos Dias e Cláudia Dias
foram prestigiar a passagem de comando

General Maurílio Miranda Neto Ribeiro é o novo
comandante da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea



ACOMPANHE-NOS PELO FACEBOOK
www.facebook.com/EstanciaDeGuaruja
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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 (13) 3384-6866 (13) 3384-6866 

� Charges  � Logotipos
� Ilustrações � Caricaturas 
� Logomarcas

BabuBabuBabuBabu
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS

DOS AUTISTAS DE GUARUJÁ

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Usando das atribuições que me são conferidas, convoco 

à Assembleia Geral Extraordinária que será realizada em 
nossa sede, situada à Rua Santo Amaro nº 523, Vila Maia, 
Guarujá/SP, no dia 30 de outubro de 2020 às 15h em primeira 
chamada e em segunda chamada às 15h30min.

Ordem do dia: Apresentação dos Voluntários da APAAG;
Assuntos Gerais.

Guarujá, 06 de outubro de 2020.

Silene Cavalcante Silva Duó.
Presidente

Iniciativa começa na ter-
ça-feira (13) e vai estimar 
frequência de infecção pelo 
coronavírus em retomada de 
aulas presenciais

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(7) o início da testagem de 
infecções por coronavírus 
na rede estadual de ensino. 
O procedimento será reali-
zado ao longo deste mês e 
prevê, inicialmente, alcance 
de 10 mil estudantes e 9,3 
mil profissionais da educa-
ção das escolas estaduais.

“O Governo inicia na pró-
xima semana a testagem em 
alunos e servidores da rede 
estadual de Educação logo 
após o feriado. O objetivo é 
mapear os níveis de infecção 
na rede estadual de ensino 
para que aos poucos e de 

maneira segura tenhamos 
todos os procedimentos 
acompanhados pela Saúde 
em São Paulo”, declarou o 
Governador.

Inicialmente, os testes 
serão feitos em alunos e 
profissionais de cem escolas, 
distribuídas em 20 cidades 
em diversas regiões do esta-
do. A seleção das unidades 
escolares participantes será 
feita por sorteio.

Em cada escola, serão 
testados cem alunos e todos 
os servidores. A aplicação de 
testes RT-PCR também será 
estendida a pessoas sem sin-
tomas devido à possibilidade 
de infecções em fase inicial 
de contágio.

“Com esta medida, pode-
remos diagnosticar eventuais 
casos de COVID-19 no am-

biente escolar e brevemente 
recomendar o isolamen-
to social para recuperação 
plena da saúde da pessoa, 
evitando também que o 
vírus seja transmitido a ou-
tras pessoas que convivem 
nestas unidades”, disse o 
Secretário de Estado da 
Saúde, Jean Gorinchteyn.

O objetivo é identificar a 
frequência de contágio pelo 
novo coronavírus durante 
o período de volta às aulas 
presenciais – o retorno acon-
tece a partir desta quarta, de 
forma opcional, para alunos 
do ensino médio e Educa-
ção de Jovens e Adultos. A 
medida está condicionada a 
autorizações das prefeituras 
e aprovação de planos de 
retomada de cada unidade 
na Secretaria da Educação.

Durante este mês, a Se-
cretaria de Saúde de Guarujá 
(Sesau) realiza o Levanta-
mento Rápido de Índices 
para Aedes aegypti (LIRA). 
O objetivo é identificar os 
locais com maior infestação, 
assim como os recipientes 
predominantes de criadouros 
em cada local. 

Nesta semana, os agentes 
estarão até sexta-feira (9), na 
Enseada, Perequê e Pae Cará 
(Vicente de Carvalho). A ação 
está prevista para ocorrer em 
todos os bairros do Municí-
pio. Esse estudo possibilitará 
o reforço de ações de con-
trole e combate ao mosqui-
to transmissor de doenças 
como, por exemplo, dengue, 
chikungunya e zika. 

As vistorias para buscar 
e eliminar possíveis focos 
do Aedes aegyti ocorrerão 
normalmente. Na ação, os 
servidores coletarão amostras 
das larvas encontradas, e a 
fim de evitar a propagação 
do novo coronavírus, os cui-
dados são redobrados. Para 
isso, os agentes utilizam Equi-
pamentos de Proteção Indi-
vidual (EPIs), como máscaras 

Em Guarujá, a Campanha 
de Vacinação contra a Gripe 
(Influenza vírus H1N1, A e B) 
terminou na última quarta-fei-
ra (30), imunizando 155.472 
mil pessoas no total. Exceto 
o grupo prioritário de adultos 
de 55 a 59 anos, todos os 
outros atingiram a meta de 
90% da cobertura vacinal.

Conforme recomenda-
do por órgãos oficiais de 
Saúde, os profissionais es-
tão utilizando Equipamen-
tos de Proteção Individual 
(EPI’s) e seguem todos os 
protocolos de higiene e 
segurança, que estão sendo 
tomados para evitar a propa-
gação do novo coronavírus.

Em sessão na tarde de 
terça-feira (6), a Câmara de 
Guarujá aprovou, por unani-
midade, Moção de Repúdio 
de seu presidente, Edilson 
Dias (PT), à reforma adminis-
trativa do governo federal. 

“A proposta de reforma 
mantém privilégios de poucos, 
retira direitos de muitos e abre 
brecha para perseguição ao 
funcionalismo”, disse o verea-
dor na abertura da justificativa.

Na presença de presiden-
tes e diretores de sindicatos 
de servidores de Guarujá, 
Santos, Praia Grande e São 
Vicente, Edilson não poupou 
críticas à proposta de emenda 
à constituição (pec) 32-2020.

“Ela traz instabilidade aos 
de baixo, privilegia o alto 
escalão e passa um ‘cheque 
em branco’ para o presiden-
te da república acabar com 
órgãos do executivo sem aval 
do parlamento”, disse Dias.

Segundo o presidente do 

A Secretaria de Educa-
ção, Esporte e Lazer (Sedel) 
divulgou o calendário de 
rematrículas na Rede Munici-
pal de Ensino de Guarujá. As 
vagas são correspondentes 
a alunos das turmas de Edu-

cação Infantil, modalidades 
creche e pré-escola e En-
sino Fundamental, modali-
dades Regular e Educação 
de Jovens e Adultos (EJA).

O cronograma para o 
ano letivo de 2021 foi pu-

blicado no Diário Oficial, no 
último dia 23, para orientar 
pais e responsáveis sobre a 
agenda e a documentação 
necessária. As unidades es-
colares deverão organizar e 
agendar horários para evitar 

aglomeração e impedir a 
contaminação da Covid-19.

As rematrículas estão libe-
radas para os alunos do 1° ao 
4° ano e do 6° ao 8° ano, do 
Ensino Fundamental; do 1° ao 
4° termo do EJA I; do 9° ao 

11° termo do EJA II; do Infan-
til IV que irão para o Infantil V, 
da Educação Infantil e para 
crianças que continuarão na 
mesma creche.

As escolas estão receben-
do ligações dos responsáveis, 

de segunda a sexta-feira, das 
10 às 16 horas, para maiores 
detalhes de quando deve-
rão comparecer a unidade 
para efetivar a rematrícula. 
No local, o uso de máscara 
de proteção é obrigatório.

Guarujá define calendário de rematrícula para o ano letivo de 2021

Governo do Estado de SP vai testar 100
alunos e professores em todas as unidades

Objetivo é identificar a frequência de contágio pelo novo
coronavírus durante o período de volta às aulas presenciais

Sindical

Por unanimidade, Câmara
de Guarujá repudia

reforma administrativa 

Representantes de sindicatos de servidores, na
terça-feira (6), diante do legislativo guarujaense 

legislativo, a medida abrange 
funcionários públicos nas es-
feras municipais, federais e es-
taduais, algo em torno de 11,4 
milhões de pessoas. Citando o 
Dieese (Departamento Intersin-
dical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos), Edilson 
afirmou que a medida fragiliza 
a condição de trabalho, em 
especial o fim da estabilidade.

“Com disso, pode inten-
sificar o assédio moral e a 

substituição dos estatutá-
rios por temporários ou ter-
ceirizados. Segundo ele, a 
propaganda induz a popu-
lação a acreditar que haverá 
economia contas públicas.”

Edilson lamentou que o go-
verno tente passar a ideia para 
a sociedade que preza pelas 
contas públicas e aumento da 
produtividade no setor, sem 
lembrar que o servidor está na 
ponta dos serviços prestados.

O presidente do sindica-
to de Guarujá, Zoel Garcia Si-
queira, pedirá a Edilson que 
apresente a moção também 
em forma de requerimento 
dirigido aos líderes partidá-
rios no congresso nacional.

O presidente do Sindest 
Santos, Fábio Marcelo Pi-
mentel, diz que os próprios 
sindicatos enviarão a moção 

ao congresso, mas também 
apoia a ideia de requerimen-
tos nas câmaras municipais.

O presidente do sin-
dicato de Praia Grande, 
Adriano Rober to Lopes 
da Silva “Pixoxó”, espera 
que os vereadores locais 
recebam bem os sindica-
listas, na audiência marca-
da para 16 de outubro.

Sindicatos em atividade

Aedes aegypti

Saúde inicia levantamento 
para identificar bairros 
com maior infestação

Nesta semana, agentes estarão pela Enseada, 
Perequê e Pae Cará, em Vicente de Carvalho

e luvas, visando  sua própria 
segurança e a dos munícipes.

IDENTIFICAÇÃO
Além dos EPIs, os servido-

res estão utilizando crachá e 
uniforme para visitar as casas. 
Para facilitar a identificação, o 
agente utiliza uniforme da cor 
branca e o supervisor, azul ma-
rinho, ambas com a seguinte 
frase na frente: ‘Todos juntos 

contra o Aedes aegypti – Gua-
rujá’. Na manga esquerda está 
o brasão da Prefeitura e, nas 
costas, a informação: ‘Prefei-
tura de Guarujá, Secretaria de 
Saúde, Controle de Dengue’. 

Em caso de dúvida, o 
munícipe pode ligar para o 
telefone (13) 3341-6569, 
identificar o nome do agen-
te e verificar se a equipe 
está atuando no seu bairro.

Mais de 155 mil pessoas 
são imunizadas contra
a gripe no município
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SMEM

MINGUANTE
PANARRIAR

SACRANBA
SLOLHOU
ABAHPAR
DUOAMARO

TERRADOCE
MDNADAR

COPAPUIR
DACEGOL

FEIRABILE
LORATOI
ASIRET

PROVEITOSO

Símbolo
de

nêutron

Chuva
fina e
miúda

Muro alto
das for-
talezas

Fase da
Lua que
se segue
à Cheia

Cair sob
peso

"Peter
(?)",
conto

infantil

Liga de
basquete
dos EUA
(sigla)

Sílvio Luís,
locutor

esportivo

Interjeição
muito usa-
da no Sul
do Brasil

Canto
para
duas
vozes

(?) Castro,
atriz bra-

sileira

Erva-(?):
ingredien-
te de chás
calmantes

O planeta
em que
vivemos

Lugar por
onde o rio

passa

Parte
anexa à
cozinha

Estado
cuja capi-
tal é Forta-
leza (sigla)

Meta do
artilheiro

(fut.)

Comércio
de frutas

e legumes
ao ar livre

Eterna
vítima do

gato

Eduardo
Suplicy,
político
paulista

Forma de
vigas

"(?) – O 
Extrater-
restre"
filme

Símbolo de operação
na Matemática

Material usado para
educação infantil

Secreção
do fígado
(?) Toledo,
humorista

Desgastar
por fricção
Problema
dentário

Apartamen-
to (pop.) 
(?) à luz:

parir

O código
genético
Carne da
feijoada

Mirou
Costura
de forma
artesanal

Medida
agrária

(?) a corda:
desistir

Peça do assoalho

Como é chamado
Robin, parceiro de

Batman (HQ)

Divisível
por dois
Louco,

em inglês
"(?) ao pró-
ximo", man-
damento
cristão

Via-(?): o
caminho

percorrido
por Jesus

Título no-
bre inglês
Vogal do

masculino

Espécie de
tecido fino
Útil; que
convém

3/dna — mad — sir. 4/bile — paio — puir. 5/sacra.

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

No último sábado (03), as 
ligas acadêmicas de Oncolo-
gia (LACCON) e de Saúde da 
Mulher (LASM), da Universida-
de de Medicina de Guarujá da 
Unaerp realizaram o I Mutirão 
da Mama com a equipe da 
Usafa Jardim dos Pássaros. 
Durante a ação, as mulheres 
puderam verificar como está 
a saúde e receber orientações 
para prevenção ao câncer de 
mama e de colo de útero. 

A moradora do Jardim Pri-
mavera Ana Lucia Rodrigues 
foi acompanhar a mãe Luci 
Silva Rodrigues no atendi-
mento e elogiou a iniciativa. 
“Fomos atendidas com muito 
carinho e atenção. É sempre 
importante estar cuidando 
do nosso corpo, a saúde é 
uma só e a gente tem que 
cuidar.” Rita Maria Pereira dos 
Santos soube da campanha 
na igreja e decidiu procurar a 
unidade. “É bom fazer todos 
os exames pra prevenir, que 
é para nosso bem mesmo”. 

Da Redação

Mesmo com a pandemia 
de Covid-19, no Brasil, mais 
da metade da população 
está feliz. É o que apon-
ta o levantamento “Global 
Happiness 2020”, re-
alizado pela Ipsos 
com 20 mil adul-
tos de 27 países. 

Os entrevis-
t ados  dev i am 
responder uma 
pergunta simples: 
“Considerando to-
dos os aspectos, você 
diria que está muito feliz, ra-
zoavelmente feliz, não muito 
feliz ou nada feliz?”. Dentre 
os mil respondentes brasilei-
ros, 63% se autodeclararam 
felizes, sendo que, destes, 
14% estão “muito felizes” e 
49% “razoavelmente felizes”.

O grau de fel ic idade 
dos ouvidos no Brasil reflete 
exatamente a média global. 
Considerando os 20 mil ou-
vidos pelo estudo, 63% se 
consideram felizes – sen-
do 11% “muito felizes” e 

52% “razoavelmente felizes”. 
Os países cujos entrevis-

tados possuem níveis mais 
altos de felicidade são Chi-
na (93%), Holanda (87%), 
Arábia Saudita (80%), Fran-
ça (78%) e Canadá (78%).

Em contrapar tida, 
entre os países que 

menos declaram 
estar felizes, os 
latino-america-
nos aparecem 
em peso: Peru 

( 3 2 % ) ,  C h i l e 
(35%),  Espanha 

(38%) ,  A rgen t i na 
(43%), Hungria (45%) e Mé-
xico (46%). Na classificação 
das 27 nações, o Brasil é a 14ª 
com maior grau de felicidade 
entre seus respondentes.

HISTÓRICO
DA PESQUISA

Entre os anos de 2011 e 
2020, a Ipsos já realizou seis 
edições do levantamento 
“Global Happiness”. O histó-
rico dos resultados anteriores 
mostra que o Brasil, de 10 
anos para cá, diminuiu em 

14 pontos percentuais a sua 
taxa de felicidade. Em 2011, 
eram 77% que se declaravam 
felizes; hoje, são 63%. Em 
relação ao ano passado, no 
entanto, quando 61% dos 
entrevistados brasileiros de-
clararam estar felizes, houve 
um leve aumento de 2%, 
dentro da margem de erro.

Globalmente, a movimen-
tação foi a mesma. O índice 
de adultos felizes, em 2011, 
era de 77%. Hoje está em 
63%, uma queda de 14 pon-
tos percentuais. Consideran-
do o ano anterior (64%), o 
declínio foi de apenas 1%.

O QUE FAZ
VOCÊ FELIZ?

Após uma análise quantita-
tiva da felicidade, a pesquisa 
da Ipsos trouxe 29 possíveis 
motivações para esse senti-
mento e pediu que os partici-
pantes classificassem se cada 
uma trazia ou poderia trazer 
“mais felicidade”, “alguma fe-
licidade” ou “não poderia tra-
zer felicidade” para suas vidas.

As cinco maiores fontes 

de felicidade dos brasileiros 
identificadas pelo levanta-
mento foram as seguintes, 
em ordem de importância: 
minha saúde/bem-estar físico 
(68%), sentir que minha vida 
tem significado (62%), ter 
um bom emprego (61%), ter 
controle sobre minha vida 
(60%) e minha proteção e 
segurança pessoais (59%).

Em nível global, algumas 
prioridades diferem, mas o 
primeiro e o quarto lugar se 
mantêm os mesmos: minha 
saúde/bem-estar físico (55%), 
meu relacionamento com meu 
parceiro/cônjuge (49%), meus 
filhos (49%), sentir que minha 
vida tem significado (48%) e 
minhas condições de vida 
– água, comida, abrigo (45%).

A pesquisa “Global Hap-
piness 2020” foi conduzida 
na plataforma on-line Glo-
bal Advisor da Ipsos, entre 
24 de julho e 7 de agosto 
de 2020. Foram realizadas 
19.516 entrevistas em 27 pa-
íses, sendo 1.000 no Brasil. A 
margem de erro para o Brasil 
é de 3.5 pontos percentuais.

O Ministério do Turismo vai 
criar um grupo de trabalho 
para discutir e estimular a eco-
nomia criativa, por meio do tu-
rismo e cultura, nos municípios 
brasileiros. O objetivo é esti-
mular as cidades a usarem o 
seu capital criativo e inovador 
para promoção do desenvol-
vimento econômico local atra-
vés de práticas como gastro-
nomia e música, por exemplo.

A comissão deve apre-
sentar, no próximo ano, uma 
proposta com elementos 
técnicos que respaldem a 
criação da Rede Brasileira de 
Cidades Criativas. A ideia é 
construir critérios e diretrizes 
para o desenvolvimento das 
agendas criativas das cidades, 
estimulando, principalmente, 
o turismo de experiência.

“Este é um movimento 
importante para o desen-
volvimento turístico, econô-
mico, cultural e social dos 
municípios brasileiros. Ao criar 
soluções inovadoras de me-
lhorias locais, diversificando 
a oferta turística e o desen-
volvimento da cultura, quem 
mais ganha é a população”, 
destaca o ministro do Turis-
mo, Marcelo Álvaro Antônio.

O grupo será formado por 

representantes das secretarias 
nacionais de Desenvolvimento 
e Competitividade do Turis-
mo e da Economia Criativa e 
Diversidade Cultural. A partici-
pação não será remunerada. 
A portaria que institui o grupo 
de trabalho foi publicada 
nesta terça-feira (06) no Diário 
Oficial da União.

CIDADES CRIATIVAS – Dez 
cidades brasileiras possuem 
o selo de “cidades criativas”, 
concedido pela Organiza-
ção das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO). Estão na lista Be-
lém (PA), Florianópolis (SC), 
Paraty (RJ) e Belo Horizonte 
(MG), no campo da gastro-
nomia; Brasília (DF), Curitiba 
(PR) e For taleza (CE), em 
design; João Pessoa (PB), em 
artesanato e artes populares; 
Salvador (BA), na música; e 
Santos (SP), no cinema.

Desde 2004, a UNESCO 
reconhece, em todo o mundo, 
esforços de cidades para co-
locar a economia criativa, com 
projetos turísticos e culturais, no 
centro de planos de desenvol-
vimento urbano. Por isso, criou 
a rede mundial de cidades 
criativas. Atualmente, são 246 
cidades em mais de 80 países.

Outubro Rosa

Medicina da Unaerp Guarujá participa de Mutirão da Mama

Durante a ação, as mulheres puderam verificar como está a saúde e receber
orientações para prevenção ao câncer de mama e de colo de útero

MTur
Comissão tem missão de 

estimular a economia 
criativa nos municípios 

Pesquisa

Seis em cada 10 brasileiros
se consideram pessoas felizes

Índice de 
felicidade 

no país caiu 
14 pontos 

percentuais

Os alunos vivenciaram a 
prática auxiliando no aten-
dimento à população junto 
com as equipes da unidade. 

“Esse é o objetivo, trazer 
o conhecimento científico 
para a comunidade”, afirma 
a professora da disciplina 

de Habilidades de Saúde 
da Mulher e preceptora da 
Liga de Saúde da Mulher, 
Carla de Marinis. Ela reforçou 

a importância do autoexa-
me das mamas e do diag-
nóstico precoce. “Quanto 
mais cedo é diagnosticada 
qualquer alteração, mais 
precocemente podemos 
proceder com o tratamento”. 

Presidente da Liga de Saú-
de da Mulher, a estudante 
Salma Beatriz Cadena acredita 
na importância dessas ações. 
“Conseguimos compartilhar 
o que aprendemos, gerando 
maior experiência para nós 
e um autocuidado maior às 
mulheres que estiveram pre-
sentes”. A presidente da Liga 
de Oncologia, a aluna Bianca 
Pereira, também destaca a 
união de esforços. “Hoje es-
tamos unidos na luta contra 
o câncer. Nosso objetivo é 
ajudar as pessoas acima de 
tudo e nos desenvolver-
mos como futuros médicos”. 

O coordenador da Medi-
cina Guarujá da Unaerp, Prof 
Dr Geraldo Magela Marques, 
ressaltou a organização do 

evento. “As ligas consegui-
ram envolver os alunos, a 
unidade de saúde, profes-
sores, aproveitando esse 
momento do Outubro Rosa 
para atender a comunidade, 
que é nosso foco principal”. 

O I mutirão das mamas 
contou com apoio da Unaerp, 
Prefeitura de Guarujá e Onco-
lógica do Brasil. Para a gerente 
da Usafa, enfermeira Juliana 
Góis, a parceria foi muito 
positiva, sendo a prevenção 
um meio para diminuir os ín-
dices de casos. A diretora da 
Atenção Básica da Prefeitura 
de Guarujá, Thaisy Guerra, 
lembrou que o cuidado com 
a saúde é contínuo. “Esse 
mês de outubro é muito 
especial para prevenção ao 
câncer de mama e de colo 
de útero, mas vale ressaltar 
que é importante fazer esse 
acompanhamento o ano in-
teiro, e as unidades de saúde 
do município estão prepara-
das para esse atendimento”. 
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Outubro Rosa

Número de mamografias no país caiu neste ano
De Agência Brasil

O número de mamografias 
realizadas pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) caiu entre 
janeiro e julho deste ano, em 
comparação com os anos an-
teriores. O número de mamo-
grafias realizadas até julho de 
2020 foi de 1,1 milhão, contra 
2,1 milhões nos mesmos 
períodos de 2018 e 2019.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, a pande-
mia de covid-19 foi o fator 
principal para a diminuição 
da procura por esse servi-
ço, ainda que as unidades 
de saúde tenham mantido 
o atendimento e a ofer ta 
de tratamento às pacientes.

Durante o lançamento da 
campanha Outubro Rosa, o 
ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, disse que ficou claro 
a diminuição dos atendimen-
tos, não só de câncer, mas de 
todas as doenças. “Esse re-
presamento de atendimentos 
e a nova ação que temos que 
fazer para dar vazão às de-
mandas futuras chama-se se-
gunda onda. Não é o repique 
da pandemia, é exatamente as 
doenças e tratamentos que 
foram interrompidos ou não 
foram começados. Esse é o 
desafio do SUS”, destacou.

Apesar dos problemas 
trazidos pela pandemia, o Mi-
nistério da Saúde destaca que 
em 75,54% dos atendimentos 

De acordo com estu-
do do Seade, entre julho 
e agosto, o número de 
empregos formais no Esta-
do de São Paulo ampliou 
0,6%. As 397 mil admis-
sões ocorridas superaram 
os 333 mil desligamentos, 
o que resultou na gera-
ção de 65 mil empregos.

De janeiro a agosto, hou-
ve decréscimo de -279 
mil empregos no Estado (-
2,3%), o que corresponde a 
33% da redução de postos 
de trabalho formais no Brasil 
(-849 mil, ou -2,2%).

Os setores do comércio 
e serviços acumulam as 
maiores perdas no ano. As 
atividades paulistas que ge-
raram mais empregos foram 
a agropecuária (66 mil) e a 
construção (10 mil).

A utilização do Benefício 
Emergencial de Preservação 
do Emprego e da Renda, que, 
entre abril e agosto alcançou 

5,3 milhões de empregos 
no Estado (45% do total 
dos empregos celetistas), é 
importante fator explicativo 
desses resultados. Note-se 
que, nesse período, 2,3 
milhões dos acordos (43%) 
corresponderam à suspen-
são do contrato de trabalho.

No ano, as regiões de 
São José do Rio Preto, Ma-
rília, Central, Barretos, Bauru 
e Araçatuba apresentam 
saldos positivos, enquanto 
as maiores reduções do nível 
de emprego ocorreram no 
município de São Paulo (-
113 mil), nos demais municí-
pios da Região Metropolitana 
de São Paulo (-69 mil) e na 
região de Campinas (-38 mil).

O Seade – Fundação 
Sistema Estadual de Aná-
lise de Dados é a agência 
paulista de estatísticas que 
há mais de 40 anos coleta, 
analisa e dissemina dados 
sobre o Estado de São Paulo.

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) conseguiu na 
Justiça impedir o registro de 
propriedades rurais em terras 
indígenas que ainda estão em 
processo de demarcação nos 
municípios paulistas de Peruí-
be, Itanhaém, Mongaguá, Praia 
Grande e São Vicente. 

Decisão liminar proferida 
na segunda-feira (5) determi-
nou que a Fundação Nacional 
do Índio (Funai) e o Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) levem 
em conta as terras indígenas 
com processo de homo-
logação em andamento ao 
analisar a sobreposição de 
áreas para certificar os limites 
de imóveis rurais. A deci-
são atende a pedidos feitos 
pelo MPF em ação civil pú-
blica ajuizada em setembro.

O registro de proprieda-
des particulares dentro de 
terras indígenas que ainda não 
foram homologadas se tornou 
possível após a edição, pela 
Funai, da Instrução Normativa 
(IN) nº 9, de 16 de abril de 
2020. O novo texto substi-
tuiu uma norma de 2012 e 
restringiu substancialmente 
as hipóteses que impediam 
a emissão da Declaração de 
Reconhecimento de Limites 
(DRL) para proprietários ru-
rais. Tal documento, exigido 
para o registro do imóvel, 

De acordo com o Ministério da Saúde, a pandemia de covid-19
foi o fator principal para a diminuição da procura por esse serviço

realizados neste ano, o tempo 
de até 60 dias entre o diag-
nóstico e o tratamento em 
todos os estágios do câncer 
de mama no SUS foi respeita-
do, conforme preconiza a Lei 
nº 12.732, de 2012. Em 2019, 
esse índice ficou em 57,32%.

Com o slogan Cuidado 
com as Mamas, Carinho com 
seu Corpo”, a campanha 

do Outubro Rosa de 2020 
busca conscientizar as mu-
lheres sobre a importância da 
prevenção e do diagnóstico 
precoce da doença. No âm-
bito do SUS, o controle passa 
pelo diagnóstico precoce na 
Atenção Primária à Saúde e 
pelo rastreio mamográfico.

A recomendação é que 
mulheres sem sintomas ou 

sinais de doença com idade 
entre 50 a 69 anos façam a 
mamografia a cada dois anos. 
Ao ser atendida na Unidade 
Básica de Saúde, indepen-
dentemente do motivo da 
procura, toda mulher nessa 
faixa etária deve ser abordada 
para a realização do exame.

De acordo com estimativa 
do Instituto Nacional do Cân-

cer (Inca), órgão vinculado ao 
Ministério da Saúde, o Brasil 
terá em 2020 mais de 66,2 
mil novos casos de câncer 
de mama, que podem evo-
luir de diferentes formas. Por 
isso, a campanha alerta que 
para que as mulheres fiquem 
atentas ao próprio corpo.

“As usuárias devem ser 
empoderadas para que elas 

possam perceber as alte-
rações no próprio corpo, 
uma vez que a autonomia 
do cidadão também passa 
pelo autocuidado. Nossas 
mulheres devem ser orien-
tadas a examinar as mamas 
por ocasião da sua avaliação 
mensal, após o término da 
menstruação e uma vez ao 
ano na consulta com o gine-
cologista”, explicou o diretor 
do Departamento de Ações 
Estratégicas, Antônio Braga.

PREVENÇÃO
O ministro destacou ainda 

que, além de pensar o câncer 
de mama, o Outubro Rosa 
está centrado no cuidado 
integral das pessoas para a 
promoção de hábitos de 
vida saudáveis, já que fatores 
como obesidade e consumo 
de álcool podem piorar os 
resultados e riscos para o 
câncer de mama. 

A estimativa é que cerca 
de 30% dos casos podem 
ser evitados com a adoção 
de hábitos simples como 
praticar atividades físicas, ali-
mentação saudável e controle 
de peso, evitar bebidas alco-
ólicas e cigarros, amamentar 
e evitar hormônios sintéticos.

No caso da amamenta-
ção, estima-se que o risco 
de desenvolver câncer de 
mama diminui de 4,3% a 
6% a cada 12 meses de 
duração da amamentação.

Aumenta o emprego 
formal no Estado de SP

Houve crescimento em todos os setores

Baixada santista

Ação impede registro de imóveis
rurais em terras indígenas 

Liminar reconheceu ilegalidade de norma da 
Funai que permitiu imóveis particulares em 

áreas indígenas em processo de homologação

atesta a inexistência de so-
breposição da propriedade 
com área de usufruto indí-
gena, pertencente à União.

Antes da IN 09/2020, 
não podiam obter a DRL os 
imóveis que incidiam em ter-
ras indígenas em estudo de 
identificação e delimitação, 
bem como naquelas delimi-
tadas pela Funai, declaradas 
pelo Ministro da Justiça ou 
interditadas. Com a edição 
da nova norma, tais casos 

deixaram de ser impedimen-
to para o reconhecimento 
dos limites de imóveis rurais, 
permitindo-se o registro de 
propriedade de territórios 
que podem se tornar terras 
indígenas no futuro.

Nos municípios integrantes 
da Subseção Judiciária de São 
Vicente, a IN 09/2020 afetava 
pelo menos oito terras indíge-
nas cujos processos de de-
marcação ainda estão em an-
damento. São elas: Aldeinha e 

Guarani de Paranapuã (Xixova 
Japuí), em São Vicente; Itaóca, 
em Mongaguá; Aldeia Tangará 
e Aldeia Nhamandu Oua, em 
Itanhaém; Aldeia Tekoá Mirim, 
em Praia Grande; Piaçaguera, 
em Peruíbe; e Tenondé Porã, 
localizada nos municípios de 
São Vicente e Mongaguá, 
além de São Bernardo do 
Campo e São Paulo.

MEDIDAS
A decisão determina que 

a Funai mantenha ou, no pra-
zo de 30 dias, inclua no 
Sistema de Gestão Fundiária 
(Sigef) e no Sistema Nacional 
de Cadastro Ambiental Rural 
(Sicar) as terras indígenas em 
processo de demarcação 
nos municípios de Peruíbe, 
Itanhaém, Mongaguá, Praia 
Grande e São Vicente. Tais 
áreas deverão ser conside-
radas na emissão da DRL.

O Incra também deverá le-
var em conta tais territórios no 
procedimento de análise de 
sobreposição realizada pelos 
servidores credenciados no 
Sigef para a certificação dos 
limites de imóveis rurais. O 
instituto e a União, que é igual-
mente ré na ação, deverão 
ainda se abster de qualquer 
ato que possa impedir o cum-
primento da decisão judicial. 
O número do processo é 
5002617-29.2020.4.03.6141.


