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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

Projeto do Polo Industrial de
Guarujá ganha apoio do Estado
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Fãs do desenho clássico dos anos 1980 criaram o desfecho esperado há décadas, a
partir de um roteiro de Michael Reaves, que fazia parte da equipe de escritores da série
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Caverna do Dragão ganha seu 
aguardado final após 35 anos
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Divulgação
Protocolo de Intenção tem objetivo de 
atrair investimentos e desenvolver um polo 
de empresas no município para prestação 
de serviços de apoio à exploração de 
petróleo e gás natural do pré-sal

Sindicato tenta 
reverter justa causa

de funcionários
em Bertioga
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Nova creche na 
Vila Edna está 
com 80% das 

obras concluídas 
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Não votar também 
tem consequencia

As pesquisas eleitorais 
de intenção de votos na 
região têm em comum o 
grande número de pes-
soas que dizem que não 
vão votar, seja presencial-
mente, ou anular o voto. É 
compreensível a descren-
ça desses eleitores com 
o quadro político atual no 
Brasil em geral, e perfeita-
mente aceitável que uma 
parcela prefira a absten-
ção no dia da votação.

Mas, engana-se quem 
pensa assim. Não votar 
pode até ser bom como 

um protesto pacífico, 
mas, na prática, essa ação 
beneficia aos maus políti-
cos, e perpetua no poder 
os que dele se alimentam.

Um ditado popular diz 
que políticos e fraldas 
devem ser trocados de 
tempos em tempos pela 
mesma razão. E é a mais 
absoluta verdade. Mas 
para que isso ocorra, é 
preciso a participação 
popular em massa, é pre-
ciso que se apoie novas 
propostas, novas vonta-
des, que a população es-

colha quem melhor repre-
sentará os interesses co-
muns de sua sociedade.

O cargo de prefei-
to costuma ofuscar a 
corrida eleitoral dos ve-
readores, mas são eles 
que vão definir quais as 
prioridades da popula-
ção nas ações do poder 
Executivo. Atenção aos 
programas de mandato 
e não deixe que essa 
escolha seja seduzida 
por promessas ao vento.

Voto não tem pre-
ço, tem consequencia.

Micros
CING
Agora a coisa ficou séria. 
A Prefeitura de Guarujá foi 
a primeira cidade do Esta-
do a assinar um Protocolo 
de Intenções para trans-
formar o CING na porta 
de entrada e saída das 
atividades de exploração 
e produção de petróleo 
e gás natural do Pré-Sal. 
Guarujá tem a área mais 
vocacionada do Litoral 
Paulista para o desenvol-
vimento desta cadeia de 
negócios que envolvem 
serviços especializados e 
de alta tecnologia. 

CING II
A iniciativa é um grande 
incentivo para que em-
presas da área se instalem 
na cidade e com isso, a 
população ganhará novos 
postos de trabalho. Atual-
mente, apenas a Saipem 
ocupa uma área do Cing, e 
no momento está com bai-
xa atividade aguardando 
a renovação de contratos 
com a Petrobras.  

Novo normal
Dinheiro na cueca, a gente 
até se acostumou e virou 
tendência em diversos 
núcleos políticos pelo 
país afora. Uns foram des-
cobertos em gravações 
não autorizadas, outros, 
em aeroportos, outros no 
próprio Congresso. Será 
esse o novo normal?

Rachadinha ou cofrinho?
A quantia armazenada na 
“poupança” do Senador 
não foi oficialmente divul-
gada, mas isso não é rele-
vante para a massa, pois 
nas redes sociais o que 
mais se questionou é se o 
dinheiro encontrado faz 
parte da “rachadinha”, ou 
só foi desviada para o “co-
frinho” do senador mesmo.

Nota paulista
A região tem dois ganha-
dores do sorteio da Nota 
Fiscal Paulista. Em Santos, o 
ganhador dos R$ 1 milhão 
mora no bairro da Apare-
cida. Guarujá também tem 
um sorteado que receberá 

R$ 100 mil. O morador ga-
nhador mora no Jardim Boa 
Esperança. Uma notícia fe-
liz em tempos tão difíceis.

Nota Paulista II
Para concorrer, o consumi-
dor que pede a Nota Fiscal 
Paulista deve se cadastrar 
no site do programa e 
aderir ao regulamento. 
As adesões até o dia 25 
de cada mês permitem 
a participação já no mês 
seguinte. Cada R$ 100 em 
compras dá direito a um 
bilhete eletrônico para 
disputar aos prêmios.

Sobre as Ondas
Moradores do Edifício 
Sobre as Ondas vêm rei-
vindicando junto à impren-
sa e órgão públicos da 
Cidade, uma área de carga 
e descarga, embarque e 
desembarque, em frente 
ao condomínio, que há 
pouco mais de um ano 
perdeu a acessibilidade 
por conta da ciclofaixa ins-
talada em frente à portaria 
do condomínio. 

Condephaat
Por ser um edifício tom-
bado pelo Conselho de 
Defesa do Patr imônio 
Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico (Con-
dephaat) desde 2013, 
não há possibilidade de 
obras para a criação de 
uma obra de acesso ao 
condomínio, que vem 
recebendo negativas até 
mesmo de entregas de 
supermercados por não 
haver onde parar ou esta-
cionar veículos.

Acessibilidade
Procurado pelos morado-
res, o vereador Nego Wal-
ter (PSB) fez uma indicação 
à Prefeitura de Guarujá na 
sessão da Câmara de Ve-
readores, no último dia 13, 
para que a engenharia de 
trânsito estude a instalação 
de uma área de carga e 
descarga na faixa zebrada 
próxima ao condomínio. 
Os moradores aguardam 
ansiosos pelo retorno 
do setor responsável.   

Projeto de lei
E por falar no vereador 
Nego Walter (PSB), ele 
prepara um projeto de Lei 
para ser apresentado na 
Câmara de Vereadores, 
caso seja reeleito, voltada 
para desempregados que 
precisam usar o transporte 
público para procurar uma 
vaga de trabalho. 

Passe livre
No projeto, o desempre-
gado poderá usar, durante 
90 dias, um passe livre 
que dá direito a viagens 
gratuitas no transpor te 
urbano de Guarujá. Have-
rá critérios de tempo de 
desemprego e comprova-
ção de documentos para 
o benefício. 

Nego Walter
O vereador Nego Wal-
ter está em seu terceiro 
mandato, e tem em sua 
biografia dezenas de leis 
municipais instituídas e 
voltadas para a melhoria da 
qualidade de vida e bem 
estar da população, muitas 
delas já divulgadas nessa 
coluna para nossos leitores.

Em debate
Em época de campanha 
política os debates são 
fundamentais para que os 
eleitores possam conhecer 
os planos de governo dos 
candidatos e, democrati-
camente, escolham quem 
deve governar a cidade, 
estado ou País. A falta 
de debates programados 
para as Eleições 2020 
tem deixado candidatos 
insatisfeitos. 

Em debate II
Recentemente, Dedé do 
Adélia (DEM), um dos 
candidatos ao executivo 
de Guarujá, fez uma rei-
vindicação em sua rede 
social para que órgãos 
de imprensa e entida-
des da sociedade civil 
organizada, que sempre 
realizaram debates, mar-
quem as datas. “Precisa-
mos exercer nosso direito 
democrático de deba-
ter ideias”, afirma Dedé.

O problema da pandemia
foi superdimensionado.

Presidente da República - Jair Bolsonaro, durante evento 
na Firjan, na semana em que o número de mortes pela 
covid-19, no Brasil, atingiu a marca de 150 mil vítimas

e mais de 5 milhões de infectados comprovados

FRASE DA SEMANA

Edna Mota Suman

“Quando um pobre 
morre de fome, não é 

porque Deus não cuidou 
dele. É porque você nem 

eu quisemos dar a ele
o que ele precisava”

Madre Teresa de Calcutá

Criado em 1961, o Pro-
grama Mundial de Alimen-
tos (PMA) da ONU acaba 
de ganhar o Prêmio Nobel 
da Paz, pela atuação hu-
manitária que, só em 2019, 
alcançou 88 países num 
ano no qual foi registrado 
um dos maiores núme-
ros de vítimas de fome 
aguda no mundo. São 
135 milhões pessoas, em 
grande parte impactadas 
por guerras e conflitos 
armados, problema agra-
vado pela crise sanitária 
causada pela pandemia 
de Covid-19.

Nobre, eficaz e abso-
lutamente necessário, não 
chega a ser surpresa esse 
reconhecimento mundial 
ao PMA, que foi o instru-
mento que a comunidade 
internacional escolheu 
para elevar o combate à 
fome e à miséria extrema 
ao centro das atenções 
do cenário mundial. A ati-
tude simbólica e bastante 
significativa dá um impulso 
considerável no sentido 
de colocar o combate à 
fome não só na pauta das 
nações subdesenvolvidas 
ou em desenvolvimento, 

mas também na dos países 
mais ricos, que precisam ser 
inseridos nessa discussão.

Ao levantar a bandeira 
do combate à fome, o 
Nobel da Paz se une à mais 
recente encíclica do Papa 
Francisco, que, neste mês 
de outubro, enalteceu, 
perante líderes católicos 
e fiéis, a necessidade de 
líderes políticos de todo o 
planeta se unirem em torno 
de uma eficaz solução para 
acabar com a fome, definin-
do a alimentação como um 
direito inalienável.

É recompensador cons-
tatar que nos últimos anos 
Guarujá esteve no caminho 
certo ao encampar com ve-
emência a luta pela garantia 
de segurança alimentar às 
pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. A 
começar pela reativação 
do Fundo Social de So-
lidariedade, em 2017, e 
a efetivação de diversas 
parcerias, eventos e ações 
com diferentes entes da 

sociedade civil organi-
zada, que resultaram na 
aquisição de dezenas de 
milhares de cestas básicas, 
distribuídas a 80 entidades 
assistenciais e também di-
retamente a famílias. 

É graças à ação emer-
gencial do Fundo Social 
de Solidariedade, aliada 
às políticas de desenvolvi-
mento social geridas pela 
Prefeitura, que o Município 
tem conseguido aten-
der quem foi diretamen-
te abalroado pelas duas 
grandes catástrofes que se 
abateram sobre a cidade 
seguidamente em 2020: 
a tempestade de março, 
que causou deslizamentos 
em morros e desalojou 
famílias em diferentes bair-
ros, e a pandemia, que 
em todo o País forçou o 
desaquecimento da eco-
nomia e o consequente 
fechamento de inúmeros 
postos de trabalho.

Como bem frisou a 
presidente do comitê no-
rueguês do Prêmio Nobel, 
Berit Reiss-Andersen, a 
necessidade por solidarie-
dade internacional é mais 
importante do que nunca. 
Na cerimônia, Andersen 
também foi feliz ao citar 
declaração do próprio 
programa da ONU, dizen-
do que até que tenhamos 
uma vacina – contra o co-
ronavírus –, comida é a me-
lhor vacina contra o caos. 
É essa a receita infalível: 
comida e solidariedade.

Edna Mota Suman, advogada e ex-presidente
do Fundo Social de Solidariedade de Guarujá

Artigo

Comida é a melhor vacina
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Projeto Enseada

Com aval da secretaria nacional,
obras no Cantagalo serão retomadas

Da Redação

As obras de produção 
habitacional no Cantaga-
lo, na região da Enseada, 
em Guarujá, que integram 
o Projeto Enseada, serão 
retomadas. São moradias 
populares que atenderão a 
população de baixa renda 
do Município e áreas de risco. 

A informação foi divulga-
da na quarta-feira (14), pelo 
secretário Nacional da Habi-
tação, Alfredo Eduardo dos 
Santos, durante reunião trans-
mitida por videoconferência, 
convocada pela deputada fe-
deral Rosana Valle, que solici-
tou os recursos para as obras, 
junto ao Governo Federal. 

Foi o segundo encontro 
entre técnicos do Gover-
no Federal e do Município 
agendado pela deputada, 
para explicar à Secretaria 
Nacional a situação e a ne-
cessidade urgente de aten-
der a população da Cidade. 
A obra, que começou em 
2014, entregou até o mo-

Da Redação

A Secretaria Estadual de 
Infraestrutura e Meio Am-
biente (SIMA) e a Prefeitura 
do Guarujá assinaram na 
quarta-feira (14), um Proto-
colo de Intenção com ob-
jetivo de atrair investimentos 
e desenvolver um polo de 
empresas no município para 
prestação de serviços de 
apoio à exploração de petró-
leo e gás natural do pré-sal. 

O protocolo permitirá 
impulsionar e transformar o 
Complexo Industrial Naval de 
Guarujá (CING) na porta de 
entrada e saída das atividades 
de exploração e produção 
de petróleo e gás natural do 
Pré-Sal. A cidade já possui 
grandes fornecedores de 
serviços especializados e de 
alta tecnologia para o setor. 

Devido à localização ge-
ográfica estratégica com fácil 
acesso de rodovias, ferrovia 

e aeroporto, o Município 
possui vocação econômi-
ca para o desenvolvimento 
da atividade com facilida-
de para logística por tuá-
ria, retroportuária, além da 
náutica, turismo e lazer. 

Para o Governo de São 
Paulo, internalizar os bene-
fícios sociais e econômicos 
que são gerados pelo setor 
vai estimular a prestação de 
serviços e tornar o Estado uma 
referência para empresas. 

“Essa semente colocada 
hoje é fundamental para o 
futuro do desenvolvimento 
da competitividade paulista 
nas atividades de exploração 
e produção de petróleo e 
gás”, declarou o secretário 
da SIMA, Marcos Penido. 

O crescimento da ativi-
dade no litoral paulista tem 
demandado ações, projetos 
e iniciativas de desenvolvi-
mento de áreas para atra-
ção de novos investimen-

tos. “Uma parceria que vai 
incentivar novos negócios 
e serviços especializados 
de alta tecnologia, conso-
lidando Guarujá como a 
porta de entrada e saída das 
atividades offshore no Litoral 
Paulista”, afirmou o secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Portuário do Guarujá, 
Rogerio Rudge Lima Netto.

VIABILIZAÇÃO
A Prefeitura já vem trabalhan-

do na viabilização de áreas 
e elaboração de estudos e 
projetos para criar atratividade 
ao ambiente de negócios. 
Com isso, a pasta irá viabilizar 
a disponibilidade de áreas 
para a implantação dos novos 
investimentos, assim como 
aprimorar a legislação muni-
cipal para criar atratividade 
ao ambiente de negócios. 
O Protocolo não envolve re-
passe de recursos financeiros 
e possui prazo de 36 meses.

A Secretaria de Educa-
ção, Esporte e Lazer (Sedel) 
informa que a rede municipal 
de ensino terá em breve uma 
nova creche na Vila Edna. 
Localizada na Avenida Brasil, 
s/n, a Unidade já está com 
80% dos trabalhos executa-
dos e terá capacidade para 
o atendimento de, aproxi-
madamente, 200 crianças. 

A previsão é de que até 
o final de dezembro, os ser-
viços sejam concluídos no 
local. Os serviços são exe-
cutados pela Fundação Fer-
nando Lee. No momento, os 
trabalhos seguem concen-
trados nas partes elétrica e 
hidráulica de toda a estrutura. 

A próxima etapa será pro-
videnciar o acabamento da 
unidade municipal, como por 
exemplo, a pintura e colocação 
dos acessórios, como a tubu-
lação de combate a incêndio. 

A nova creche vem sen-

A Prefeitura de Guaru-
já, por meio da Secretaria 
de Obras e Infraestrutura 
Urbana (Seinfra), anunciou 
nesta semana que as obras 
da nova sede do Corpo de 
Bombeiros de Guarujá estão 
em andamentro, com 70% 
dos serviços concluídos. 
Para a construção do imó-
vel, localizado na Avenida 
Helena Maria, 111, no Jardim 
Helena Maria, foi firmado um 
termo de permissão de uso 
de área, aprovado por meio 
do decreto nº 13.344, em 
junho deste ano.

A iniciativa surgiu do es-
forço conjunto entre Corpo 
de Bombeiros, Ministério 
Público e Prefeitura, na bus-
ca para melhor atender a 
população. A previsão para 
concluir a obra é o próximo 
mês de dezembro.

A nova sede vem sen-
do edificada numa área de 

aproximadamente 2.100 me-
tros quadrados. Atualmente, 
uma equipe trabalha no lo-
cal fazendo o reboco das 
paredes, colocando novo 
telhado na parte construída 
e fazendo as aberturas da 
garagem para acesso das via-
turas.  As aberturas também 
foram reforçadas com vigas 
para dar maior estabilidade 
à estrutura do galpão.

Técnicos da Seinfra fiscali-
zam o andamento dos servi-
ços. No local, parte da estru-
tura será aproveitada, porém, 
novas salas e vestiários serão 
construídos, contando com 
dois pavimentos, com área 
de 316 metros quadrados. A 
sede contará, ainda, com no-
vas instalações elétrica e hi-
dráulica, além de iluminação.

Com a nova sede, o Mu-
nicípio garantirá um aten-
dimento com tempo de 
resposta menor para regi-

ões adensadas da Cidade, 
como os bairros Enseada, 
Perequê, Pernambuco, en-
tre outros da região Leste. 
Além disso, o atendimento 
na zona da orla será feito 
com maior rapidez, fator im-
portante na temporada de 
verão, tendo em vista que 
a população flutuante de 
Guarujá chega a um milhão 
de pessoas nesse período.

POSTO DE BOMBEIROS
Atualmente, o Posto de 

Bombeiros de Guarujá está 
localizado na Rua Capitão 
Alberto Mendes Júnior, 225, 
no Jardim Boa Esperança, 
em Vicente de Carvalho. 
Além de atuar no atendi-
mento de emergências de 
incêndio, socorro e salva-
mentos, promove campa-
nhas, palestras educativas 
e simulados, em parceria 
com as empresas da região. 

Obra, que começou em 2014, entregou até o momento 400 moradias das 1.060 previstas em contrato

Polo industrial

Estado e Guarujá assinam protocolo de
intenções para o desenvolvimento do setor

Obras na creche da Vila Edna 
entram em fase de finalização 

Unidade já está com 80% dos trabalhos
executados e terá capacidade para 200 crianças

Temporada contará com nova 
sede do Corpo de Bombeiros

do erguida em uma área 
construída em um terreno 
de 1033,25 m² e vai con-
tar com seis salas de aula, 
dois berçários, dois fraldá-
rios, uma sala multiuso, além 
de demais áreas de apoio.

Retomada no ano passa-
do, as obras foram paralisadas 
na administração anterior e é 
fruto de um Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) 
firmado entre a Prefeitura 
e Fundação Fernando Lee.

mento 400 moradias das 
1.060 previstas em contrato.

A notícia da retomada das 

obras foi comemorada pelo 
secretário de Habitação de 
Guarujá, Marcelo Mariano, 

que par ticipou da video-
conferência, representando 
o prefeito Válter Suman (PSB). 

O empreendimento está 
com a documentação em 
ordem para receber es-

ses recursos, assim como 
a situação da área, no pró-
prio conjunto, que já re-
cebeu toda a infraestrutura. 

“Fizemos esse pedido 
para que a deputada nos 
ajudasse junto ao Governo 
Federal e tivemos uma res-
posta positiva. Quem ganha 
é a população”, contou Ma-
riano. Agora, a Prefeitura de 
Guarujá entrará em tratativas 
com o Ministério para os 
ajustes e retomada das obras.

PAC 2
A obra do Cantagalo é 

desenvolvida com recursos 
do Programa de Aceleração 
do Crescimento - (PAC 2) e 
de contrapartida municipal, 
com parceria do Ministério 
de Desenvolvimento Regio-
nal/Caixa Econômica Federal. 
As obras habitacionais são 
por meio do Programa Minha 
Casa Minha Vida (MCMV), da 
Secretaria de Estado da Habi-
tação (CDHU e Casa Paulista) e 
Prefeitura de Guarujá, via Se-
cretaria de Habitação (Sehab).

Divulgação
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MOMENTOS DE 2017

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

Baile em comemoração ao Jubileu de Prata
da Loja Maçônica Alberto Santos Dumont

Romilson Gomes, 
Isadora Pintor e seu 
pai, o Venerável-
Mestre Carlos Alberto 
de Abreu Ferro, 
estavam felizes em 
comemorar com 
irmãos e amigos 
os 25 anos da Loja 
Maçônica Alberto 
Santos Dumont 
e agradeceram a 
presença de todos
em um ambiente
onde estava tudo
justo e perfeito 

Esta colunista e seu marido José Flávio Andrade Sil-
va, sentem-se orgulhosos em pertencerem à família 
Alberto Santos Dumont. Parabéns pela bonita festa Edson Carvalho Menezes e Iracema Menezes Vera Lúcia e Paulo Sergio Saraiva 

Antonio Carlos Araújo Simões e Alexandra Ronaldo do Valle e Jôse do Valle

Cristina e seu marido Gerson Dias Gomes Leonardo Fernandes do Valle e Larissa Romão

Jefferson José Vassão Pinheiro e Alessandra Irini Andrade e Luiz Fernando Duarte Andrade João Pegas e Sandra

Tiago Vallejo Marsaioli e sua esposa Camila Marsaioli

Simone Garcia e Eduardo Veloso Fuccia 
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joseflaviocolunista@gmail.com
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MOMENTOS DE 2018

Alex de Oliveira recebe o
título de Cidadão de Guarujá

O empresário Ethevaldo 
Alex de Oliveira recebeu 
a maior honraria da 
Cidade, outorgado pelo 
vereador Raphael Vitiello 
Silva, no último dia 
27, em sessão solene, 
na Câmara Municipal 
de Guarujá. Com a 
presença de familiares e 
amigos, Alex agradeceu 
a oportunidade por 
Guarujá ter lhe recebido 
de braços abertos 
nos empreendimentos 
conquistados com muito 
trabalho (Wizard). Ele 
ainda parabenizou sua 
esposa Luiza Taís de 
Oliveira, pela brilhante 
atuação na empresa. O 
empresário ficou muito 
feliz e orgulhoso por ter 
sido reconhecido como 
‘Cidadão de Guarujá’

Alex de Oliveira, sua esposa Luiza Taís de Oliveira,
suas filhas, Lúcia e Luiz Pessolato

Cristiane, Alex, Taís, Bianca e Jéssica Lobão Alex de Oliveira com sua família e  amigos

O presidente da 
Câmara Municipal de 
Guarujá, Edilson Dias Leonardo Fonseca e sua mãe Renata Fonseca

O vereador Raphael Vitiello Silva, Alex de Oliveira,
sua esposa Luiza Taís de Oliveira e Andréa Vitiello

Os empresários Laerte e Rogério Sachs, Alex de Oliveira e o
presidente da Associação Comercial de Guarujá, Jairo Nobre
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� Charges  � Logotipos
� Ilustrações � Caricaturas 
� Logomarcas

BabuBabuBabuBabu

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

Fones: (13) 3382-1274
99721-6684

REVISTARIA PERALTAREVISTARIA PERALTA

Na próxima segunda-feira 
(19), a Vigilância Sanitária de 
Guarujá irá reforçar a fisca-
lização junto às academias 
espor tivas e similares, em 
prevenção ao novo corona-
vírus. No momento, a ope-
ração continua em hotéis e 
pousadas e esta ação deve 
terminar neste sábado (17). 
Posteriormente, salões de 
beleza e barbearias passarão 
pelo mesmo procedimento.

As inspeções prosseguem 
até o dia 31 de outubro e já 
foram concluídas em super-
mercados, mercearias, restau-
rantes por quilo e quiosques. 
O objetivo é averiguar se as 
condições de funcionamento 
impostas aos estabelecimen-
tos estão sendo cumpridas.

Os fiscais da Prefeitura 

fiscalizam se o segmento 
atende aos critérios de funcio-
namento como a utilização de 
equipamentos de proteção 
individual (EPIs) obrigatórios 
por parte de clientes e funcio-
nários, a existência de demar-
cação para o distanciamento 
mínimo e álcool em gel dispo-
nibilizado para a higienização 
em locais estratégicos.

Além disso, também verifi-
caram se há limpeza constante 
de superfícies e ambientes 
com circulação de pessoas, 
como os equipamentos de 
ginástica, elevadores, mesas 
e corrimões. Os funcioná-
rios necessitam estar para-
mentados utilizando além 
dos EPIs, um termômetro 
para aferição da temperatura.

Em caso de infração, o local 

será notificado para a devida 
adequação, dentro do prazo 
estipulado. Se houver descum-
primento, poderá ser gerada 
multa a partir de R$ 300 reais, 
conforme a irregularidade.

BALANÇO PARCIAL 
Até o momento, a Vigilân-

cia Sanitária de Guarujá fisca-
lizou 354 estabelecimentos 
na Cidade. Desta forma, o 
saldo parcial é de 56 hotéis, 
53 pousadas, 50 supermer-
cados, 120 restaurantes e 
75 quiosques vistoriados. 
Desse volume, os fiscais re-
gistraram 180 autuações por 
ausência de sinalização para 
distanciamento e uso de más-
cara. Nenhuma delas gerou 
multa, já que todas as solici-
tações foram regularizadas.

Na avaliação de Álvaro 
Gradim, presidente da Asso-
ciação dos Funcionários Públi-
cos do Estado de São Paulo 
(AFPESP), uma das ações mais 
complexas e importantes no 
enfrentamento da pandemia 
de Covid-19 foi manter aulas 
regulares on-line para milhões 
de alunos da Educação Básica, 
Ensino Médio, faculdades e 
universidades de todo o País. 

“Não bastou o apor te 
tecnológico das escolas. Foi 
fundamental a capacidade de 
rápida adaptação dos profes-
sores, muitos deles tendo de 
lidar pela primeira vez com 
ferramentas e plataformas 
sofisticadas”. 

Lembrando que parte ex-
pressiva dos 246 mil associa-
dos da entidade é constituída 
por membros do Magistério, 
Gradim acentua que, nos 
sistemas públicos de edu-
cação, as dificuldades en-
frentadas pelos professores 
têm sido ainda maiores, pois 
o suporte tecnológico nem 
sempre é eficiente como os 
das instituições particulares. 
Além disso, numerosos alunos, 
conforme relatos dos mestres, 
têm apenas um celular para 
acompanhar as aulas, pois 

O sindicato dos traba-
lhadores em transportes ro-
doviários de Santos e região 
tenta reverter a justa causa 
dos motoristas e demais em-
pregados da viação Bertioga 
demitidos na quarta-feira (14).

O prefeito Caio Matheus 
(PSDB), por sua vez, em ‘live’ 
no Facebook, anunciou o 
encerramento das atividades 
da empresa e a contratação 
emergencial de uma substituta.

Segundo o vice-presi-
dente José Alberto Torres 
Simões “Betinho”, o sindi-
cato conversa com o pre-
feito para que a nova em-
presa contrate seus profis-
sionais entre os demitidos.

Sobre as demissões, o sin-
dicalista explica que o jurídico 
tenta, no TRT (Tribunal Regional 
do Trabalho), reverter a justa 
causa, garantindo ao pessoal 
as verbas rescisórias, além dos 
salários e benefícios em atraso.

Até o momento, 11.373 
pessoas foram vacinadas 
contra o sarampo em Guarujá, 
desde o início da campanha, 
que começou em julho e 
segue até 30 deste mês. O 
público-alvo continua sendo 

pessoas com idade entre 6 
meses e 49 anos, que terão a 
carteira de vacinação avaliada 
pelos profissionais da saúde.

A vacina tríplice viral, que 
protege contra o sarampo, ru-
béola e caxumba, é contrain-

dicada para gestantes, bebês 
com menos de 6 meses e 
pessoas imunodeprimidas.

Para se imunizar, basta 
comparecer a um dos 20 
postos de vacinação, entre 
Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs) e Unidades de Saú-
de da Família (Usafas), que 
estão abertos de segunda 
a sexta-feira, das 9 às 15 
horas. É necessário levar um 
documento com foto e a car-
teira de vacinação (se tiver). 

Um morador da cidade 
de Santos foi o ganhador 
do prêmio de maior valor 
do sorteio da Nota Fiscal 
Paulista do mês de outubro e 
receberá R$ 1 milhão. A 143ª 
edição do programa sor-
teou, também, outros quatro 
prêmios no valor de R$ 500 
mil que contemplaram um 
consumidor de Guarulhos, 
dois da Capital paulista e um 
de Leme. Na extração de ou-
tubro, outros consumidores 
também levaram 10 prêmios 
de R$ 100 mil, e um deles 
é morador do Jardim Boa 
Esperança, em Guarujá.

No sorteio exclusivo para 
as entidades filantrópicas, 
o programa premiou cinco 
instituições com R$ 100 mil 
cada, são elas: Creche Escola 
Guia da Luz, de Itu; Associa-
ção de Reabilitação Infantil 
Limeirense, de Limeira; Lar 
dos Velhinhos São Vicente 
de Paulo de Capivari, de Ca-
pivari; Caminhando Núcleo 
De Educação e Ação Social 
e Associação Aliança pela 
Vida - ALIVI, ambas de São 
Paulo. Outras 50 instituições 
foram sorteadas com prê-
mios de R$ 10 mil, somando 
o valor de R$ 1 milhão. 

Na extração de outubro, 
outros consumidores tam-
bém levaram 10 prêmios 
de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 

AFPESP destaca trabalho do Magistério na pandemia 

Em 2020, o Dia do Professor, 15 de outubro, 
é marcado pela capacidade da categoria de 

salvar o ano letivo com aulas remotas

Vigilância Sanitária reforça fiscalização
em academias a partir de segunda (19)

Hotéis e pousadas também passam por fiscalização nesta
semana e ação deve ser finalizada neste sábado (17)

suas famílias não dispõem de 
renda suficiente para comprar 
um tablet ou computador. 

REFORMA INJUSTA 
O presidente da AFPESP 

frisa que os professores 
incluem-se entre os servi-
dores que serão mais pre-
judicados pela Proposta 

de Emenda à Constituição 
que institui novo marco legal 
para a administração pública, 
que agrava diferenças sala-
riais, privilégios e assimetria 
de direitos, atingindo so-
mente quem ganha menos. 

Nesse sentido, o Magis-
tério soma-se aos médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas, 

nutricionistas, psicólogos 
e todo o pessoal adminis-
trativo de hospitais e uni-
dades de atendimento do 
SUS, que, desde o início da 
pandemia, estão cuidando 
dos milhões de brasileiros 
infectados, salvando vidas e 
se colocando em risco, pois 
são sempre grandes suas 
possibilidades de contágio, 
como mostram as estatísticas. 

Outro exemplo são os 
docentes - pesquisadores 
e cientistas - das universida-
des públicas, muitos inclusi-
ve com as bolsas cortadas 
ou reduzidas por recentes 
medidas de contenção de 
gastos, que estão se desdo-
brando em estudos para de-
senvolver protocolos de tra-
tamento e medidas de com-
bate ao novo coronavírus. 

“São esses, dentre outros, 
os que arcarão com o rom-
bo fiscal, embora ganhem 
menos e não tenham os 
mesmos privilégios daqueles 
que estão sendo poupados 
pela proposta de reforma 
administrativa, um projeto 
injusto e infrutífero quanto 
aos objetivos de contribuir 
para o equilíbrio fiscal”, afir-
ma o presidente da AFPESP. 

Greve nos ônibus
Sindicato tenta reverter justa causa em Bertioga

Motoristas e demais empregados da viação Bertioga, se reuniram
com sindicalistas rodoviários, na tarde desta quarta-feira

Guarujá imunizou mais de 11 mil contra o Sarampo

TRABALHADORES
CHEGAM A CHORAR
Beto revela que a empresa 

demitiu cerca de 80% dos 
160 empregados e que os 
comunicados foram feitos 
pelo WhatsApp. Muitos traba-
lhadores choraram ao receber 

a comunicação eletrônica.
A greve começou no fi-

nal da tarde de sexta-feira 
(9). O sindicalista ressalta 
que os trabalhadores vêm 
há muito tempo atrasando 
aluguéis e contas de energia 
elétrica, água e alimentação.

Betinho lembra que, só 
neste ano, esta é a oitava 
paralisação pelo mesmo mo-
tivo. Desta vez, a empresa 
deve o adiantamento sala-
rial de 20 de setembro, o 
vale-refeição do dia 25 e 
o salário de 6 de outubro.

Moradores de Santos e 
Guarujá são premiados
na Nota Fiscal Paulista

mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de 
R$ 5 mil e 500 prêmios de 
R$ 1 mil. Concorreram os 
cadastrados que efetuaram 
compras em junho deste 
ano e solicitaram a inclusão 
do CPF/CNPJ no documento 
fiscal. No total, foram sor-
teados 655 prêmios que 
totalizam R$ 6,7 milhões. 

RESULTADO 
O resultado está dispo-

nível no site portal.fazenda.
sp.gov.br/servicos/nfp. Para 
verificar, basta acessar o 
sistema com o CPF e se-
nha cadastrada e clicar na 
aba Sorteios > Visualizar 
Sorteios Para concorrer, o 
consumidor que pede a 
Nota Fiscal Paulista deve se 
cadastrar no site do progra-
ma e aderir ao regulamento. 
As adesões até o dia 25 de 
cada mês permitem a parti-
cipação já no mês seguinte.

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

Estamos sendo bom-
bardeados com inúmeras 
propostas de campanhas, 
mas sabemos de fato o que 
pode fazer um Vereador? 
Será que os planos de tra-
balho realmente podem ser 
desenvolvidos pelo candi-
dato, uma vez eleito? Sobre 
isso iremos conversar hoje. 

Prezados leitores(as), 
um ponto de partida super 
importante para entender o 
trabalho de um Vereador é: 
compreender sua “área de 
atuação” na cidade, a qual é 
chamada de Poder Legislati-
vo. Isso significa que ele(a) 
estará presente na criação, 
votação, decisão das leis 
de nosso Município. O(A) 
candidato(a), uma vez 
eleito(a), participará des-
ses bastidores do Guarujá: 
as leis, mas não para por aí!

A segunda atenção que 
considero super impor-
tante ficar alerta é: um(a) 
candidato(a) só pode se 

comprometer com temas 
que são de competência 
do Município! Como assim, 
Beatriz? Pois é, vou exem-
plificar algumas coisas que 
são possíveis: propostas de 
mudanças na lei de tributos 
municipais (ISS, ITBI, IPTU), 
regras de uso e ocupação 
do solo, aprovação de do-
cumentos de orçamento 
do Município e etc. Qual 
a dica? Na dúvida: investi-
guem, busquem, procurem! 

Outra tarefa do Verea-
dor consiste também em 
fiscalizar o Poder Executivo 
Municipal, traduzindo: ficar 
de olho no trabalho do 
Prefeito. Pois é, pensem 
que o vereador é aquele 
que representa o povo 
nos bastidores da cidade, 
razão pela qual é de suma 
importância escolhermos 
com consciência, afinal, 
ele(a) falará e vigiará por 
nós! Fiquem atentos(as) 
a o s  s e u s  d i r e i t o s ! 

Antes de escolher, saiba
o que faz um Vereador! 

Beatriz Biancato

 DE OLHO
NA LEI
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Que conta
um século
ou mais
de idade 

Material
necessário
a qualquer
atividade

Inchaço na
cabeça cau-
sado por
pancada

Coritiba e
Atlético

(fut.)

Vogal
repetida

em
"Uruguai"
Caderno

para escre-
ver fatos
íntimos

Eduardo
Galvão: a-
tuou em 

"Malhação"

Grande
pedaço

(de bolo)

Polícia
Federal
(abrev.)

Marca do
plural

(Gram.)

Primeiro
assassino

(Bíblia)

Mulato de
cabelos
claros

O aspecto
do mara-

cujá
maduro

Equivale a 
100 centí-

metros

Doença
que

provoca
coceira

Barco da
frota de
Cabral
(Hist.)

Expressão
típica

mineira

Estado
capixaba

(sigla)

Ligado,
em inglês

Apenas;
somente

Tipo de
água

mineral

Sufixo
de "gran-

dioso"

Calça
elástica
Proteção
do livro

Feminino
de "anão"
Formato
do rodo 

Extensão
de arquivos
(Inform.)

Angustiada

Paio que se
come cru
Roubo de
pessoas

Nascido
com a
pessoa
Alma

Significa
"terra", em
"geologia"
Atmosfera

Voz mas-
culina
Pedra

vermelha

Adulterar
um produto
1.001, em
romanos

Torneira
(bras.)

Filtros san-
guíneos

Rumava;
seguia

Atenção;
empenho

(pl.)

Sofrimento físico

Princípio;
começo

Aquilo que
se faz

AIGT
CENTENARIO

QÃSALAME
URAPTOEG

DIARIONS
PFRCAPA

FALSIFICAR
MITENOR

METROTAC
NAUSARNA
TBICAUAI

DORORIGEM
IAAON

INTERESSES
GASOSAOSO

2/on. 3/anã. 4/naco. 10/centenário — falsificar.

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

Fãs produzem roteiro 
original do final de 
Caverna do Dragão 

Enfim, após 35 anos de 
espera, os fãs, e curiosos, da 
série animada “Caverna do 
Dragão” poderão conhecer 
o capítulo final da história 
dos seis jovens que foram 
transportados para uma terra 
de fantasia e precisavam lutar 
contra um vilão poderoso 
para restabelecer a paz e 
poder voltar para casa. 

Exibido entre 1983 e 1985 
nos Estados Unidos, Caverna 
do Dragão foi cancelada ao 
final da sua 3ª temporada sem 
que as personagens conse-
guissem cumprir a missão da 
história: vencer o mal para 
poder voltar para casa.

O desenho, que se tornou 
um clássico dos anos 1980, 
baseado no game “Dungeons 

& Dragons”, teve divulgado 
nesta semana o capítulo final 
produzido por fãs a partir de 
um roteiro original de Michael 
Reaves, que fazia parte da 
equipe de escritores da série. 
O episódio é uma edição de 
cenas extraídas dos demais 
episódios produzidos.

As aventuras do grupo 
contadas em três temporadas 
sempre mostravam a luta do 
bem contra o mal com ajuda 
de armas mágicas e do Mestre 
dos Magos, um ‘velhinho’ que 
sempre sumia nos momentos 
mais importantes.

O capítulo final ganhou o 
nome de “Requiem”, e mostra 
o momento em que os jo-
vens descobrem que o vilão 
Vingador é, na verdade, filho 

do Mestre dos Magos, e com 
isso, conseguem finalmente 
o direito de escolher entre 
retornar ao mundo real, ou 
continuar naquela terra.

Segundo fãs da série e dos 
jogos, a existência desse rotei-
ro começou a circular no final 
dos anos 1990 em fóruns, 
mas muitos achavam que eram 
um fanfic (uma história de fã), 
até que o roteirista Michael 
Reaves revelou sua autoria. 

O trabalho dos fãs ameri-
canos levou quatro anos para 
ser finalizado. O vídeo original 
foi “nacionalizado” e legen-
dado pelo fã brasileiro Kevin 
Costa, de apenas 17 anos.

Confira o episódio final 
legendado em português: 
https://youtu.be/nIfkPjFTj04.

Paulistano e morador de 
Guarujá, Alexandre Gossn é 
advogado, mestre em Direito 
Ambiental, pós-graduado em 
Direito Imobiliário e pós-gra-
duando em Ética e Filosofia, 
e recentemente, tornou-se 
mais conhecido por sua obra 
Cidadelas & Muros: como 
o ser humano se tornou um 
animal urbano, que está des-
de o lançamento entre os 
mais vendidos da Amazon.

Nesta nova obra, o autor 
traça um paralelo entre o sur-
gimento do fascismo, nos anos 
1920, logo depois da pande-
mia de Gripe Espanhola, e o pe-
ríodo atual, onde o movimento 
ganha forças durante pandemia 
de Covid-19, desvendando 
quem são os anônimos que 
estão por trás da viralização 
do ódio nas redes sociais. 

Esse é o foco de Fascismo 
Pandêmico. Como uma ideolo-
gia de ódio viraliza? - Um breve 
ensaio sobre a alma fascistoide 
(Editora Autografia), terceiro 
livro de Alexandre Gossn, 
que foi lançado nesta semana, 
em Santos, em uma live da 
Pinacoteca Benedicto Calixto.

No livro, o autor defende 
que o fascismo não existe 

na mesma dimensão e es-
tridência que nos anos 20, 
30 e 40 do século XX, mas 
também considera que ele 
não tenha sido plenamente 
erradicado da humanidade. 

Com contextos muito se-
melhantes nas duas épocas, 
de crise econômica e do 
descontentamento das pes-
soas com a elite política, am-
biente este agravado por uma 
crise sanitária e pelas bolhas 
das redes sociais, o escritor 
embasa seu texto em pensa-
dores como José Ortega y 
Gasset, Wilhelm Reich, Sigmund 
Freud, Carl Jung e Elias Canetti 
e distingue os anônimos que 
se identificam com o ódio.

E a principal diferença da 
obra de Gossn para as demais 
que tratam sobre o tema é lan-
çar luz sobre os fascistas anô-
nimos e não necessariamente 
sobre os notórios, afinal, para 
o autor “para toda refeição ser 
servida é preciso existir fome”, 
assim Hitler, Mussolini e outros 
líderes, tanto antigos como 
atuais são antes as consequên-
cias de uma pulsão fascista na 
população e não a sua causa.

A obra es tá  à  venda 
nas principais lojas online.

Thalita Góes, conheci-
da em Guarujá por suas 
performances artísticas em 
dezenas de peças teatrais 
na cidade e região, lança seu 
primeiro romance. “Izabel 
entre a Luz e as Sombras” 
terá uma ‘live’ de lança-
mento neste sábado, dia 
17, às 19h30 no Youtube, 
diretamente do canal da 
autora  Thalita Góes – Atriz, 
Autora e Produtora Cultural.

Um romance de bata-
lhas épicas, o tilintar de 

espadas em duelos mor-
tais, um coração dividido 
entre dois amores, duas 
épocas e dois lugares mui-
to distantes onde fantasia 
e realidade se misturam.

O romance épico que 
marca a estreia da autora 
já está à venda na amazon.
com.br, por enquanto em 
formato ebook. “Izabel en-
tre a Luz e as Sombras” está 
concorrendo a 5ª Edição do 
prêmio kindle/2020, con-
curso literário da Amazon.

Após 35 anos

A mostra resgata parte 
da história do Guarujá com 
maquetes, mapas, fotos e 
documentários que retratam 
a Cidade no período entre 
1890 e 1920. A exposição 
também tem peças do acer-

vo do Baiano das Astúrias.
O acervo foi reunido 

por Enrique Dias e está ex-
posto na Galeria Rilocen-
ter, em Pitangueiras, das 
14 às 18 horas, até 7 de 
novembro, entrada franca.

‘Guarujá na Belle Époque 
Villa Balneária 1893’

Facismo pandêmico é tema de
novo livro de autor de Guarujá

“Fascismo Pandêmico. Como uma ideologia de 
ódio viraliza? - Um breve ensaio sobre a alma 
fascistoide (Editora Autografia)” desvenda 
a essência de movimento que nasceu com a 

Gripe Espanhola e ganha força nos dias de hoje

Live de lançamento 
de Izabel Entre a
Luz e as Sombras

Versão legendada em português está disponível no Youtube

Obra marca estreia 
de Thalita Góes
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Depilação com cera quente
FAZEMOS VIRILHA ARTÍSTICA

De Agência Brasil

A taxa de inflação de fa-
mílias com renda muito mais 
baixa chegou a 0,98% em se-
tembro deste ano, três vezes 
superior à observada entre a 
classe com renda alta (0,29%). 
A constatação é do Indicador 
de Inflação por Faixa de Renda 
do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea), divul-
gado nesta quarta-feira (14).

As famílias com renda mui-
to baixa são aquelas com 
rendimento domiciliar mensal 
inferior a R$ 1.650,00. Já as 
famílias com renda alta são 
aquelas com rendimento su-
perior a R$ 16.509,66 por mês.

A pesquisa do Ipea cons-
tatou que a inflação aumentou, 
de agosto para setembro, em 
todas as faixas de renda. Ela 
foi maior entre as pessoas 
com renda muito baixa, prin-
cipalmente por causa da alta 
de preços dos alimentos, que 
responderam por 75% da 
taxa de inflação de setembro. 
Tiveram aumento de preços 
no mês, produtos como arroz 
(18%), óleo (28%) e leite (6%).

No acumulado do ano, 

A Síndrome Inflamatória 
Multissistêmica Pediátrica (SIM-
P), que pode atingir diversos 
órgãos do corpo e provocar 
a mor te de pacientes, é, 
atualmente, um dos focos de 
preocupação da prefeitura 
de São Paulo, no contexto da 
pandemia de covid-19. 

Conforme destacou a se-
cretária-adjunta municipal da 
Saúde, Edjane Torreão, em 
entrevista à imprensa nesta 
terça-feira (13), diversos es-
tudos têm apontado para a 
associação entre a doença e 
a infecção por Sars-Cov-2.

Um deles foi elaborado 
por pesquisadores da Uni-
versidade de São Paulo (USP). 

Os resultados, divulgados na 
revista The Lancet Child & 
Adolescent Health, tinham por 
base o caso de uma menina 
de 11 anos de idade e mor-
reu depois de ter covid-19.

Na entrevista, Edjane 
destacou que, em boletim 
epidemiológico da semana 
do dia 26 de setembro, o 
governo estadual de São 
Paulo informava que haviam 
sido contabilizados 197 
casos de SIM-P no Brasil e 
55 casos e quatro óbitos 
no estado. Naquele perí-
odo, somente na capital, 
haviam sido registrados dois 
óbitos, e 20 casos ainda 
estavam sob investigação. 

“Embora seja uma síndro-
me rara, há uma razão para 
que a secretaria tenha o cui-
dado de avaliar como se com-
portou a SIM-P na cidade, no 
estado e no mundo”, disse. 

Entre os vários exemplos 
de pesquisas que mencio-
nou, Edjane salientou as 
conclusões atingidas por 
uma equipe do Centro de 
Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC), dos Estados 
Unidos, feito com 570 crian-
ças. O que se identificou foi 
que um terço apresentou sin-
tomas leves de SIM-P, um ter-
ço quadro respiratório grave 
e um terço, simultaneamente, 
sintomas de covid e da Sín-

A Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo 
(Alesp) aprovou na madru-
gada desta quarta-feira (14) 
o projeto de ajuste fiscal do 
governo de São Paulo. O 
Projeto de Lei 529 de 2020 
enviado pelo governador 
João Doria à assembleia 
prevê a extinção de órgãos 
públicos, fim de isenções 
fiscais e a demissão de ser-
vidores. O texto base foi 
aprovado com 48 votos 
favoráveis e 37 contrários. 
Ainda devem ser aprecia-
dos alguns pontos que fo-
ram destacados do texto.

Entre os destaques que 
ainda vão ser votados está 
a extinção da Fundação para 
o Remédio Popular (Furp), 
Fundação da Oncocentro 
de São Paulo (Fosp), do 
Instituto de Terras de São 
Paulo (Itesp) e Instituto de 
Medicina Social e de Crimi-
nologia (Imesc).

Também será apreciado 
em separado o mecanismo 
que estipula que os exce-
dentes dos recursos das 
universidades estaduais e 
da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp) retornem ao 
governo estadual, o que 
significa na prática, que es-

sas instituições não pode-
riam mais formar poupança.

EXTINÇÃO DE EMPRESAS
No texto aprovado, está 

previsto o fim da Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano de 
São Paulo (CDHU) - que 
promove a construção de 
habitação popular – e da 
Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São 
Paulo (EMTU) – que gerencia 
o sistema de ônibus intermu-
nicipal. Também estão na lista 
de órgãos que serão extintos 
o Instituto Florestal; a Funda-
ção Parque Zoológico de 
São Paulo; o Departamento 
Aeroviário do Estado de São 
Paulo e a Superintendência 
de Controle de Endemias.

O projeto traz um progra-
ma de demissão voluntário 
com foco em 5,6 mil ser-
vidores estaduais estáveis.

ROMBO NAS CONTAS 
O governo estadual afir-

ma que as medidas de ajus-
tes são necessárias para 
conter um rombo de R$ 10,4 
bilhões nas contas públicas 
devido ao aumento de gas-
tos e redução de receitas 
causados pela pandemia 
de coronavírus. (Fonte: AB)

Economia

Famílias com renda muito baixa são aquelas com rendimento domiciliar mensal inferior a
R$ 1.650,00. Já as famílias com renda alta têm rendimento superior a R$ 16.509,66 por mês

Inflação de famílias pobres é três
vezes maior do que dos mais ricos

a disparidade é ainda maior. 
Enquanto os mais pobres 
sentiram um aumento de pre-
ços de 2,5% na sua cesta de 
compras, os mais ricos tiveram 
alta de apenas 0,2%. Entre os 
alimentos que mais influen-
ciaram essa alta de preços 
estão arroz (com alta de 41% 
no ano), feijão (34%), leite 
(30%) e óleo de soja (51%).

Outro grupo que influen-
ciou essa alta de preços maior 
para os mais pobres foi habita-
ção, com inflações em produ-
tos como materiais de limpeza 
(1,4%) e gás de botijão (1,6%).

MAIS RICOS
Já entre os mais ricos, os 

alimentos e gasolina (com alta 
de 2%) também tiveram um 
impacto, mas a inflação foi 
aliviada por quedas de pre-
ços de itens como plano de 
saúde (-2,3%), mensalidades 
dos cursos de idioma (-1,5%) 
e de informática (-1,6%).

No acumulado do ano, 
enquanto a inflação das famí-
lias mais pobres aponta alta 
de 2,5%, a taxa de variação 
registrada pela classe de ren-
da mais alta é apenas 0,2%. 

Tânia Rêgo / AgenciaBrasil

Pandemia

SP avalia relação entre síndrome
em crianças e o novo coronavírus

Desde julho os profissionais de saúde devem notificar a SIMP-P

drome de Kawasaki, como 
febre, inflamação dos vasos 
sanguíneos e que podem 
se agravar, causando aneu-
risma das artérias coronárias.

“Essa síndrome vinha se 
apresentando e trazia uma 
nova apresentação clínica, 
associada temporalmente, 
em semanas, dias anteriores 
a pacientes, crianças que 
tiveram covid ou seus fami-
liares”, explica a secretária, 
acrescentando que, desde 4 
de julho, os profissionais de 
saúde do Brasil são obrigados 
a notificar casos da doença. 

Segundo Edjane, uma das 
questões centrais é a taxa de 
crianças que foram infectadas 
por covid-19 e permanecem 
assintomáticas, que, na capital 
paulista, é estimada entre 64,4 
e 69,5%. De acordo com in-
quérito escolar apresentado 
também ontem, pela prefeitu-
ra, calculava-se, em sua última 
e mais recente etapa, que a 
prevalência de covid-19 entre 
estudantes da rede municipal 
de ensino é de 17,6%. As 
instituições da rede estadual 
e da rede privada de ensino 
também foram analisadas, 
apresentando, respectiva-
mente, índices de 15,4% e 
12,6%. Repetindo um padrão 
observado na população 
adulta, a maior prevalência 
de covid-19 é verificada en-
tre crianças pardas e pretas 
e pertencentes às faixas de 
classe D e E. (Fonte: AB)

Ajuste fiscal no Estado
prevê extinção de órgãos
e demissão de servidores

O texto base foi aprovado nesta quarta-feira
e teve 48 votos favoráveis e 37 contrários

Ajuste fiscal

DivulgaçãoDivulgação
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