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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

Obras de recuperação de encosta no
Bela Vista estão em fase de conclusão

Passados oito meses da tragédia causada pelas fortes chuvas de março, os trabalhos de recuperação da encosta do Morro da Bela Vista, também conhecido 
como Morro do Macaco Molhado estão praticamente concluídos; foram investidos R$ 25 milhões advindos do Estado e outros R$ 1,5 milhão do Tesouro Municipal
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O bom exemplo
é poderoso

Mesmo com a previ-
são de chuva, o feriado 
prolongado de Finados 
promete ser bastante mo-
vimentado para o turismo, 
assim como para o comér-
cio ambulante e em geral 
na Pérola do Atlântico. A 
se confirmar o volume de 
pessoas que vieram à ci-
dade nos últimos feriados 
e fins de semana, a cidade 
deverá replicar as cenas de 
aglomeração nas praias e 
comércios em geral.

Por isso mesmo essa 
movimentação inspira cui-
dados redobrados para 
que não ocorra aqui uma 
nova onda da doença, 
pois, como sabemos, ve-

rão está chegando e é 
época de viroses e outras 
doenças que por si já lo-
tam pronto socorros sem 
uma pandemia em curso.

Em tempos de pande-
mia de covid-19 e com 
os vírus da dengue, zika 
e chicungunya circulando 
ao mesmo tempo, é dever 
de cada um de nós nos 
precaver e cuidar para 
que os outros ao nosso 
redor sejam igualmente 
cuidadosos. 

O exemplo é poderoso 
e tão contagioso quanto o 
vírus. Pratiquemos o certo. 
Depois não adianta cul-
par o poder público pela 
parte do que nos cabe.

Micros
Pingo
Entre todas as notícias 
falsas que circulam na 
rede, as mais nocivas são 
aquelas que trazem um 
pingo de verdade. Reco-
nhecer pessoas e nomes, 
fatos correlatos, ou afir-
mações que fazem parte 
do folclore popular não 
são provas, mas são as 
ferramentas usadas pelos 
que espalham boatos nas 
redes sociais e nas ruas. 

Na Câmara
Na sessão da Câmara des-
sa semana, os vereadores 
votaram pelo arquiva-
mento da denúncia apre-
sentada por um servidor 
estadual contra o atual 
governo. Sem entrar no 
mérito de onde está a 
verdade, o documento 
lido em plenário pedia o 
afastamento de 9 verea-
dores e abertura de ‘CPI’ 
para investigar atos do 
governo Suman.

Muita ‘fake news’
A denúncia, sem provas 
que a sustente em juízo, 
foi amplamente divulgada 
na cidade por meio das 

redes sociais e muito se 
comentou sobre o assun-
to. Considerado ato polí-
tico de oposição ao atual 
governo por uns, e verda-
de absoluta por outros, o 
fato é que muita notícia 
falsa foi gerada a partir da 
postagem compartilhada.

Convicções
Em tempos onde ex-pre-
sidente é preso por fortes 
convicções de corrupção, 
é preciso saber diferenciar 
o que é fato do que é 
algo que se pode provar. 
Ainda mais em tempos de 
campanha eleitoral.

Talkey?
De acordo com infor-
mações de apoiadores, 
o presidente da Repú-
blica Jair Bolsonaro (sem 
partido) poderá passar 
o fim de semana pro-
longado em Guarujá, a 
partir desta sexta-feira 
(30). O Forte dos An-
dradas será novamente 
seu lugar de pousada.

Prestígio
Bolsonaro tem um pú-
blico fiel na cidade, que 

o prestigia na por taria 
no Forte todas as vezes 
que sai para passear pela 
cidade. No feriado de 12 
de outubro, quando es-
teve na cidade, e cumpriu 
agenda na região, Bolso-
naro passeou de moto, 
cumprimentou populares 
e visitou o Forte de Itaipu, 
em Praia Grande.

Tchau Dersa
Nesta quinta-feira foi di-
vulgado que o Departa-
mento Hidroviário, órgão 
vinculado à Secretaria 
Estadual de Logística e 
Transpor tes, assume a 
partir de 1º de novembro 
as oito travessias litorâneas 
do Estado de São Paulo. 

Mesmo serviço?
A mudança está prevista 
no processo de extinção 
da Dersa, iniciado em 
2019 e, segundo a Secre-
taria, a mudança não terá 
prejuízo ao serviço pres-
tado à população. O que 
será lamentável, visto que 
os serviços oferecidos 
pela concessionária são 
precários e fonte de diver-
sas queixas dos usuários

[SUS] Mostrou durante a crise porque é 
decisivo e porque foi um passo acertado, 
essa ferramenta poderosa de um sistema 

descentralizado de saúde. Sobre o decreto, 
seria um contrassenso privatizar o SUS.

Ministro da Economia – Paulo Guedes

FRASE DA SEMANA

Os serviços públicos em 
Guarujá sofrerão algumas alte-
rações neste fim de semana. A 
Prefeitura de Guarujá informa 
que, nesta sexta (30) e na se-
gunda-feira (2), o expediente 
nas repartições públicas será 
alterado devido ao ponto 
facultativo alusivo à comemo-
ração ao Dia do Servidor Pú-
blico (28 de outubro), trans-
ferido para sexta-feira (30) 
e, na segunda-feira (2), será 
feriado nacional de Finados.

Contudo, não sofrerão alte-
ração os serviços que desem-
penham funções essenciais 

como as Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) 24 horas, 
o efetivo da Guarda Civil Muni-
cipal (GCM), a Delegacia Sede 
de Guarujá (Avenida Puglisi, 
656 – Centro), o Albergue 
Municipal e a coleta de lixo.

Os Paços Municipais Ra-
phael Vitiello e Moacir dos 
Santos Filho (Avenida Santos 
Dumont, número 640 e 800, 
respectivamente), localiza-
dos no bairro Santo Antônio, 
estarão de portas fechadas 
a partir de sexta (30) e re-
tomarão as atividades nor-
malmente na terça-feira (3).

No caso dos restaurantes 
populares Bom Prato (Avenida 
Áurea Gonzalez Conde, 47 
– Jardim Progresso), Tibério 
Birolini (Rua Colômbia, s/nº 
– Vila Baiana) e Santo Antônio 
(Alameda das Violetas, 330 
– Santo Antônio) o atendi-
mento será mantido na sex-
ta-feira (30) e suspenso na 
segunda-feira (2).

Os equipamentos turísti-
cos administrados pelo Mu-
nicípio, como o Mirante da 
Campina e o Píer da Gávea 
terão acesso livre para visita-
ção, sem restrição de horário.  

Dia do Servidor Público e de 
Finados alteram expedientes

Serviços essenciais não param; locais turísticos estarão abertos

Prezados leitores, na 
última oportunidade em 
que apareci por aqui, con-
versamos sobre as funções 
dos Vereadores, ou seja, 
aquilo que eles podem ou 
não fazer, até mesmo por 
meu dever social como 
Advogada em orientar a 
população, para que os 
senhores saibam se o can-
didato está propondo algo 
que realmente pode fazer. 

Por tanto, vamos falar 
hoje do papel de um Pre-
feito? Eu insisto em dizer 
sobre a importância do 
voto e agora não seria 
diferente, até o final do 
artigo os senhores enten-

derão o motivo. O Prefeito 
é a autoridade máxima 
do Poder Executivo Mu-
nicipal, traduzindo: peça 
fundamental na Adminis-
tração de nossa cidade. 

Para os senhores com-
preenderem a tamanha 
responsabilidade, existe 
uma lei que já prevê onde 
minimamente o dinhei-
ro dos cofres públicos 
(nosso dinheiro) deve ser 
aplicado, essa Lei é a cha-
mada de “Responsabilida-
de Fiscal – LC n.101/01”. 

Porém, prestem atenção! 
O Prefeito tem competên-
cia para fazer uma propos-
ta de como o que sobrar 

nessa conta vai ser utiliza-
do, em que será aplicado, 
investido e etc. Ele faz essa 
proposta e os vereadores 
votam. Viu como o trabalho 
deles se complementam? 

O Prefeito tem um papel 
crucial na Administração da 
cidade, cuidando da ges-
tão pública, organização, 
planejamento, concretiza-
ção de obras públicas e 
obras sociais também. Por-
tanto, exerçam um papel 
consciente de cidadania, 
os senhores estão dando 
uma carta branca à um cida-
dão de nosso Guarujá para 
falar e agir por nós. Fiquem 
atentos aos seus direitos! 

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

O Prefeito, manda em
tudo? Como funciona? 

Beatriz Biancato

 DE OLHO NA LEI
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SINDSERV GUARUJÁSINDSERV GUARUJÁ

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

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

ACOMPANHE-NOS
PELO FACEBOOK !

www.facebook.com/ EstanciaDeGuaruja

Os trabalhos de recupe-
ração da encosta do Mor-
ro da Bela Vista, também 
conhecido como Mor ro 
do Macaco Molhado estão 
praticamente concluídos. O 
Governo do Estado de São 
Paulo repassou ao Município 
R$ 25 milhões para o restabe-
lecimento da área, que ficou 
devastada após as chuvas 
intensas no início de março 
deste ano e deixou muita 
destruição e morte.

Para realizar o projeto de 
recuperação, a Prefeitura ain-
da complementou os recursos 
com uma contrapartida de R$ 
1,5 milhão, provenientes do 
Tesouro Municipal.

Até aqui foram realizados, 
na parte superior do morro, 
serviços de contenção com 
aplicação do método de solo 
grampeado, com revestimen-
to de concreto para imper-
meabilizar o solo projetado 
sobre tela soldada em aço 
para contenção da encosta 
e evitar novos deslizamentos. 

Na parte inferior do morro 
também foram colocados 
tirantes do solo grampeado e 
cobertos com tela Mac Mat, 
que tem a mesma função do 
concreto projetado, em uma 
escala menor. Quase 80% da 
obra já está concluída

Atualmente, estão sendo 
executados os serviços de 
plantio de grama e limpeza do 
local. Ainda será dado pros-
seguimento na tubulação que 
conduz toda água captada 
por meio de um sistema de 
drenagem construído na área, 
a fim de impedir que as águas 
desçam com maior velocida-
de, causando danos.

OUTROS MORROS 
A preocupação da popu-

lação de outras localidades 
na cidade é que o período 
de chuvas já se aproxima no-
vamente e há outros morros 
que também são locais de ris-
co de desabamentos. Ques-
tionados sobre o prossegui-
mento dessas outras obras, a 

Prefeitura informou em nota 
que solicitou pouco mais de 
R$ 100 milhões aos governos 
estadual e federal para obras 
de limpeza e reestruturação 
dos locais atingidos pelos 
deslizamentos. 

Ao Governo Federal foram 
R$ 77 milhões, que só liberou 
até agora R$ 20,5 milhões, 
dos quais R$ 17 milhões se-
rão aplicados no Morro da 
Barreira, para limpeza e remo-
ção de entulho proveniente 
dos deslizamentos. 

O restante, R$ 3,5 milhões, 
será destinado à limpeza e 
desobstrução de galerias 
pluviais das ruas do entorno 
das áreas. Os recursos (R$ 17 
milhões) também atenderão 
os morros da Cachoeira, En-
genho e Vila Baiana, que ne-
cessitam de limpeza, uma vez 
que, com a força das chuvas, 
houve o escorregamento de 
vegetação e de outros resídu-
os; além de desassoreamento 
da rede de drenagem local. 

A Prefeitura ainda aguarda 

Da Redação

A região do Rabo do Dra-
gão já é bela por natureza e 
em breve quem se dirigir à 
região poderá desfrutar da 
melhor vista que uma praia 
caiçara pode oferecer. As 
obras de requalificação da 
orla da Praia do Perequê 
seguem aceleradas e, de 
acordo com a Secretaria 
de Infraestrutura e Obras 
(Seinfra) já foram execu-
tados 44% dos serviços.

A região já ganhou nova 
iluminação de LED na faixa do 
calçadão e na via pública; e 
iluminação da faixa da areia da 
praia, com a substituição de 
luminárias de vapor de sódio 
pelas de LED. A próxima etapa 
será a iluminação do calçadão 
da orla e a confecção de três 
unidades de lombofaixas. 

As equipes estão execu-
tando a substituição do piso 
do calçadão, revestido com 
ladrilho hidráulico, com faixa 
podotátil; e fixação de tubos 

na areia da praia para instala-
ção de 18 unidades de braço 
horizontal, tipo sextantes.

O projeto executivo in-
tegra o convênio que con-
templou a segunda fase das 
obras de requalificação das 
orlas de Pitangueiras e Ensea-
da, em 2019. O investimento 
total, utilizado nas três praias, 
é de pouco mais de R$ 6,49 
milhões, provenientes do 
Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Muni-
cípios Turísticos (Dade/2016).

De 3 a 5 de novembro a 
Unaerp Guarujá realiza o XVII 
Simpósio Internacional de 
Ciências Integradas, um dos 
principais eventos científicos 
do litoral paulista. Nesta edi-
ção, mediada por tecnologia, 
o Simpósio contará com 
palestrantes nacionais e inter-
nacionais, abordando temas 
relevantes em diversas áreas 
do conhecimento.

Nos três dias de Simpó-
sio acontecerão palestras 
magnas e mesas-redondas, 
com palestrantes do Brasil e 
de instituições internacionais 
dos Estados Unidos, Portugal 
e Suíça, que abordarão temá-
ticas relativas aos cursos da 
Universidade. A programação 
completa pode ser conferida 
no site oficial www.unaerp.
br/sici-unaerp.

O evento também terá 
apresentações online de cer-
ca de 170 trabalhos inscritos, 
entre artigos científicos e resu-
mos expandidos, elaborados 
por grupos de pesquisado-
res, estudantes e professores 
da Unaerp e de outras institui-
ções de ensino.

PALESTRANTES 
No dia 3 de novembro, a 

programação inicia às 9h com 
a palestra “A interdisciplinarie-
dade no domínio do Direito 
do Ambiente”, com o doutor 
em Ciências e professor da 
Universidade de Lisboa, Rui 

Obras de contenção
do Bela Vista estão

em fase de conclusão

Na parte inferior do 
morro foram colocados 

tirantes do solo 
grampeado e cobertos 

com tela que tem a função 
do concreto projetado

verba federal para as obras 
estruturantes de contenção 
de encostas e prevenção 
de novos deslizamentos, a 

exemplo do que já acontece 
no Morro da Bela Vista. Para 
isso, espera no mínimo, R$ 
42 milhões. Técnicos muni-

cipais apresentaram projeto 
no Ministério do Desenvol-
vimento Regional uma sema-
na após os deslizamentos.

Serviços de requalificação 
estão em andamento
na orla do Perequê 

Equipes estão executando a substituição do piso do calçadão,
revestido com ladrilho hidráulico, com faixa podotátil

Simpósio da Unaerp terá palestrantes renomados

Evento online acontece de 3 a 5 de
novembro com palestras, mesas-redondas
e apresentações de trabalhos científicos

Tavares Lanceiro. Ainda estão 
programadas palestras com a 
professora da Universidade 
Fernando Pessoa, Ana Fonse-
ca; com Fabiana Saueia (Uni-
versidade de Lisboa), e com 
o neurocirurgião Thiago Salati.

Também acontecerão pa-
lestras com o engenheiro civil 
Walison Casadias da Silva; com 
o engenheiro do Instituto de 
Tecnologia de Zurique, na Su-
íça, Lucas Marra, mesa-redon-
da com Maria Claudia Vanícola 
(USCS), Jonas dos Santos 
Costa (Colégio Oliveira Júnior) 
e Ronaldo Kobal (Espor te 
Clube Corinthians Paulista); e 
a palestra com Priscila Milena 
Simonato de Migueli (PUC-SP).

Outros convidados desta 
edição são o coordenador 

Durante o Dia de Finados, 
celebrado nesta segunda-feira 
(2), os cemitérios da Conso-
lação (Av. Presidente Vargas, 
941), da Saudade (Rua Silvio 
Rolim, s/n) e Jardim da Paz 
(Av. Vereador Lydio Martins 
Correa, 512) estarão abertos 
aos visitantes das 8 às 17 
horas, com funcionamento 
normal também no sábado 
(31) e no domingo (01). 
Mesmo após o início da pan-
demia do novo coronavírus a 
Prefeitura de Guarujá não res-
tringiu o acesso a estes locais. 

No Cemitério da Con-
solação haverá celebração 
de missas, sendo que a pri-
meira será realizada no do-
mingo (01), às 16 horas. Já 
na segunda-feira (02), as 
celebrações acontecerão 
às 8h30, 10h e 16 horas. 

A Diretoria de Cemitérios 
e Serviços Funerários pede 
àqueles que puderem an-
tecipar as visitas para o sá-

bado ou domingo, que não 
deixem para homenagearem 
seus entes queridos no fe-
riado, para que sejam evita-
das aglomerações, devido a 
continuidade da pandemia. 

Nos locais, serão disponi-
bilizados totens de álcool em 
gel em pontos estratégicos 
para a higienização das mãos, 
e os funcionários estarão orien-
tando o público sobre a obri-
gatoriedade do uso de más-
caras e distanciamento social.

Dengue - A Secretaria de 
Saúde (Sesau) reforçou as 
ações de combate à dengue 
nos cemitérios desde o início 
de outubro. O objetivo da 
iniciativa, que conta com a 
vistoria dos agentes de con-
trole de endemias, é eliminar 
possíveis focos do mosquito 
Aedes aegypti, evitando a 
sua proliferação, e também 
a disseminação de outras 
doenças, como a zika, chi-
kungunya e a febre amarela.

Cemitério da Consolação 
terá celebração de missa

do Centro de Solução de 
Conflitos e Cidadania – CE-
JUSC Guarulhos, Carlos Abe-
ner de Oliveira Rodrigues Filho; 
Carla da Silva Costa (USP), 
Christiano Robles Rodrigues 
Alves (Massachusetts General 
Hospital e Harvard Medical 
School) e Rodrigo Luiz Vancini 

(Universidade Federal do Es-
pírito Santo); e representante 
da EVA Scientific empresa 
de engenharia de tecidos e 
biorreatores, Andreas Kaasi.

Ainda no dia 05 aconte-
cerá o I Concurso de Vídeos 
Curtos da Engenharia, que 
mostrará produções em vídeo 
de estudantes de Engenharia 
na demonstração de con-
ceitos, atividades teóricas, 
práticas ou laboratoriais nas 
diversas áreas da profissão.

Para mais detalhes so-
bre a programação, acesse 
www.unaerp.br/sici-unaerp.

SERVIÇO
XVII SICI - Simpósio 

Internacional de
Ciências Integradas
da Unaerp Guarujá

Dias 3, 4 e 5 de 
novembro de 2020 

Evento online
unaerp.br/sici-unaerp.
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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

Associação dos Advogados de Santos comemora ‘Dia do Idoso’ 
Os advogados 
Leonardo Saraiva 
e a presidente 
da Comissão 
dos Direitos da 
Pessoa Idosa, 
Telma Aulicino 
colaboraram com 
a organização do 
evento, que contou 
com palestras 
esclarecedoras 
para os idosos e 
apresentação de 
danças, além de 
participação do 
Coral dos Atletas 
Veteranos de 
Santos

O Grupo de Dança Flamenca, do Instituto Energia, fez uma bonita apresentação

O Grupo de Dança Country do Instituto Energia contagiou com alegria o evento

A advogada e 
colaboradora do evento 

Cícera Severina da 
Conceição Muza

O ‘Dia do 
Idoso’, no 

último dia 1, foi 
comemorado 

com a presença 
de dezenas de 

pessoas que 
foram prestigiar 

o encontro. 
A alegria e o 

aproveitamento 
do grupo 

interagiu a cada 
brincadeira. 

Valeu!!!

A fisioterapeuta Priscila 
Pardo dos Anjos Espindola 
Couto fez palestra sobre 

“Os Benefícios do Exercício 
Físico para o Idoso”

A médica  gerontologis-
ta, Maria Elisa Gonzales 
Manso, explicou sobre 
Envelhecimento Ativo
e Qualidade de Vida

Zuleika Oiná Sanches Barreto Justo e a presidente 
da Associação dos Advogados de Santos,
Heloisa Helena de Sousa Moreira Ramos 
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MOMENTOS DE 2016

5ª Festa da Funcesp é realizada no Círculo Militar

A grande noite contou 
com a participação 
especial da banda Os 
Incríveis, que apresentou 
sucessos dos anos 60,70 
e 80. Os convidados 
relembraram momentos 
inesquecíveis dos anos 
dourados, no Círculo 
Militar, no Ibirapuera

A jornalista Adriane Colin foi
a apresentadora do evento

O atencioso jovem
Victor Pacheco

O casal Eugênio Filoso
e Helena Fernandes

Maria Albertina Caetano
e Mário Moreira

Mário e
Raquel Benatti

O administrador de empresas
Jaime Benette e a publicitária

Andressa Almeida

A advogada Maria de Fátima
Castro e seu marido, o

dentista João Batista Castro

O engenheiro Clóvis Badaró e
sua esposa, a empresária Jussania 

Giordano estavam felizes em
participar da 5ª Festa da Funcesp

Oliveira e Nazaré Santos
sempre participam dos eventos
da Fundação Cesp (Funcesp) 

A nutricionista Sula de Camargo
e Anderson Roberto Ferreira

Sérgio Carrascosa
e Loriseyty Vighy
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Alcoólicos 
Anônimos

Existe uma saída
para o alcoolismo

R. Washington, s/nº
Igreja Matriz, Guarujá
(13) 3235-5301

(13) 99133-2543

Da Redação

A projeção de um aumen-
to no número de pessoas em 
direção ao litoral durante o 
fim de semana prolongado 
devido ao feriado de Finados, 
na próxima segunda-feira, dia 
02 de novembro, mobilizou 
governos estadual e munici-
pal, pois ainda estamos em 
pandemia pela covid-19.

O governo do Estado de 
São Paulo iniciou nesta quin-
ta-feira a Operação Finados, 
que conta com o reforço do 
Policiamento Rodoviário Es-
tadual, do Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER), 
da Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo (ARTESP) 
e das concessionárias nas 
rodovias do estado. 

As ações operacionais 
conjuntas começaram nesta 
quinta-feira (29) e vão até 
segunda-feira (2), com o 
objetivo de garantir maior se-

gurança e, também, reforçar a 
importância de evitar viagens 
desnecessárias e a exposição 
ao risco de contaminação 
por COVID-19. 

Em média, 21,5 mil poli-
ciais vão reforçar diariamente 
as ações de patrulhamento 
ao longo dos 22 mil quilô-
metros de rodovias estaduais 
durante o feriado prolon-
gado para evitar crimes e 
garantir a fluidez do trânsito 
em toda a malha rodoviária 
do estado. A operação uti-
lizará ainda oito mil viaturas, 
50 cavalos, 10 helicópteros, 
12 drones, 386 guinchos e 
200 ambulâncias, que serão 
distribuídos ao longo de 190 
pontos estratégicos para o 
policiamento. 

Os policiais rodoviários 
empenhados na ação reali-
zarão testes de embriaguez 
e o motorista que for flagrado 
dirigindo sob a influência de 
álcool será multado e poderá 

ter o veículo apreendido. O 
condutor ainda poderá ter a 
Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH) suspensa, além de 
responder criminalmente. 

Além disso, será intensifi-
cada a fiscalização de limites 
de velocidade, ultrapassagens 
e uso de cinto de segurança, 
assentos infantis e capacetes. 
Os efetivos do Comando de 
Policiamento de Choque (CP-
Chq), Comando de Polícia de 
Aviação “João Negrão” (CAv) 
e territoriais também serão em-
pregados nas orlas das praias. 

TRAVESSIAS
LITORÂNEAS 

A Operação Finados 2020 
também vai acontecer nas oito 
travessias litorâneas. Serão dis-
ponibilizadas 30 balsas, no 
total, além de monitoramento 
operacional e equipes de ma-
nutenção 24 horas, e informa-
ções em tempo real nos PMvs 
e no Aplicativo Travessias. 

As ações de prevenção 
e combate a desvios re-
alizadas pela Elektro, em 
Guarujá, entre os meses de 
janeiro e setembro de 2020 
resultaram em 4.260 MWH 
de energia recuperada. Essa 
quantidade seria suficiente 
para abastecer, por exem-
plo, 21 mil residências por 
um mês ou o município de 
Praia Grande durante 23 dias. 

Ao todo, foram feitas 2 
mil inspeções em empresas, 
residências e comércios lo-
calizados nos bairros: Centro, 

Jardim Acapulco e Virginia. A 
concessionária regularizou a 
situação de 290 clientes que 
não tinham o medidor de 
energia instalado. 

A Elektro reforça a impor-
tância da denúncia de fraudes 
e furtos de energia. O apoio 
da comunidade é essencial 
para identificar os desvios 
e acionar as distribuidoras. 
As denúncias são feitas de 
forma anônima pela Central 
de Relacionamento ao Cliente 
(0800 701 01 02) ou direto 
no site (www.elektro.com.br).

O segundo semestre de 
2020 ainda não fechou e a 
Fundação Procon-SP já regis-
trou 120.714 mil reclamações 
relacionadas a problemas 
sobre compras online, pra-
ticamente o mesmo número 
do primeiro semestre inteiro 
que foi de 121.173. Demora 
ou não entrega do produto 
e problemas com cobrança 
são os questionamentos mais 
recorrentes.

Diante desse panorama 
e, já antecipando os proble-
mas que poderão se repetir 
na Black Friday, o Procon-SP 
convocará uma reunião com 
as principais empresas do co-
mércio varejista eletrônico.

Até 17 de outubro deste 
ano, são 241.887 demandas 
contra 78.419 de todo o ano 
de 2019, um aumento de 
208%. “Independentemente 
do aumento da demanda 

gerada pela pandemia ou 
quaisquer outras ocasiões es-
pecíficas, os dados demons-
tram que as empresas não 
se preparam para as vendas 
online. Fornecedores vendem 
o que não têm no estoque, 
atrasam a entrega, não avisam 
sobre a cobrança do frete, 
são muitas reclamações e, por 
parte das empresas, respostas 
automáticas e protelatórias”, 
salienta o diretor-executivo do 
Procon-SP, Fernando Capez.

Para o consumidor que tiver 
problemas com compras pela 
internet ou outra questão de 
consumo, o Procon-SP dispo-
nibiliza canais de atendimen-
tos à distância: no site (www.
procon.sp.gov.br), aplicativo 
– disponível para Android e 
iOS – ou via redes sociais; para 
as denúncias, marque @pro-
consp, indicando o endereço 
ou site do estabelecimento.

Feriado de Finados terá fiscalização
nas estradas e nas orlas das praias

Estado realiza a Operação Finados, que conta com o reforço da Polícia 
Rodoviária Estadual e das concessionárias nas rodovias do estado

Quem escolher Guarujá 
durante o feriado contará 
com o reforço nos efetivos 
de fiscalização e na Guarda 
Civil Municipal (GCM). A Pre-
feitura informa que as equipes 
ficarão responsáveis pela 
orientação a frequentadores e 
comerciantes, visando garantir 
o cumprimento de todos os 
decretos municipais vigentes. 

Além das já conhecidas 
proibições de som na fai-
xa de areia e a presença 
de animais, também serão 
observadas as normativas 

criadas visando o controle 
da disseminação da pande-
mia do novo coronavírus. 

Turistas e moradores de-
vem estar cientes de que 
os quiosques podem fi-
xar no máximo cinco guar-
da-sóis na faixa de areia, 
limitando-se a disponibilizar 
duas cadeiras por guarda-
sol. Ficam os quiosqueiros 
responsáveis em orientar os 
clientes a não gerarem aglo-
meração. É obrigatório o uso 
de máscaras de proteção 
facial pelos funcionários e 

deve ser disponibilizado aos 
clientes álcool em gel 70% 
para higienização das mãos.

Já para os condomínios, 
as regras preveem que po-
derão fixar no máximo um 
guarda-sol por apartamento, 
limitando-se a disponibilizar 
duas cadeiras por guarda-
sol. Os equipamentos só 
poderão ser colocados na 
faixa de areia no momento de 
sua utilização, devendo ser 
imediatamente retirados após 
o seu uso, sendo vedada a 
reserva de espaço na areia.

Guarujá intensifica ações
nas praias durante o feriado

Ações na orla visam 
regular uso do espaço
público e reforçar 
medidas de prevenção 
ao coronavírus

Reclamações do comércio online aumentam 208%

Fundação Procon convocará reunião com 
principais varejistas do segmento para
solicitar providências aos consumidores

Olha o gato!

Operação contra furto de 
energia em bairros nobres

Energia recuperada é suficiente para abastecer 
o município de Praia Grande durante 23 dias
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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.

Quer saborear nossas novidades? 
Estamos no IFOOD, ou se preferir,

é só pedir pelo nosso número

(13) 3382-1859

Funcionamento de
terça à domingo, somente

no horário do almoço

Da redação

Apesar da pandemia em 
que vivemos e dos mais de 
150 milhões de mortes de-
vido à covid-19 só no país 
neste ano, o acidente vascu-
lar cerebral (AVC) ainda é a 
segunda principal causa de 
morte no Brasil.

Lembrado em 29 de ou-
tubro, o Dia Mundial do AVC 
chama atenção para a quan-
tidade de pessoas que o 
derrame, como é mais co-
mumente chamado, acomete 
e, também, para os efeitos 
incapacitantes que pode 
provocar, motivo por que a 
campanha busca incentivar a 
adoção de comportamentos 
preventivos.

De acordo com dados do 
Ministério da Saúde, somente 
em 2017 foram registradas 
101,1 mil mortes decorrentes 
da doença. Em levantamento 
da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC), entre 1º de 
janeiro deste ano até o dia 16 
de outubro, 78.649 pacientes 
com AVC foram a óbito. Os 
números se distinguem pouco 
da soma do ano passado, de 
79.984 casos.

Desse total apurado pela 
entidade, 50.201 ocorreram 
durante os sete primeiros 
meses da pandemia de covid-

O projeto Curta Cultura 
com a Gente – II Edição 
chega ao fim com supe-
ração ao desafio imposto 
pela pandemia de Covid-19. 
Mesmo tendo que realizar 
atividades remotas, devido 
à necessidade de isolamen-
to social, os 320 alunos da 
Fundação Toque Araraquara 
e APAE Guarujá não ficaram 
sem respaldo e puderam dar 
sequência à iniciativa, que foi 
finalizada em setembro por 
meio de vídeos-aulas. 

E neste mês, ainda como 
uma ação de encerramento, 
os participantes receberão 
kits de artes, com itens como 
tinta guache, giz de cera, 
pincel, cola, papéis para de-

senho e massinha de modelar.
Desde março, as ativida-

des presenciais do projeto 
estavam suspensas, mas os 
professores e a coordenação 
se organizaram para manter o 
atendimento aos alunos, com 
produção de roteiro para essa 
nova etapa. Foram 80 vídeos 
produzidos e enviados sema-
nalmente, com aulas de per-
cussão, artes, dança, teatro, 
musicalização, contação de 
histórias e teatro, para seguir 
com a proposta de promover 
a inclusão e facilitar o desen-
volvimento cognitivo, familiar e 
afetivo de pessoas com defici-
ências intelectuais e múltiplas. 

A viabilização do con-
teúdo on-line foi um jeito 

seguro de voltar a disseminar 
conhecimento e engajar os 
alunos, ampliando o alcance 
da iniciativa, já que as aulas 
gravadas puderam ser visua-
lizadas na casa dos estudan-
tes, com a participação das 
famílias. “Com os vídeos no 
Youtube, eles ainda tiveram 
a chance de encaixar as ati-
vidades na rotina da melhor 
forma possível, assistindo 
sempre que quisessem, o que 
favoreceu o estímulo contínuo 
do lúdico”, diz a pedagoga 
Juliana Volpe, coordenado-
ra educacional da iniciativa.  

O Cur ta Cultura com a 
Gente – II Edição coleciona 
histórias de sucesso, supera-
ção pessoal e sociabilização. 

A iniciativa é uma realiza-
ção da ComTexto Cultural, 
produtora especializada na 
gestão de projetos cultu-
rais e sociais, por meio da 
Lei de Incentivo à Cultura, 
com o patrocínio da Cutrale. 

Para saber mais sobre o 
projeto e conferir as aulas já 
disponibilizadas, basta acessar 
o link: https://www.youtube.
com/playlist?list=PLdL6ZIs1NE
woWHtCYdfKAQtRnCXAxj1lY. 

Nesta quarta-feira (28), 
entra em circulação a Emis-
são Comemorativa Natal 
2020 – Palavras de Afeto, 
que, ao contrário dos anos 
anteriores, não está vincu-
lada às tradições natalinas, 
seus vários estilos, formas e 
conceitos. Neste ano atípi-
co, a emissão busca apro-
ximar pessoas com 10 selos 
que trazem as palavras: 
abraços, amor, axé, chame-
go, fé, felicidade, gratidão, 
saudade, sorria e xêro.

Criados pelo designer 
Lucas Elias, os selos fo-

ram inspirados nas trocas 
de cartas manuscritas. Na 
composição das artes, o 
artista buscou as texturas 
e as imperfeições do fa-
zer à mão, usando pou-
cos elementos vetoriais. 

Para o edital de lança-
mento, as palavras viraram 
poesia pela escritora Helena 
Lucena.  A emissão tem tira-
gem de 1,6 milhão de selos 
(160 mil de cada palavra), 
com valor de R$ 2,05 cada, 
e já se encontra disponível 
na loja virtual e nas princi-
pais agências dos Correios.

Selo comemorativo
Palavras de afeto ilustram
a Emissão Comemorativa 
Natal 2020 dos Correios

Emissão tem tiragem de 1,6 milhão de selos

APAE Guarujá

Projeto cultural encerra II 
edição com a entrega de kits 

Os mais de 300 alunos 
da iniciativa, incluídos 

os atendidos da 
Apae Guarujá serão 
contemplados com

os materiais

Dia Mundial do AVC serve de alerta à população

Comemorado na última quinta-feira (29/10), AVC é segunda causa de morte principal no país

19, patamar que se assemelha 
ao registrado no mesmo pe-
ríodo em 2019, de 60.400 
ocorrências. 

Conforme destaca a SBC, 
a queda de 16,8% se explica 
porque muitas pessoas aca-
baram morrendo em casa, du-
rante a crise sanitária, o que im-
pediu que os profissionais de 
saúde identificassem as verda-
deiras causas de falecimento.

GRUPOS DE RISCO
Os grupos entre os quais 

mais se confirmaram óbi-

tos por AVC foram homens 
com idade entre 70 e 79 
anos e mulheres com ida-
de entre 80 e 89 anos. Em 
seguida, aparecem homens 
na faixa de 80 a 89 anos e 
mulheres de 70 a 79 anos, 
todos dados que demons-
tram que a idade é um fator 
que influencia nas chances 
de se desenvolver o quadro.

Como para outras do-
enças cardiovasculares, há 
fatores de risco que podem 
ser controlados e, portanto, 
reduzir a vulnerabilidade a 

elas, como o sedentarismo, 
o tabagismo e o uso abusi-
vo de álcool. A apneia do 
sono, por sua vez, pode 
aumentar em 3,7% as chan-
ces de uma pessoa desen-
volver tais enfermidades.

Complementando infor-
mações da SBC, a Socie-
dade Brasileira de Doenças 
Cerebrovasculares (SBDCV) 
pontua que cerca de 70% 
das pessoas acometidas por 
AVC não conseguem ter 
condições de retomar as 
atividades profissionais, em 

decorrência das sequelas 
que o quadro deixa e que 
metade dos pacientes perde 
autonomia e acaba precisan-
do de cuidadores e para re-
alizar tarefas diárias. A SBDCV 
sublinha, ainda, que, embora 
o AVC atinja mais frequente-
mente indivíduos com idade 
acima de 60 anos, tem cres-
cido entre jovens e pode, 
inclusive, afetar crianças. 

SINTOMAS
O AVC é a formação 

de um déficit neurológico 

súbito, causado por uma 
falha nos vasos sanguíneos 
do sistema nervoso central. 
Pode ser dividido em dois 
tipos: o isquêmico e o he-
morrágico. O primeiro, que 
responde a 85% dos casos, 
deriva da obstrução ou redu-
ção brusca do fluxo sanguí-
neo em uma artéria cerebral 
e desencadeia a falta de 
circulação no seu território 
vascular. Já o hemorrágico 
tem origem em uma ruptura 
espontânea de um vaso, que 
pode ser um aneurisma e 
faz com que o sangue pre-
encha o interior do cérebro 
(hemorragia intracerebral), o 
sistema ventricular (hemor-
ragia intraventricular) e/ou 
o espaço subaracnóideo 
(hemorragia subaracnóide).

FIQUE ATENTO
Os principais sintomas do 

AVC são: fraqueza ou for-
migamento no rosto, braço 
ou perna, confusão mental, 
alterações na fala, compreen-
são, visão e equilíbrio e dor 
de cabeça súbita e intensa. 
Como o paciente pode apre-
sentar um comprometimen-
to do sistema neurológico, 
o ideal é que seja atendi-
do o mais rápido possível.
(Editado com informações 

de Agência Brasil)
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ASSESSORIA
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Avenida Antonio Miguel dos Santos, 137
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Fones: (13) 3382-1274
99721-6684
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De Agência Brasil

Pesquisa do Núcleo de 
Inteligência e Pesquisas do 
Procon-SP, em convênio com 
o Departamento Intersindi-
cal de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese), 
revelou que o preço médio 
do pacote de 5 kg de arroz 
em fevereiro deste ano, antes 
de ser decretada a pandemia, 
custava R$ 12,78. Em outubro 
(valor apurado até o momen-
to) passou para R$ 21,83, 
aumento de 71%.

A maior variação mensal 
do ano de 2020 ocorreu em 
setembro, 21% (tomando-se 
como base o mês de agos-
to/20). O pacote que custava 
R$ 16,87 em agosto passou 
para R$ 20,25 em setembro. 
A pesquisa foi realizada em 
40 supermercados distribu-

O presidente Jair Bolsona-
ro encaminhou ao Congresso 
Nacional o texto de um pro-
jeto de lei (PL) que propõe 
a revogação de 1.220 atos 
normativos diversos, edita-
dos entre os anos de 1850 e 
2018. O despacho foi publi-
cado nesta quinta-feira (29) 
no Diário Oficial da União.

Em nota a Secretaria-Geral 
da Presidência explicou que 
esses atos, embora formal-
mente vigentes, regulamentam 
temas ultrapassados ou que 
já foram objeto de previsões 
mais atuais. Entre eles, por 
exemplo, leis sobre o Imposto 
do Selo, sobre matérias traba-
lhistas e sobre órgãos já extin-
tos na estrutura administrativa, 
além de alteradores de leis 

já revogadas, como a antiga 
Lei de Falências (Decreto-Lei 
nº 7.661/1945), o pretérito 
Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União (Lei nº 
1.711/1952) e os Códigos de 
Processo Civil de 1939 e 1973.

O projeto prevê a revo-
gação expressa de 613 leis 
ordinárias, três leis comple-
mentares, uma lei delegada, 
570 decretos-leis e 33 de-
cretos legislativos. Segundo 
a Presidência da República, 
todos são considerados sem 
serventia no mundo jurídico. 
Como os atos contêm maté-
rias de lei ordinária, eles estão 
sendo revogados por instru-
mento de igual força normati-
va, por isso são submetidos à 
apreciação dos parlamentares.

“Trata-se de importante 
iniciativa do governo federal 
para facilitar o acesso des-
burocratizado, transparente 
e coerente aos operadores 
do Direito e cidadãos de 
forma geral do arcabouço 
legal brasileiro”, diz a nota.

O projeto de lei par te 
de um processo de trabalho 
contínuo da Subchefia para 
Assuntos Jurídicos (SAJ) da 
Presidência, que irá propor a 
revogação de tudo que for 
considerado desnecessário. 
“A iniciativa acontece diante da 
constatação da existência de 
uma ampla produção norma-
tiva no Brasil sem declaração 
de revogação expressa: são 
mais de 14 mil leis e mais de 
11 mil decretos-leis”, destaca.

O Reino Unido resistia 
nesta quinta-feira (29) à 
pressão para impor um se-
gundo lockdown nacional 
depois que França e Ale-
manha adotaram restrições 
abrangentes à vida social 
para conter uma disparada 
de infecções por coro-
navírus que colocou os 
serviços de saúde no limite.

O governo do primei-
ro-ministro britânico, Boris 
Johnson, evitou até o mo-
mento um lockdown de 
âmbito nacional, preferindo 
um sistema escalo-
nado de con-
troles locais 
concebidos 
p a r a  e n -
durecer as 
medidas em 
regiões afe-
tadas e dei-
xando outras 
menos limitadas.

Um novo estu-
do do Imperial College 
de Londres sublinhou a 
situação aflitiva enfrentada 
pelo Reino Unido, país 
com o maior número de 
mortes de coronavírus na 
Europa, mostrando que 
os casos da Inglaterra do-
bram a cada nove dias.

Steven Riley, o autor do 
estudo, disse que o governo 
deveria decidir rapidamen-
te se quiser seguir o exem-
plo de França e Alemanha.

“E cedo é melhor do que 
tarde”, disse Riley, professor 
de dinâmica de doenças 
infecciosas, à rede BBC.

Mas o ministro da Ha-
bitação, Rober t Jenrick, 
disse que não acha ine-
vitável o Reino Unido co-
piar França e Alemanha e 
impor restrições nacionais.

“O julgamento do go-

verno hoje é que um lo-
ckdown nacional genera-
lizado não é adequado, 
faria mais mal do que bem”, 
disse ele à Rádio Times

As economias europeias 
mergulharam na recessão 
mais profunda já registrada 
devido aos lockdowns 
generalizados adotados no 
início da crise, em março e 
abril, e as restrições mais 
recentes apagaram os sinais 
tímidos de recuperação 
vistos durante o verão.

Os mercados finan-
ceiros se reer-

g u e r a m  e m 
par te nesta 

quinta-fei-
ra depois 
de uma li-
quidação 
brutal no 

dia ante-
rior, devido 

a perspectiva 
de uma recessão 

de mergulho duplo.
Os governos estão de-

sesperados para evitar uma 
repetição dos lockdowns 
da primavera, mas foram for-
çados a agir devido à velo-
cidade das infecções novas 
e a uma taxa de mortalidade 
que cresce continuamente 
em todo o continente.

Os lockdowns francês 
e alemão estão manten-
do as escolas e a maioria 
dos negócios aber tos, 
mas limitam severamente 
a vida social ao fechar 
bares, restaurantes, cine-
mas e estabelecimentos 
semelhantes, assim como a 
movimentação de pessoas.

A chanceler alemã, An-
gela Merkel, alertou que 
“o inverno será duro”.

(Fonte: Reuters - Lon-
dres e Ber l im v ia AB)

Nesta quarta-feira (28), o 
Estado de São Paulo registra 
39.007 óbitos e 1.103.582 
casos confirmados do novo 
coronavírus. Entre o total de 
casos diagnosticados de 
COVID-19, 995.809 pessoas 
estão recuperadas, sendo 
que 120.439 foram internadas 
e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos 
leitos de UTI são de 40% na 
Grande São Paulo e 39,2% 
no Estado. O número de pa-
cientes internados é de 7.270, 
sendo 4.123 em enfermaria e 
3.147 em unidades de terapia 
intensiva, conforme dados das 
10h30 desta quarta (28).

Hoje, os 645 municípios 
têm pelo menos uma pessoa 
infectada, sendo 586 com 
um ou mais óbitos. A relação 
de casos e óbitos confirma-
dos por cidade pode ser 
consultada em: www.sao-
paulo.sp.gov.br/coronavirus.

Levantamento de 
preços levou em

consideração a média 
dos valores mínimos 

encontrados na capital

ídos nas cinco regiões do 
município de São Paulo e 
abrange 39 itens dos grupos 
de alimentos, higiene pessoal 
e limpeza doméstica.

Como o levantamento leva 
em consideração a média 

dos preços mínimos encon-
trados, o valor está longe da 
realidade constatada pelas 
equipes de fiscalização do 
Procon-SP. Em operação re-
alizada em todo o estado 
para coibir preços abusivos 

de produtos da cesta bási-
ca, dentre eles o arroz, na 
capital paulista o pacote de 
5kg de arroz tipo 1 chegou 
a ser encontrado por R$ 
32,16 e no interior, R$ 36,79.

Em todo o estado, 625 

Pacote de 5 kg de arroz tem variação
de 71%, aponta pesquisa do Procon

estabelecimentos foram noti-
ficados por fiscais do Procon-
SP a apresentar notas fiscais 
de compra e venda de itens 
da cesta básica como arroz, 
óleo de soja e carnes verme-
lhas e, caso seja identificado 
um aumento desproporcio-
nal nos valores, responde-

rão a processo administrati-
vo, podendo ser multados.

“Embora não exista tabe-
lamento de preço é inad-
missível que fornecedores 
queiram abusar e aumentar 
desproporcionalmente seus 
lucros em plena pandemia”, 
afirma a direção do Procon-SP.

Governo Federal quer revogar 1.220 atos 
normativos editados entre 1850 e 2018

Internacional
Covid-19 pressiona Reino 
Unido a seguir lockdowns 

de França e Alemanha

995,8 mil pessoas já estão recuperadas da COVID-19; taxas de 
ocupação de UTIs são de 40% na Grande SP e 39,2% no estado

Coronavírus

Estado de São Paulo registra 39 
mil óbitos e 1,1 milhão de casos 

Segundo a 
Presidência, todos 

são considerados sem 
serventia jurídica


