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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:

Disputa eleitoral em Guarujá
pode ser decidida no 1º turno
Com 10 candidatos a prefeito, pesquisa divulgada nesta semana aponta grande vantagem do 1º colocado, o prefeito Válter Suman, com 57% das intenções de
votos. O 2º lugar teria outros três candidatos empatados tecnicamente com média de 2% das intenções de votos. Se a disputa fosse hoje, não haveria 2º turno.
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Aprovação 

A margem de 10 pontos 
percentuais conquistados 
pelo prefeito Válter Su-
man na pesquisa eleitoral 
divulgada nesta semana é 
significativa, especialmen-
te se analisada à luz dos 
75% de aprovação do 
governo, medida há um 
mês em outra pesquisa 
eleitoral, e dos 57% das 
intenções de votos exter-
nadas na sondagem atual.

Pesquisas eleitorais não 
são 100% confiáveis, e 
quem é de Guarujá sabe 
bem disso, mas essa evo-
lução é um indicador im-
portante para a equipe à 
frente da gestão pública, 
especialmente em um ano 
tão conturbado como o 

que estamos vivendo, pois 
traduzem as expectativas 
das pessoas que vivem 
o dia a dia da cidade.

É preciso reconhecer 
que para Guarujá, o ano 
foi par ticularmente difí-
cil. Um desastre natural 
causado pelas chuvas in-
tensas logo no início de 
março deixaram um saldo 
de mortes, destruição e 
uma cidade em estado de 
calamidade pública. Em 
seguida, tivemos a qua-
rentena de prevenção a 
pandemia, uma emergên-
cia sanitária que por si já 
constitui um desafio de 
gestão a qualquer governo.

A cidade ainda guar-
da inúmeros problemas 

sociais e econômicos, 
mas a linha de atenção à 
população e à cidade, 
que marca o atual gover-
no, mostrou-se um dos 
caminhos possíveis para 
melhorar a qualidade de 
vida dos moradores e pro-
mover o desenvolvimen-
to por meio da política.

Em tempos de dificul-
dades globalizadas e de 
desafios locais tão impor-
tantes, parar para analisar os 
motivos que movem os gru-
pos políticos nesta disputa 
eleitoral é cuidar do nosso 
futuro escolhendo nossos 
líderes baseados em fatos 
e pessoas. São eles que 
fazem a diferença quando 
o assunto são números.

Micros
Empregos
Repercutiu em alguns cír-
culos a notícia de que 
Guarujá tem 2,7 mil de-
sempregados a mais em 
julho, comparado ao início 
do ano. O levantamento 
aponta que ao todo, 6.933 
pessoas perderam o em-
prego somente nos primei-
ros sete meses de 2020.

IBGE diz
Com população estimada 
em torno de 322,7 mil ha-
bitantes pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), Guarujá tinha 
54.746 empregados com 
carteira assinada no último 
Censo, em 2018 – cerca 
de 17% da população.

Incentivo
Apesar dos números, vale 
destacar que durante a 
pandemia, Guarujá man-
teve ativa uma agenda de 
cursos online para empre-
endedores e que a partir 
deste mês está oferecen-
do alguns cursos presen-
ciais em parceria com 
o Sebrae, por meio da 
quarta edição da Jornada 
Empreendedora Guarujá.

#ficaadica
A questão do emprego é 
bastante sensível na cida-
de e não é de agora que 
a população sofre com a 

escassez de ofertas de 
novos postos de traba-
lho. Por isso, é importante 
que cada candidato gaste 
mais tempo oferecendo 
soluções possíveis para 
o desemprego, do que 
criticando o que ficou 
prejudicado em plena 
pandemia. #Ficaadica

Rejeição
A pesquisa Ipat também 
trouxe o índice de rejeição 
dos candidatos a prefeito 
e vereador. Uma surpresa 
foi o aumento no índice 
de rejeição ao candidato 
Dedé do Adélia (DEM), 
que vive sua primeira elei-
ção a prefeito. Apesar do 
índice, o candidato teve 
aumento na preferência do 
eleitorado no último mês, 
subindo de 1,95 para 2%, 
e está empatado tecnica-
mente em segundo lugar. 

Votação
De acordo com espe-
cialistas, o risco de con-
taminação pelo novo 
coronavírus nos locais 
de votação, é pequeno, 
por conta das medidas 
de prevenção adotadas 
pela Justiça Eleitoral. As 
orientações do Ministério 
da Saúde priorizam os 
cuidados com idosos, 
gestantes, puérperas e 
pessoas com comorbi-

dades, como diabetes, 
obesidade, asma e hiper-
tensão, que se enquadram 
no grupo de risco e de-
vem redobrar os cuidados 
de prevenção ao corona-
vírus durante a votação.

Reeleição
A pesquisa eleitoral desta 
semana também trouxe as 
intenções de votos para 
vereadores. Com muitos 
nomes novos sendo cita-
dos, a tendência é de que 
a Câmara de Vereadores 
em Guarujá seja renovada 
em 30% para a próxima le-
gislatura. Poderia ser mais.

Reeleição II
Outro destaque nas elei-
ções de vereadores é a 
briga entre os candidatos 
do próprio partido. Em 
Guarujá o que mais tem é 
candidato que no dia da 
apuração dorme eleito e 
acorda suplente.

Vai que né?
Com a nova lei eleitoral 
onde quem ganha mais 
votos tem mais chances 
de ganhar a cadeira, a 
briga por cada voto está 
mais feroz do que nun-
ca. Tem até candidato(a) 
fazendo campanha na 
cidade vizinha, já pen-
sando no dia seguinte da 
apuração. Vai que né?

Frase

��Confirmados: 8.823 (394 em isolamento domiciliar e 24
internados) ��Curados: 8.006 �� Óbitos: 399 (31 em investigação)

�� Descartados: 12.460 �� Suspeitos internados: 29

Boletim Coronavírus
Guarujá, 22 de outubro de 2020, às 18 horas

Artigo

“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 ab-
solutamente necessário, 
não chega a ser surpre-
sa esse reconhecimento 
mundial ao PMA, que foi 
o instrumento que a co-
munidade internacional 
escolheu para elevar o 
combate à fome e à misé-
ria extrema ao centro das 
atenções do cenário mun-
dial. A atitude simbólica 
e bastante significativa dá 
um impulso considerável 
no sentido de colocar o 
combate à fome não só 
na pauta das nações sub-
desenvolvidas ou em de-
senvolvimento, mas tam-
bém 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, defi-
nindo a alimentação como 
um direito inalienável.

É recompensador cons-
tatar que nos últimos anos 
Guarujá esteve no caminho 
certo ao encampar com 
veemência a luta pela ga-
rantia de segurança alimen-
tar às pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. 
A começar pela reativa-
ção do Fundo Social de 
Solidariedade, em 2017, 
e a efetivação de diversas 
parcerias, eventos e ações 
com diferentes entes da 
sociedade civil organizada, 

que resultaram na aquisi-
ção de dezenas de milha-
res de cestas básicas, dis-
tribuídas a 80 entidades 
assistenciais e também 
diretamente 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 deslizamen-
tos em morros e desalo-
jou famílias em diferentes 
bairros, 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 
norueguês do Prêmio No-
bel, Berit Reiss-Andersen, 
a necessidade por soli-
dariedade internacional 
é mais impor tante do 
que nunca. Na cerimônia, 
Andersen também foi 
feliz ao citar declaração 
do próprio programa da 
ONU, dizendo que até 
que tenhamos uma vacina 
– contra o coronavírus 
–, comida é a melhor 
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

Comida é a melhor vacina

A Secretaria de Saúde 
(Sesau) informa que nesta 
quinta-feira (22) mais 11 
pessoas venceram a covid-
19, aumentando o número 
de curados para 8.006. Nas 
últimas 24 horas, 34 notifi-
cações de testes positivos 
foram recebidas, totalizando 
assim 8.823 casos confir-
mados, dos quais 24 estão 
internados, sete em Unidade 
de Terapia Intensiva. Outros 
394 estão em isolamento 
domiciliar. Eles são acom-

panhados pela Vigilância 
Epidemiológica e orienta-
dos a informar quaisquer 
mudanças em seus estados 
de saúde imediatamente.

Três mortes em razão da 
covid-19 foram registradas. 
A doença foi responsável 
por 399 falecimentos de 
residentes de Guarujá até 
então. Também outros 31 
óbitos estão em investiga-
ção para apontar se foram 
ou não causados por infec-
ção pelo novo coronavírus.

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

O Município monito-
ra 29 pessoas internadas, 
quatro em Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI), que 
apresentaram sintomatologia 
compatível com a covid-19. 

O mapa da doença em 
Guarujá e demais dados 
sobre a covid-19 estão no 
link: https://bit.ly/3fG4PKC
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Com 57% das intenções de votos, 
Suman lidera disputa eleitoral

CANDIDATO SETEMBRO  OUTUBRO

Válter Suman  47   57,7

Miguel Calmon  2,9   2,2
Dedé do Adélia  1,9   2
Magaiver  2,2   2
André Guerato  0,2   0,5
Sérgio Zagarino  0,5   0,5
Luciana Salituri  1,7   0,5
Válter Batista  0,7   0,5
Rodrigo Barboza  0,8   0,5
Giovani Vassopoli  0,5   0,2

Não rejeita nenhum deles  14,5   14,7
Rejeita todos eles  9,3   11,3
Não sabe  45,2   34,8

Da Redação

A última pesquisa eleitoral 
IPAT, divulgada na terça-feira 
(20), aponta a possibilidade 
de as eleições em Guarujá 
serem definidas já no primeiro 
turno, com uma vantagem sig-
nificativa do primeiro colocado 
sobre os demais candidatos. 

A disputa eleitoral em Gua-
rujá conta com dez candida-
tos e a pesquisa estimulada 
aponta a preferência de 57% 
dos eleitores entrevistados 
pelo atual prefeito de Guarujá, 
o médico Válter Suman (PSB).

No comparativo com o 
levantamento de setembro, o 
atual prefeito, que já liderava 
a disputa, ampliou a vantagem 
de intenção de votos em 10 
pontos percentuais, saltando 

de 47% para 57% em 16 de 
outubro. Os demais candi-
datos estariam tecnicamente 
empatados em segundo lugar 
dentro da margem de erro. 

São eles: Miguel Calmon 
(PRTB) com 2,9%, seguido de 
Edilson Magaiver (Pode) com 
2,2%, Dedé do Adélia (DEM) 
com 1,9%, e Luciana Salituri 
(Patriota) com 1,7%. Já Rodri-
go Barbosa (Republicanos), 
Valter Batista (PSol), Giovani 
Vassopoli (Rede), Sergio Za-
garino (DC) e André Gue-
rato (PSDB), tiveram índices 
abaixo de 1%. (Ver quadro)

A pesquisa também de-
monstrou que, faltando pou-
co menos de um mês para as 
eleições, 19,6% do eleitorado 
de Guarujá ainda não sabe 
em quem votar no próximo 

dia 15 de novembro. Se as 
eleições fossem naquele dia, 
votos nulos ou brancos seriam 
3,4%, e 10,4% dos entrevista-
dos não votariam em nenhum 
dos candidatos apresentados.

REJEIÇÃO
A pesquisa também trou-

xe as taxas de rejeição dos 
candidatos à prefeitura em 
Guarujá e a surpresa foi o 
candidato Dedé do Adélia 
(DEM), que saltou de 3,3% 
em setembro para 13% no le-
vantamento da última semana. 

Desta vez, 5% dos entre-
vistados disseram não votar 
no prefeito Suman de jeito 
nenhum, o que ficou abaixo 
da taxa de rejeição da primeira 
pesquisa, que foi de 5,2%.

A pesquisa IPAT foi regis-

Da Redação

Moradores relataram di-
versos transtornos no trân-
sito causados pelas ruas 
em obras, mas os proble-
mas tem uma boa causa: o 
ritmo acelerado dos ser-
viços de infraestrutura vi-
ária nas regiões dos bair-
ros Santa Rosa e Vila Ligya. 

Nesta semana, mais de 
seis ruas na região, das 46 
previstas em projeto, estão 
sendo atendidas com exe-
cução de obras de drena-
gem, requalificação de guias 
e sarjetas, passeio público, 
acessibilidade e preparação 
de base para pavimentação. 
A secretaria responsável pelo 
projeto destaca que haverá 
um reforço extra na pavi-
mentação de ruas que são 

rotas do transporte público. 
Estão sendo atendidas 

as ruas João Spósito (San-
ta Rosa), Dr. Vivaldo Sales 
(Jardim São José), José Mar-
ques (Santa Rosa), Agnelo 
Xavier e João Silveira (Vila 
Ligya), Luiz Felipe Macha-
do (Santa Rosa) e Padre 
Arnaldo Caiffa (Vila Ligya). 

As intervenções integram 
convênio firmado entre o 
Município e Caixa Econômica 
Federal, que garante inves-
timentos de R$ 64 milhões, 
de um total de R$ 77 milhões 
para obras de infraestrutura 
da Bacia do Rio do Meio, por 
meio do programa de Finan-
ciamento à Infraestrutura e ao 
Saneamento (Finisa), assinado 
em janeiro do ano passado.

No início da semana, foi 
instalada uma nova tubulação 

de 1200 milímetros de diâ-
metro no canal localizado no 
final da Avenida Miguel Mussa 
Gaze, que liga ao Rio do 
Meio, Santa Rosa e Vila Ligya. 

O serviço faz parte do 
pacote de obras de macro-
drenagem da Bacia do Rio 
do Meio, que visa aumentar 
a capacidade da vazão de 
águas pluviais e, consequen-
temente, diminuir o risco 
de alagamentos no bairro, 
que já sofria com o proble-
ma havia mais de 30 anos.

MACRODRENAGEM
Paralelamente às obras 

de infraestrutura viária, a 
Prefeitura está trabalhando 
na confecção do material 
técnico para a execução da 
macrodrenagem da Bacia do 
Rio do Meio, que consiste no 

Na terça-feira (20), foi ini-
ciada a limpeza na antiga 
estrutura da Unidade de Pron-
to Atendimento (UPA) do 
Jardim Boa Esperança, em 
Vicente de Carvalho. Esta é 
uma das primeiras interven-
ções a serem realizadas no 
local onde será construído 
um Centro Integrado de Vigi-
lância em Saúde e Samu, em 
uma parceria da Universidade 
do Oeste Paulista (Unoeste) 

com a Prefeitura de Guarujá.
Além de abrigar a nova 

sede do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu), o futuro equipamen-
to da rede municipal reunirá 
diversos serviços da Diretoria 
de Vigilância em Saúde, como 
por exemplo, controle e com-
bate à dengue, vacinação, 
vigilância sanitária e de caráter 
epidemiológico. O terreno 
está localizado na Rua Álvaro 

Leão de Carmelo, na esquina 
com a Avenida Mário Daige.

Unoeste - O projeto de 
recuperação da antiga UPA 
é da Prefeitura e os trabalhos 
são executados pela Uno-
este, que mantém parceria 
com a administração muni-
cipal, por meio do contrato 
organizativo de ação públi-
ca ensino saúde (Coapes). 
Inaugurada em 2012, a UPA 
do Jardim Boa Esperança foi 

desativada no final de 2016.
O projeto dessa obra en-

volve 4 fases: SAMU, Zoonose, 
Vigilância Sanitária e Perímetro 
da Edificação, com previsão 
inicial de duração de 4 meses. 
“A construtora contratada é a 
Artengi, a mesma que trabalha-
mos em nossos projetos dos 
novos campi de Jaú e Guarujá. 
É mais uma obra de impacto 
importante em benefício da 
comunidade local”, reforça o 

engenheiro responsável pelo 
Departamento de Obras na 
universidade, Fabricio Bonillo.

Vistoria - Na última sema-
na, representantes do Ministé-
rio da Saúde estiveram na cida-
de, onde realizaram a vistoria 
ao terreno da antiga UPA do 
Jardim Boa Esperança. A vinda 
ocorreu devido a uma audito-
ria para verificar a regularidade 
do funcionamento de Serviço 
de Atendimento Móvel de Ur-

gência (Samu 192) na cidade.
Os técnicos integram o 

Departamento Nacional de 
Auditoria do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e também 
participaram de reunião com 
a prefeitura. Na avaliação do 
secretário de saúde de Gua-
rujá, Vitor Hugo Straub Ca-
nasiro, a equipe do governo 
federal fez uma avaliação 
positiva do espaço e do 
serviço (Samu) na cidade.                            

trada na Justiça Eleitoral sob 
o número SP-06140/2020, 
e entrevistou 600 eleitores 
de Guarujá no último dia 16. 

A margem de erro é de 3,8 
pontos percentuais para mais 
ou para menos, considerando 
nível de confiança de 95%.

Parceria inicia novo Centro Integrado de Vigilância em Saúde

Nesta semana, mais de seis ruas na região, das 46 previstas
em projeto, estão sendo atendidas com diversas melhorias

Obras de infraestrutura 
movimentam os bairros da

Santa Rosa e Vila Ligya

desassoreamento do leito. 
A iniciativa visa dar maior 

vazão às águas pluviais du-

rante os temporais, conten-
do as enchentes recorrentes 
nos bairros localizados na 

bacia. No desassoreamen-
to serão aplicados R$ 13 
milhões do financiamento.

LUCIANA 
SALITURI
(Patriota)

0,50,5%%
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De Guarujá
 
A Campanha de Vaci-

nação contra o sarampo 
termina no dia 30 deste 
mês em Guarujá. O públi-
co de 6 meses a 49 anos 
que ainda não se imunizou, 
deve comparecer a um dos 
20 postos de vacinação da 
Cidade para ter a carteira 
de vacinação avaliada pelos 
profissionais da saúde. Até 
o momento, 12.958 muní-
cipes já receberam a dose.

As Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) e Unidades 
de Saúde da Família (Usafas) 
estão abertas de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 15 horas 
. É necessário levar um do-
cumento com foto e a car-
teira de vacinação (se tiver).

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.

Conforme recomendado 
por órgãos oficiais de Saúde, 
os profissionais utilizam Equi-
pamentos de Proteção Indi-
vidual (EPI’s) e seguem todos 

A próxima parada do cas-
tramóvel de Guarujá está 
prevista para atender a po-
pulação dos bairros Vila Edna 
e Cachoeira. Os munícipes 
interessados em castrar seus 
pets devem retirar as senhas 
de 3 a 5 de novembro, às 
10 horas, na Escola Municipal 
Vereador Francisco Figueiredo 
(Av. Tancredo Neves, s/nº 
- Santa Clara). Ao todo serão 
360 cadastros, sendo 120 por 
dia, por ordem de chegada. 

Para fazer o registro, o 
munícipe deverá estar com 
máscara de proteção facial, 
ser maior de 18 anos, levar 
um documento de identida-
de com foto (RG ou CNH) e 
comprovante de residência. 
Não é necessário levar o 
animal no dia do cadastro.

Conforme recomendado 
por órgãos oficiais de Saúde, 
os profissionais utilizam Equi-
pamentos de Proteção Indi-
vidual (EPI’s) e seguem todos 
os protocolos de higiene e 
segurança, que estão sendo 

tomados para evitar a propa-
gação do novo coronavírus. 

A esterilização só pode-
rá ser realizada em animais 
saudáveis que não estejam 
no cio ou em período ges-
tacional. Algumas raças não 
serão castradas, sendo elas: 
buldogue francês e inglês, 
lhasa apso, pinscher, shiht-
zu, yorkshire, pug, boxer, 
spitz alemão e gato persa.

Cada bairro tem uma di-
nâmica diferente, pois de-
pende da demanda de 
animais em cada um. Um 
mapeamento está sendo 
feito para definir a ordem das 
regiões contempladas pelo 
serviço, já que o castramóvel 
passará por toda a Cidade.

“Queremos conscientizar 
as pessoas da importância da 
castração para a saúde dos 
animais. É um serviço gratuito 
que aumenta a expectativa e 
qualidade de vida dos bichi-
nhos”, enfatiza a coordenado-
ra da Diretoria de Proteção e 
Bem Estar Animal, Vivi Vargas.

A exigência da prova 
de vida anual de servidores 
aposentados, pensionistas e 
anistiados políticos civis está 
suspensa até o dia 30 de no-
vembro de 2020. O Ministério 
da Economia publicou nesta 
quinta-feira (22) a Instrução 
Normativa nº 103, que es-
tabelece o novo período.

Anteriormente, o recadas-
tramento estava suspenso até 
o fim deste mês. Segundo o 
Painel Estatístico de Pesso-
al, estão nessa situação em 
torno de 700 mil pessoas.

A prova de vida anual obri-
gatória deixou de ser exigida 
desde o dia 18 de março 
de 2020, como medida de 

proteção no enfrentamento 
da pandemia do novo coro-
navírus. A medida, no entan-
to, não afeta o recebimento 
de proventos e pensões.

Aqueles que, excepcional-
mente, tiveram o pagamento 
suspenso antes do dia 18 
de março de 2020, podem 
solicitar, conforme Instrução 

“O papel do profissional 
de Educação Física na reabi-
litação” será o tema do curso 
livre que a Educação Física 
da Unaerp Guarujá e a Atlé-
tica Fefug promoverão no 
próximo dia 31 de outubro, 
das 10h às 12h. A atividade 
é direcionada aos estudan-
tes de Educação Física da 
Universidade e pessoas in-
teressadas nessa graduação.

A reabilitação é um pro-
cesso de terapêuticas e 
medidas que auxiliam as 
pessoas com lesões ou que 
possam vir a adquirir lesões 
a alcançarem funcionalida-
de e maior qualidade de 
vida no seu cotidiano. O 

tema será abordado pelo 
coordenador do curso, 
Prof. Dr. Eduardo Pianca, 
profissional de Educação 
Física e fisioterapeuta, mes-
tre e doutor em Ciências 
da Saúde e docente dos 
cursos de Enfermagem, 
Educacação Física e Fisio-
terapia da Unaerp Guarujá.

Na atividade, via Google 
Meet, o docente abordará a 
importância da atuação do 
profissional na prevenção e 
tratamento de doenças. Os 
interessados em participar 
do curso livre devem enviar 
uma mensagem via direct no 
instagram da atlética www.
instagram.com/fefug.atletica.

PALMITOS CLANDESTINOS
Nesta semana, um homem 
foi condenado a dois anos e 
quatro meses de prisão por 
extrair e transportar clandes-
tinamente palmito in natura, 
que era processado em uma 
fábrica clandestina que manti-
nha em Sete Barras, no interior 
de São Paulo. O crime ocor-
reu em 2018 e o condenado 
deverá cumprir a sentença 
em regime inicial semiaberto.
O material encontrado estava 
impróprio para consumo 
pois foram manipulados e 
armazenados em condições 

sanitárias inadequadas. O 
laudo pericial realizado na 
mercadoria apreendida na 
operação constatou que 
as embalagens não pos-
suíam rótulos, marca, lote 
e data de validade e que 
o réu não possuía licença 
válida para armazenamento.

BANDEIRA AZUL
Pela 11ª vez consecutiva, a 
Praia do Tombo, em Guarujá, 
foi certificada com a ‘Ban-
deira Azul’, um selo especial 
de reconhecimento interna-
cional ambiental. Com isso, 

a praia é a mais certificada 
da América do Sul e a única 
do Estado de São Paulo.
Foram avaliados pelo Júri 
Internacional 32 critérios 
subdivididos em educa-
ção e informação ambiental, 
qualidade da água, gestão 
ambiental e segurança, além 
da infraestrutura no local.
Em Guarujá, o documento é 
válido até outubro de 2021, 
podendo ser removido a 
qualquer momento caso a 
praia contemplada não siga 
com as normas pré-estabe-
lecidas pela Organização.

COVID-19 NA BAIXADA 
Nesta quinta-feira, 22 de 
outubro, a Baixada Santista 
ultrapassou a marca de 59 mil 
casos de Covid-19. Na quar-
ta-feira (21), a região totalizava 
59.081 confirmações e 2.122 
mortes causadas pelo vírus. 
Só nas 24 horas entre quarta e 
quinta, foram registrados 309 
novos casos confirmados da 
doença e seis mortes. Os da-
dos são do site G1 segundo 
os boletins epidemiológicos 
divulgados pelos municípios. 
Confira abaixo a situação da 
Baixada até esta quinta-feira.
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Giro de notícias

Campanha contra o sarampo
termina na semana que vem

Público de 6 meses a 49 
anos deve comparecer 

à unidade de saúde 
mais próxima de sua 

residência para
receber a dose

os protocolos de higiene e 
segurança, que estão sendo 
tomados para evitar a propa-
gação do novo coronavírus.

 
PÚBLICO-ALVO

A campanha visa atingir o 
público de 1 a 29 anos, que 
ainda não recebeu as duas 
doses previstas no Calendá-

rio Nacional de Vacinação, 
que serão aplicadas com o 
intervalo de 30 dias entre 
elas, para quem ainda não 
tomou nenhuma. Aqueles 
que já receberam a primei-
ra dose poderão tomar a 
segunda. Já os imunizados 
com as duas doses, não pre-
cisam se vacinar novamente.

Para a população de 30 
a 49 anos é indicada uma 
dose, seja qual for a marcação 
da carteira de vacinação. Já 
os bebês de 6 meses a 1 
ano devem receber a ‘dose 
zero’, que não é contabili-
zada no calendário vacinal, 
mas é recomendada de-
vido à circulação do vírus.  

Recadastramento de aposentados 
está suspenso até 30 de novembro

Objetivo é reduzir possibilidade de contágio dos beneficiários

Normativa nº 29, de 1º de 
abril de 2020, o seu restabe-
lecimento. Para isso, é preciso 
acessar o Sistema de Gestão 
de Pessoas (Sigepe) e sele-
cionar, em Requerimento, o 
documento “Restabelecimen-
to de Pagamento – Covid-19”. 

O beneficiário receberá um 
comunicado do deferimento 
ou não do seu requerimento 
por e-mail, que é enviado 
automaticamente pelo Sigepe.

Segundo o ministério, após 
esse procedimento, a Unida-
de de Gestão de Pessoas de 
cada órgão e entidade da 
Administração Pública Federal, 
a partir da confirmação do 
deferimento, deverá realizar o 
restabelecimento excepcional, 
obedecendo ao cronograma 
mensal da folha de pagamento.

Será definido posterior-
mente o prazo e forma para 
realização da comprovação 
de vida daqueles que foram 
contemplados na suspensão 
da Prova de Vida anual, assim 
como dos que tiveram o pa-
gamento excepcionalmente 
restabelecido por solicitação 
via requerimento do Sigepe.

Unaerp realiza curso 
livre sobre o papel do 

profissional na reabilitação

Evento será realizado dia
31 de outubro, via internet

Castramóvel atende cães 
da Vila Edna e Cachoeira 

Senhas serão entregues de 3 a 5 de novembro
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Obstácu-
los de
provas

atléticas

Pouca re-
sistência
do corpo

a doenças
"Devagar
se (?) ao

longe"
(dito)

Enrai-
vecida;
furiosa

Fecho
plástico de
malotes
postais

Mel Lisboa:
atuou em
"Pecado
Mortal"

Utensílios
para

bebidas

Peixe
carnívoro
de água

doce

Rastros;
pegadas

O maior
dos

frutos

Publica-
ção diá-
ria de

notícias

Led
Zeppelin,
grupo de

rock

Vogal que
sucede o

"Q"

(?) qual:
exata-
mente

o mesmo
Frase que

inicia
histórias
infantis

Terno;
carinhoso
(?) Rosa,

atriz

É dada ao
mendigo
Chamar
para si 

Típica cobertura
para sorvetes

Cortado à maneira
dos ratos

Ponto onde
se mira (pl.)
"Filtro" do

sangue

Repetição
de sons

Arma pon-
tiaguda

Partida
Registro

escrito de
reuniões

Detector
de aviões
Induzido
ao erro

Rádio
(símbolo)
Assim, em
espanhol

Avaliar na
balança

Deixar o
local

Vermelho,
em inglês

Incógnita
matemática

Acredita

Herdeiro
natural

dos pais

Também
não

Forma do
martelo

(?) Caval-
canti,
pintor
Ensina;
instrui

Completa;
inteira

Sílaba de
"hotel"

Em trajes
de (?):

nua

1.200, em
romanos
Término;
conclusão

Vitamina
do caju
Deserto
africano

SPC
BARREIRAS

VAIESMOLA
IRADAIDA
XTRADAR

LACRETODA
PIRANHAE

MEIGOMCC
URAFILHO

ANANEMOP
PISTASECO

DIDA
LVOS

AJORNAL
EDUCAIÇTAL

ERAUMAVEZ

3/así — red. 5/educa. 6/pistas. 7/piranha. 9/barreiras — era uma vez.

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

Por Guilherme Neto 

Uma das qualidades mais 
inerentes à arte dos videoga-
mes é a imersão e interativi-
dade. Nos games, você é o 
herói da história e determina 
como e quando os enredos 
se desenvolvem. É claro que 
somos limitados pela criativi-
dade dos desenvolvedores 
dos jogos mas, ainda assim, 
os jogos eletrônicos oferecem 
uma liberdade incomum a 
outros tipos de mídia.

Mas é possível gerar identi-
ficação quando jogamos com 
áudio e textos em uma língua 
estrangeira? A maioria dos 
games a qual temos acesso 
aqui no Brasil oferece apenas 
versões em inglês. Embora a 
língua inglesa seja uma presen-
ça praticamente mandatória 
em qualquer área profissional 
e até social, a verdade é que 
a maioria da população do 
país não sabe se comunicar 
no idioma de Shakespeare. 
Segundo um levantamento da 
British Council, instituição pú-
blica do Reino Unido focada 
na difusão da língua e cultura 
inglesa, apenas 5% dos bra-
sileiros falam inglês. Quem 
joga videogame sabe que 
é possível se divertir com a 
maioria dos jogos mesmo sem 
entender uma palavra do que 
é lido ou escrito. Ainda assim, 
deixar de apreciar a narrativa 
por inteiro em jogos como 
Chrono Trigger ou Persona 5 é 

Da Redação

A Orquestra Sinfônica Bra-
sileira (OSB) apresentou na 
noite desta quinta-feira (22), 
em concerto virtual, uma obra 
inédita de Antônio Ribeiro 
composta para ser executada 
nas redes sociais. Cantilena 
para ensemble de violoncelos 
fará parte do programa do ter-
ceiro concerto online da Série 
Clássica Brasileira, que contará 
também com obras de Villa-
Lobos, Chiquinha Gonzaga, 
além de composições de 
autores estrangeiros.

“É uma estreia mundial”, 
diz o coordenador Artístico 
da OSB, Nikolay Sapoundjiev, 
sobre a obra do compositor 
brasileiro Antônio Ribeiro, 
escrita especialmente para 
este período de pandemia 
e de isolamento social. “A 
maior peculiaridade é que 
ela foi pensada para ser to-
cada nesse formato virtual, de 
gravação a distância. Eu acho 
que nunca antes os composi-
tores pensaram que precisam 
escrever peças pensando 
nesse processo, que é bas-
tante desafiador do ponto de 
vista logístico e tecnológico”. 

Ocupar os palcos virtuais 

Por Roberta Minuzzo

Nascido no ano de 1920, 
em 18 de novembro de 
2018, o ratinho mais amado 
do mundo completou 90 
anos, desde a sua primeira 
aparição, no filme “Steam-
boat Willie”, em Nova York.

Nos últimos anos, muitas 
pessoas têm comentado 
sobre a possibilidade real do 
referido curta ter seus direitos 
de propriedade intelectu-
al expirados em três anos, 
ou seja, no ano de 2023.

Para entender melhor essa 
longa história, iniciamos dizen-
do que a proteção dos 
direitos autorais varia 
de acordo com 
cada país. No 
Brasil, segundo 
a lei, o autor 
te rá  a  sua 
obra prote-
gida durante 
toda a sua vida e 
mais 70 anos após 
a sua morte, a 
contar do dia 
1º de janeiro, do 
ano subsequente à 
morte. Nos Estados Unidos, 
o prazo é diferente e sofreu 
diversas alterações por conta 
de nada mais nada menos do 
que o ratinho mais famoso 
do mundo, o Mickey Mouse.

Quando a lei entrou em 
vigor, pela primeira vez, nos 
EUA, em 1970, a proteção 
era de 14 anos, renovável por 
um período de mais 14 se 
ao final do primeiro período 
o autor ainda estivesse vivo. 
Era exigido o cumprimento 
de alguns requisitos, sob 
pena da obra entrar, imedia-
tamente, em domínio público.

Em 1831, o prazo de pro-
teção aumentou para 28 anos 
permitindo uma renovação 
por mais 14 anos. Já no ano 
de 1909, a renovação dos di-
reitos aumentou para 28 anos. 
Foi sob a vigência dessa lei 
que nasceu MICKEY MOUSE, 
através do desenho animado 
“Steamboat Willie”, portanto, 
seus direitos autorais perdu-
rariam até o ano de 1984.

Foi, então, que a pode-

rosa DISNEY iniciou um for-
te lobby para alterar a lei e 
preservar os direitos autorais 
da obra. Em 1976, o con-
gresso nacional americano 
autorizou uma grande revi-
são do sistema de direitos 
autorais, garantindo à Disney 
uma extensão da proteção.

A lei que previa proteção 
máxima de 56 anos com as 
extensões, passou a proteção 
pelo tempo de vida do autor 
mais 50 anos. Para obras de 
autoria de empresas, a lei 
também garantiu uma exten-
são retroativa para as obras 
publicadas antes da nova 
legislação entrar em vigor. O 
período máximo para obras 

já publicadas aumentou 
de 56 para 75 anos, 

incrementando 
a proteção do 
Mickey Mouse 
para 2003.

Porém, mais 
uma vez a poderosa 
Disney se viu na imi-

nência de perder os 
direitos autorais do 

seu amado ratinho. 
Por essa razão, restando 

apenas 5 anos de proteção, o 
congresso alterou, em 1998, 
novamente, a lei de copyright.

Essa legislação estendeu 
os direitos autorais para obras 
criadas em ou após 1º de 
janeiro de 1978, para “a vida 
do autor mais 70 anos” e es-
tendeu os direitos autorais de 
obras de empresas para 95 
anos do primeiro ano de pu-
blicação, ou 120 anos da cria-
ção, o que expirar primeiro.

Diante dessa nova re-
gulamentação, a obra da 
Disney “Steamboat Willie” 
tem proteção dos direitos 
autorais até o ano de 2023.

E aí? Será que a Disney 
vai se insurgir, novamente, 
para buscar a alteração da 
lei? Há rumores de que a 
poderosa empresa não irá 
adotar nenhuma medida para 
estender a proteção da sua 
obra, o que significa que 
pouco mais de 3 anos “Ste-
amboat Willie” estará em do-
mínio público, podendo ser 
explorada comercialmente.

Roberta Minuzzo - Advogada especialista em Proprieda-
de Intelectual, e membro da Associação Brasileira dos 
Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI) e a Associa-
ção dos Criminalistas do Rio Grande do Sul (ACRIERGS)

Artigo
Será que o Mickey 

Mouse vai “cair” em 
domínio público

Games em português ainda são incomuns no Brasil

Jogos no próprio idioma ampliam a experiência com a narrativa

perder uma grande parte do 
charme por trás dessas obras.

Jogos com opção de 
menus, legendas e dublagem 
em português eram raríssi-
mos até uns dez anos atrás. 
Contavam-se nos dedos os 
títulos disponíveis na língua 
portuguesa que não fossem 
de futebol. Vale mencionar o 
esforço especial da Tec Toy 
em traduzir e até desenvolver 
jogos em português para o 
Master System e Mega Drive 
nos anos 90, incluindo Phan-
tasy Star, Shining in the Dark-
ness e Yu Yu Hakusho: Sunset 
Fighters. Outras empresas, 
no entanto, não ousavam 
apostar em uma localiza-
ção, como é conhecido o 

trabalho que inclui não só 
a tradução, mas também a 
adaptação de diálogos e, 
em alguns casos, até mesmo 
gameplay e design de perso-
nagens para a nossa cultura.

O motivo apontado sem-
pre foi o alto custo desse 
processo. Muitos jogos são 
notórios por incluírem scripts 
gigantescos, na casa das cen-
tenas de milhares de palavras, 
algo comum em jogos de RPG 
e visual novel. Mas mesmo 
títulos de outros gêneros 
como Metal Gear Solid 4 e 
Shenmue trazem um volume 
de palavras em inglês superior 
a clássicos da literatura famo-
sos pela prolixidade, tal qual 
A Odisseia ou qualquer livro 

da saga Senhor dos Anéis.
A solução encontrada por 

muitos jogadores brasileiros é 
apelar para a pirataria: existe 
uma grande comunidade de 
fãs que traduzem os jogos 
de forma não-oficial e os 
disponibilizam gratuitamente 
pela internet, movidos ape-
nas pela paixão. Mesmo os 
jogos obtidos legalmente 
conseguem se beneficiar dis-
so, por meio de pacotes de 
atualização que podem ser 
aplicados sobre os arquivos 
originais. Até hoje, essa é a 
única maneira de experimen-
tar na nossa língua os jogos 
Grand Theft Auto IV, Super 
Mario RPG, Final Fantasy VII, 
The Legend of Zelda: Breath 

of the Wild e God of War 2, 
entre outros. Em alguns casos, 
é disponibilizada até mesmo 
uma dublagem não-oficial.

Com o amadurecimento 
do mercado nacional, diver-
sas publicadoras estrangeiras 
passaram a investir no proces-
so de localização. Microsoft, 
Sony, Namco Bandai, Warner 
Bros Games e Ubisoft foram 
algumas das empresas que 
passaram a lançar seus prin-
cipais títulos na nossa língua, 
por vezes apenas com le-
gendas e menus traduzidos, 
outras com dublagem oficial 
realizada aqui no Brasil. Em 
alguns casos, é desenvolvido 
até mesmo material direcio-
nado ao público brasileiro, 
como o pacote de roupas 
especial em homenagem ao 
Brasil em Mortal Kombat X.

Uma ausência notável é a 
Nintendo: a relação da gigan-
te japonesa com o mercado 
brasileiro sempre foi bastante 
inconstante. A casa do Mario 
inclusive saiu oficialmente do 
mercado brasileiro em 2015, 
e só retornou no último mês 
de agosto. Durante esse hiato, 
a única forma de conseguir 
seus produtos no Brasil era 
por meio do mercado cinza 
ou importação, quando não 
a pirataria de games. Jogos 
da Nintendo com versões 
em português simplesmente 
não existem, algo lamentável 
quando leva-se em conta que 
os games da companhia, em 

sua maioria, miram o público 
infantil. E essa é uma prática 
que não deve acabar no 
curto prazo, segundo decla-
rações recentes da diretora 
de marketing para a América 
Latina, Romina Whitlock, em 
entrevistas para a imprensa 
brasileira. A exceção são os 
jogos para celular da em-
presa, como Super Mario 
Run e Mario Kart Tour, que 
já podem ser apreciados na 
nossa língua. A Nintendo no 
entanto afirma reconhecer 
a demanda por jogos da 
companhia em português.

Enquanto isso, o jeito é 
se virar em outras línguas. 
Para quem busca imersão, 
vale uma dica pessoal: expe-
rimente jogar com legendas 
em português e vozes em 
outras línguas além do inglês. 
Dependendo da narrativa, 
a imersão é potencializada 
com essa decisão. Perambular 
pela Itália renascentista com 
Ezio em Assassin´s Creed II 
e Brotherhood é muito mais 
envolvente com diálogos em 
italiano. O mesmo pode ser 
dito pelo uso de vozes em 
japonês nas franquias ambien-
tadas no Japão Yakuza e Per-
sona, ou o russo na série Me-
tro, ambientada em Moscou.

Por Guilherme Neto
Apresentador do quadro 

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

Orquestra Sinfônica Brasileira apresenta 
obra feita especialmente para redes sociais

não é tarefa simples. A OSB 
tomou essa decisão devido 
às limitações a aglomerações 
impostas pela pandemia do 
novo coronavírus. Transferir 
as apresentações para as 
telas foi uma forma de man-
ter o trabalho da orquestra. 

O programa contará ainda 
com a execução de Trumpet 
voluntary, do inglês Jeremiah 
Clarke, interpretado por um 
quinteto de metais. A obra 
é tocada em grandes even-
tos, como casamentos da 

família real britânica. Além 
de Quar teto para cordas 
nº 11, de Heitor Villa-Lo-
bos; e Atraente, de Chiqui-

nha Gonzaga, entre outros. 
A apresentação ficará dis-

ponível em canais da OSB 
no Facebook e no Youtube.  

Cantilena para ensemble de violoncelos é de autoria de Antônio RIbeiro
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REVISTARIA PERALTAREVISTARIA PERALTA

De Agência Brasil

A crise provocada pela 
pandemia da covid-19 pode 
fazer com que a oferta de 
vagas temporárias no comér-
cio para o período das festas 
de natal e fim de ano seja 
menor desde 2015, estima 
a Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC).

Segundo a CNC, neste fim 
de ano, o comércio deverá 
contratar 70,7 mil trabalha-
dores temporários para aten-
der ao aumento sazonal das 
vendas. O número é 19,7% 
menor do que o registrado 
em 2019 (88 mil). O natal é a 
principal data comemorativa 
do varejo e deve movimentar 
R$ 37,5 bilhões em 2020.

O presidente da CNC, José 
Roberto Tadros, disse que, 
mesmo impulsionado pelo e-
commerce (comércio eletrô-
nico), o varejo ainda sente os 
efeitos das condições de con-
sumo em meio à pandemia. Ele 
destacou que a intensificação 

O médico carioca João 
Pedro Rodrigues Feitosa, 28 
anos, voluntário nos testes 
da vacina de Oxford, morreu 
em decorrência de complica-
ções da covid-19, no último 
dia 15. Feitosa era recém 
formado e estava atuando na 
linha de frente no combate 
ao novo coronavírus nas 
redes privada e municipal 
de Saúde do Rio de Janeiro.

Até o momento, aproxi-
madamente 8 mil voluntários 
par ticiparam de testes da 
vacina no Brasil. O estudo 
é randomizado e cego, ou 
seja, metade dos voluntários 
recebe o imunizante produ-
zido por Oxford e a outra 
metade, não. Os participantes 
não sabem se receberam 
ou não a dose da vacina e 
não foi divulgado qual subs-
tância o médico recebeu.

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
confirmou nesta quarta-feira 

(21) a morte de um volun-
tário nos testes da vacina de 
Oxford no Brasil. A Anvisa foi 
informada do falecimento 
no último dia 19. Segundo 
a Agência, uma investigação 
foi realizada pelo Comitê 
Internacional de Avaliação 
de Segurança, que sugeriu o 
prosseguimento do estudo. 

A Anvisa informou que o 
processo segue em avaliação. 
“Com base nos compromis-
sos de confidencialidade e 
ética previstos no protocolo, 
as agências reguladoras en-
volvidas recebem dados par-
ciais referentes à investigação 
realizada por esse comitê, 
que sugeriu pelo prosse-
guimento do estudo. As-
sim, o processo permanece 
em avaliação”, diz, em nota. 

SIGILO
A Anvisa não confirma 

a identidade do voluntário 
e diz que os dados sobre 

voluntários de pesquisas clí-
nicas devem ser mantidos em 
sigilo, seguindo regulamentos 
nacionais e internacionais 
de Boas Práticas Clínicas. “A 
Anvisa está comprometida 
a cumprir esses regulamen-
tos, de forma a assegurar a 
privacidade dos voluntários 
e também a confiabilidade 
do país para a execução 
de estudos de tamanha re-
levância”, informa a nota. 

ESTUDO 
Responsável pelo estudo 

no Rio de Janeiro, o Instituto 
D’Or de Pesquisa e Ensino 
(Idor) diz, também em nota, 
que análises rigorosas dos da-
dos colhidos até o momento 
“não trouxeram qualquer 
dúvida com relação a segu-
rança do estudo, recomen-
dando-se sua continuidade”. 

O Instituto afirma que, 
após a inclusão de mais 
de 20 mil participantes nos 

testes ao redor do mundo, 
todas as condições médicas 
registradas foram cuidadosa-
mente avaliadas pelo comitê 
independente de segurança, 
pelas equipes de investiga-
dores e autoridades regula-
tórias locais e internacionais.

PREFERIDA
A vacina desenvolvida 

pela AstraZeneca, em par-
ceira com a Universidade de 
Oxford, é tida pelo governo 
brasileiro como uma das 
principais apostas para a 
imunização contra o covid-
19 no país. No mês passado 
a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) assinou o contrato 
de Encomenda Tecnológica 
(Etec) com a AstraZeneca. A 
Etec garante ao Instituto de 
Tecnologia em Imunobiológi-
cos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) 
o acesso a 100,4 milhões de 
doses do Ingrediente Far-
macêutico Ativo (IFA) para 

O faturamento do setor 
de turismo no Brasil foi de R$ 
70,4 bilhões no acumulado 
de janeiro a agosto de 2020, 
resultado que representa uma 
redução de 33,6% em com-
paração a igual período de 
2019. O levantamento, divul-
gado nesta semana (21), é da 
Fecomercio-SP, baseado em 
dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

No período analisado, o 
resultado negativo do setor 
foi puxado principalmente 
pela queda nas viagens aéreas 
(retração de 68,8%) e pelos 
serviços de hospedagem e 
alimentação (diminuição de 
43,2%). Atividades cultu-
rais, recreativas e esportivas 
também apresentaram redu-
ção relevante, de 33,3%, de 

janeiro a agosto de 2020.
“Apesar dos resultados, 

o setor tem motivos para 
ficar mais otimista com os 
próximos meses: além da 
saída gradativa do isolamen-
to, como se viu nos feriados 
nacionais de setembro e 
outubro, muitas operadoras 
de turismo brasileiras já têm 
pacotes fechados para o 
primeiro semestre de 2021”, 
destacou a Fecomercio-SP.

A entidade ressaltou, no 
entanto, que os empresários 
do setor devem ser transpa-
rentes com seus clientes so-
bre as condições das viagens, 
informando as condições das 
operações de restaurantes, 
comércio e serviços, assim 
como sobre a estrutura médi-
ca disponível em cada destino.

Pandemia pode reduzir oferta de vagas no Natal

Oferta deve ficar quase 20% abaixo da registrada no ano passado

De Agência Brasil

O boletim epidemiológi-
co do Ministério da Saúde, 
divulgado na noite desta 
quarta-feira (21), mostra 
que em 24 horas, 24.818 
novos diagnósticos de co-
vid-19 foram confirmados. 
Também foram registrados 
mais 566 óbitos. 

Desde o início da pan-
demia do novo corona-
vírus, o país contabilizou 
5.298.772 casos confir-
mados de covid-19. Até o 
momento, 155.403 óbitos 
causados por essa doença 
foram registrados.

Dados do ministério 
mostram que 4.756.489 
brasileiros se recupera-
ram da doença. Atual-
mente, 386.880 pacien-
tes estão em tratamento. 

SP ULTRAPASSA 1.073 
MILHÃO DE CASOS 
Balanço divulgado na 

tarde de quarta (21) pela 
Secretaria estadual da Saú-
de informou que o estado 
de São Paulo tem, até este 
momento, 1.073.261 ca-
sos confirmados do novo 
coronavírus, com 38.371 
mortes. Do total de casos 
diagnosticados, 965.058 
pessoas já estão recupera-
das da doença.

Atualmente, há 7.287 
pessoas internadas em 
todo o estado em casos 
suspeitos ou confirmados 
do novo coronavírus. Des-
se total, 3.184 pessoas es-
tão internadas em unidades 
de terapia intensiva (UTI). 
A taxa de ocupação de 
leitos de UTI é de 40,5% no 
estado, mesma taxa obser-
vada na Grande São Paulo.

Covid-19
Brasil tem 

24.818
novos casos 
em 24 horas

das ações de venda on line 
tem ajudado na recuperação 
gradual do varejo nos últimos 
meses e também será um dos 

impulsionadores das vendas 
para o natal. “Porém, apesar 
de o comércio eletrônico ter 
crescido bastante, as vendas 

em shopping centers vêm 
registrando retração, e isso im-
pacta diretamente no número 
de temporários contratados, 

em especial os vendedores.”
As lojas de roupas e cal-

çados, que historicamente 
respondem pela maior parte 
dos empregos temporários 
neste período do ano, deve-
rão ofertar 30,7 mil vagas em 
2020. Segundo o economista 
Fabio Bentes, responsável 
pelo estudo da CNC, o total 
equivale a pouco mais da 
metade dos 59,2 mil postos 
de trabalho criados em 2019.

“Esse ramo do varejo vem 
apresentando mais dificulda-
des para recuperar o nível 
de vendas anterior ao início 
do surto de covid-19”, disse 
Bentes. Somados ao ramo de 
vestuário, as lojas de artigos 
de uso pessoal e doméstico 
(13,7 mil) e os hipermerca-
dos e supermercados (13,4 
mil) deverão responder por 
quase 82% das vagas ofere-
cidas pelo varejo no Natal.

REMUNERAÇÃO
AUMENTA

A CNC estimou em R$ 
1.319 o salário médio de 

admissão para as vagas tem-
porárias no natal, 4,6% aci-
ma da remuneração para 
esse tipo de emprego no 
ano passado. Os maiores 
salários são esperados nas 
lojas especial izadas em 
produtos de informática e 
comunicação (R$ 1.618) e 
de ar tigos farmacêuticos, 
perfumaria e cosméticos (R$ 
1.602). Tais segmentos, con-
tudo, deverão responder 
por apenas 7% das vagas.

Fábio Bentes ressaltou 
que a taxa de efetivação 
dos temporários após as 
festas de natal e fim de ano 
deverá ser a menor dos úl-
timos quatro anos. Segundo 
o economista, a queda é 
explicada pela incer teza 
quanto à capacidade da 
economia e do consumo de 
sustentar o ritmo de recupe-
ração nos próximos meses. 
“É um cenário distinto da-
quele observado até 2014, 
quando, em média, 30% dos 
trabalhadores contratados 
costumavam ser efetivados.”

Faturamento do 
setor de turismo tem 

redução de 33,6% 

Morre médico voluntário de testes 
da vacina de Oxford no Brasil

Não foi divulgado se 
João Pedro tomou a 
vacina ou placebo

o processamento final (for-
mulação, envase, rotulagem 
e embalagem) e controle de 
qualidade, ao mesmo tempo 
em que garante à Fiocruz a 
transferência total da tecno-
logia. (Fonte: Agência Brasil)

Resultado foi puxado principalmente por queda de 68% em viagens aéreas


