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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

Guarujá deve definir prefeito e 
vereadores já no primeiro turno

Nesta reta final do primeiro turno das eleições 2020, duas pesquisas com foco em Guarujá apontam a definição das eleições já neste domingo,
dia 15. O prefeito Válter Suman (PSB), candidato a reeleição, figura em primeiro lugar com grande vantagem sobre os demais concorrentes.
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Votar é exercer o poder
de planejar o futuro

Neste domingo, quan-
do ocorre o primeiro turno 
das Eleições municipais, 
cidadãos brasileiros de to-
dos os municípios, menos 
o Distrito Federal, terão a 
responsabilidade de esco-
lher prefeito e vereadores 
que terão entre muitos 
desafios diários, o grande 
desafio de ter que enfren-
tar uma possível nova onda 
de casos da covid-19 aqui 
no Brasil.

A escolha do candida-
to nesse contexto ganha 
ainda mais importância, 
pois o orçamento dos 
municípios para 2021 está 
comprometido em boa 
parte devido às inúme-
ras medidas emergenciais 
para socorrer a popula-
ção na atual crise sanitária 
que vivemos, queda na 
arrecadação, economia 
mundial em baixa, etc.

Some-se a isso incerte-

zas sobre a data de che-
gada de uma vacina efetiva 
contra o novo coronavírus, 
e um governo federal que 
se nega a entender a gra-
vidade da pandemia. O 
resultado é que mais do 
que nunca a população 
deverá escolher um agente 
político que tenha como 
prioridade de ação o bem 
estar da população e, tam-
bém, eleger vereadores 
realmente comprometidos 
em zelar e fiscalizar pela 
prestação digna e correta 
dos serviços e recursos 
públicos.

Em Guarujá, as proje-
ções apontam que a dis-
puta eleitoral será decidida 
neste primeiro turno com 
a reeleição do prefeito, e 
médico, Válter Suman. Se 
o cargo majoritário está 
definido, é hora de analisar 
com cuidado quais can-
didatos ao Legislativo tem 

maiores chances de atuar 
em defesa dos interesses 
coletivos nas ações do 
Executivo. 

Estamos em um mo-
mento histórico de crise e 
será preciso mais do que 
pessoas bem intencio-
nadas ocupando cargos 
eletivos nos próximos anos 
para que consigamos su-
perar as dificuldades que 
estão por vir. 

Por isso desejamos que 
cada cidadão analise bem 
seus candidatos, decida, 
faça sua colinha e lembre-
se de ir votar confiante 
em um futuro melhor, e, 
claro, seguindo as reco-
mendações de precau-
ção ao contágio do novo 
coronavírus: levando seu 
título de eleitor e docu-
mento de identificação 
pessoal, vestindo máscara 
facial, e levando sua pró-
pria caneta esferográfica

Micros

Corona tá aí!
O ano de 2020 não está 
mesmo para brincadeira 
com a população mun-
dial. Não bastasse uma 
pandemia que virou de 
cabeça para baixo a 
economia de países do 
chamado primeiro mun-
do, quando as coisas 
começam a se encami-
nhar para uma retomada, 
vem uma nova onda na 
Europa e coloca o mun-
do novamente em alerta. 

Fervorosos
E quem não estiver alar-
mado com a situação 
não está atento ao que 
acontece no mundo hoje.
Compreensível, pois há 
de se respeitar a porção 
ruidosa da sociedade que 
não apenas discute sobre 
“religião, futebol e política”, 
como coloca tais tópicos 
em um mesmo assunto. 
Haja vista que cada vez mais 
‘religiosos’ estão fazendo 
política com a paixão de 
torcedores de futebol (sic).

Não é festa
A festa da democracia 
não é uma festa sem res-
ponsabilidade. A pande-
mia ainda não passou e as 
precauções para evitar o 
contágio do novo coro-
navírus é dever de todos. 
Inclusive evitar aglomera-
ções após a votação.

Temporada 
Temporada chegando e 

em Guarujá a dinâmica da 
cidade deverá ter uma 
mudança não tão drástica 
quanto nos anos anterio-
res. A cidade vem sendo 
um dos destinos da Baixa-
da Santista mais procura-
dos por visitantes desde o 
início da pandemia.

Ocupação
Uma prova é que as bar-
reiras sanitárias implantadas 
na Cidade interromperam 
a viagem de mais de 42 mil 
veículos sem residência 
comprovada na região. 
Um indicativo claro quanto 
à possibilidade de imóveis 
ocupados por seus pro-
prietários antes mesmo 
da temporada de verão.

Turismo
Contudo, a prefeitura de 
Guarujá alerta que mes-
mo com a flexibilização 
do isolamento social e a 
colocação do Município 
na fase verde do Plano 
São Paulo, a pandemia 
não está controlada e, 
portando, serão manti-
das apenas as atividades 
turísticas já existentes ao 
público, como o acesso 
livre ao Mirante da Cam-
pina, Píer da Gávea e, 
em breve, Mirante das 
Galhetas. 

Réveillon
Ainda que a movimen-
tação na cidade esteja 
acima do normal, a Setur 
reitera que até segunda 

ordem, está suspenso o 
tradicional espetáculo de 
queima de fogos na orla 
da praia e apresentações 
musicais com o intuito de 
evitar aglomerações, uma 
vez que a população flu-
tuante do Município chega 
a quase dois milhões de 
pessoas na virada do ano. 

Soluções
Em nota, a prefeitura in-
forma que “enquanto não 
houver soluções defini-
tivas, como uma vacina 
capaz de prevenir a dis-
seminação da Covid-19, 
perdurará essa decisão”, e 
acrescenta que “mantém, 
desde março, um comitê 
de crise exclusivo para 
discutir as medidas ati-
nentes ao enfrentamento à 
pandemia na Cidade”.

Vigilância
Recentemente, um lei-
tor do Estância fez uma 
queixa sobre as con-
dições insalubres dos 
banheiros do mercado 
Atacadão, instalado na 
entrada da rodovia, em 
Guarujá. O consumidor 
explicou que na ocasião 
fizera uma reclamação ao 
balcão de atendimen-
to, mas que, passados 
20 dias, retornou ao 
local e a falta de limpe-
za continuava. “Quem 
sabe se queixando pela 
mídia eles (o Ataca-
dão) atendam às quei-
xas dos consumidores”

Este ano, de acordo 
com o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), 147,9 mi-
lhões de brasileiros de-
verão ir às urnas nos dias 
15 (primeiro turno) e 
29 (segundo turno) de 
novembro para esco-
lher seus representantes 
municipais: 5.568 prefei-
tos, 5.568 vice-prefei-
tos e 57.942 vereadores.

O TSE estima que 750 
mil candidatos disputarão 
essas vagas em todos os 
estados do país, exceto 
no Distrito Federal, onde 
não há eleições municipais. 
No meio de tanta gente 
podem existir diversos 
advogados, sapateiros, 
médicos, professores, far-
macêuticos, policiais, jorna-
listas, psicólogos e muitos, 
muitos outros profissionais.

Quem tem o costu-
me de assistir às propa-
gandas eleitorais gratuitas 
com certeza já deve ter 
se deparado com algum 
deles, que, na tentativa 
de atrair mais eleitores, 

gera lmente incluem a 
profissão que exercem 
no nome de campanha. 

Essa associação, em-
bora legal, tem limites. O 
TSE, em seu artigo 30 da 
Resolução 23.405/2014, 
não permite “na composi-
ção do nome a ser inserido 
na urna eletrônica o uso 
de expressão e/ou siglas 
pertencentes a qualquer 
órgão da administração 
pública direta, indireta 
federal, estadual, distrital e 
municipal”. Isto é, nomes 
como “Fulano do INSS” 
ou “Beltrano da UFPR”, 
por exemplo, são termi-
nantemente proibidos.

Outro ponto impor-
tante a se lembrar é que 
membros do poder pú-
blico que visem concorrer 
a cargos eletivos preci-
sam se afastar do exercí-
cio de seus cargos atuais, 
processo chamado de 
desincompatibilização, 
previsto na Lei Comple-
mentar nº 64/90. Na inicia-
tiva privada, por sua vez, 

o afastamento não é obri-
gatório e as particularida-
des devem estar previstas 
no contrato de trabalho.

Um processo eleitoral 
justo ocorre por meio 
de oportunidades iguais 
aos candidatos, o que é 
garantido por medidas 
como a proibição dos 
“showmícios” e os limites 
impostos nas doações 
para as campanhas. Contu-
do, é possível se destacar 
de outras maneiras. Em 
muitos casos, a profissão 
traz credibilidade ao can-
didato, por isso a estraté-
gia de associar o cargo à 
campanha é tão utilizada.

A partir do momento 
que alguém representa a 
população em um cargo 
político, é preciso não só 
se promover por benfei-
torias, mas lutar por aqui-
lo que a comunidade e 
a cidade precisam por 
meio de um bem comum, 
independente do que 
está escrito no diploma 
ou da profissão exercida.

Marcia Glomb é advogada especialista em Direito do Trabalho

Eleições 2020: o uso da
profissão para angariar votos

Artigo

Tudo agora é pandemia, tem
que acabar com esse negócio.

Lamento os mortos, lamento.
Todos nós vamos morrer
um dia, aqui todo mundo

vai morrer. Não adianta fugir disso,
fugir da realidade. Tem que deixar

de ser um país de maricas.

Só na diplomacia não dá. Depois
que acabar a saliva, tem que ter 
pólvora. Não precisa nem usar a 

pólvora, mas tem que saber que tem.

A minha vida aqui é uma desgraça,
é problema o tempo todo, não tenho 

paz pra absolutamente nada, não 
posso mais tomar um caldo de
cana na rua, comer um pastel.

Jair Bolsonaro – 10/11/2020 

FRASE DA SEMANA
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Pesquisas apontam vitória de Suman no 1º turno
Nesta última semana de 

campanha eleitoral, reta final 
do primeiro turno das eleições 
2020, duas pesquisas com 
foco em Guarujá trazem o pre-
feito Válter Suman (PSB), candi-
dato a reeleição, em primeiro 
lugar com grande margem 
sobre os demais concorrentes. 
A pesquisa IPAT divulgada na 
quarta-feira (11), apurou índice 
de 58,4% das intenções de 
votos para Suman, na pesquisa 
estimulada. Já a pesquisa enco-
mendada pelo jornal Diário do 
Litoral, trouxe índice de 59,6%.

Os índices confirmam a 
liderança isolada do atual 
prefeito desde os primeiros 
levantamentos há cerca de um 
mês, e sugerem fortemente 
que a disputa em Guarujá será 
definida neste domingo, no 
primeiro turno das eleições. 
Guarujá iniciou o período de 
campanha com 10 concor-
rentes ao cargo de prefei-
to, mas encerra o processo 
com um a menos devido a 
desistência do candidato 
Giovani Vassopoli do Rede.

Assim, considerando os 
números dos dois levantamen-
tos recentes, estão empatados 
tecnicamente em segundo 
lugar: Miguel Calmon (PRTB), 
Magaiver (Podemos), Dedé 
do Adélia (DEM) e Rodrigo 
Barbosa (Republicanos), com 
variação percentual, entre 
5% e 1%, da preferência dos 
entrevistados. Na sequência fo-
ram elencados os candidatos 
Luciana Salituri (Patri), André 
Guerato (PSDB), Valter Batista 
(PSOL), e Sergio Zagarino (DC).

17 CADEIRAS EM DISPUTA
A preferência dos eleitores 

aos candidatos a uma das 17 
vagas na Câmara de Vereadores 
também foi medida. Segundo 
a pesquisa Ipat, os partidos 
com mandatos atuais deverão 
continuar ativos, mas com 
maioria de novos ocupantes. 

Pela projeção, o PSB do 
prefeito Suman deverá ga-
nhar cinco (05) cadeiras. Já o 
DEM, liderado por Dedé do 
Adélia deverá ocupar duas 
(02), assim como o PP e o 
MDB. Partidos como PT, PSD, 
Podemos, PTB, Republicanos 
e PRTB teriam uma vaga cada.  

O levantamento contrata-

Domingo é dia de ir às 
urnas em 26 estados. Em 
anos anteriores, os eleitores 
podiam treinar para o pleito 
em urnas eletrônicas de tes-
te, que eram instaladas em 
locais de grande circulação. 
Desta vez, por causa da 
pandemia, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral fez uma série 
de mudanças, e uma delas 
foi na simulação de voto.

Em vez de feiras livres e 
rodoviárias, o TSE colocou 
na internet o simulador de 
votação. Quem tiver defi-
ciência visual pode usar a 
audiodescrição, como numa 
urna eletrônica real. Para votar 
no primeiro turno, é pos-
sível escolher entre cinco 
partidos: o do Folclore, dos 
Esportes, dos Ritmos Musi-
cais, o Partido das Profissões 
e o das Festas Populares. 
Cada um tem três opções 

de vereador para escolher.
Cada candidato a verea-

dor tem um número formado 
por cinco algarismos. Quem 
não tiver escolhido um nome, 
mas quiser votar em um par-
tido, basta digitar os dois pri-
meiros algarismos. Para votar 
no candidato exato, precisa 
digitar o número completo. 
Vai aparecer na tela a foto 
dela ou dele, com o nome, 
o número e o partido. Se 
estiver tudo certo, é só con-
firmar, no botão verde. Senão, 
corrige e digita de novo.

O próximo passo é o voto 
para prefeito. Nesse caso, 
o número do candidato é 
o mesmo que o do parti-
do. Ao digitar, aparecem na 
tela as fotos do cabeça de 
chapa e do vice, os nomes, 
o número e o partido. Aí, 
basta confirmar ou corrigir. O 
voto é registrado e pronto.

‘COLINHA” SÓ NO PAPEL
Para não confundir com os 

números, a dica é preparar 
uma cola. O eleitor pode levar 
de casa o número já anotado 
em um papel (a cola) para a 
sessão eleitoral. Mas é impor-
tante anotar em papel. Não 
adianta levar escrito no celular 
ou tirar uma foto do número, 
porque é proibido levar qual-
quer equipamento eletrônico 
para a cabine de votação.

JUSTIFICATIVA
O Brasil tem 148 milhões de 

eleitores. No domingo, quem 
tem domicílio eleitoral nos 26 
estados vai precisar votar ou 
justificar a ausência. Somente 
quem vota no Distrito Federal 
não vota nas eleições deste 
ano. Ao todo, são mais de 
518 mil pessoas disputando 
uma vaga de vereador e 
outras 19.342 de prefeito.

A Unaerp Guarujá abre 
novo prazo para submissão 
de trabalhos científicos para 
a Revista Científica Integrada 
(RCI), publicação eletrônica 
científica editada pela Universi-
dade. Estudantes, professores 
e pesquisadores da Unaerp e 
de outras instituições nacio-
nais e do exterior podem en-
viar seus estudos acadêmicos 
até o dia 10 de dezembro.

A Revista Científica In-
tegrada, com classificação 
Qualis Periódicos B5 e ISSN 
2359-4632, é produzida 
pelo Núcleo de Pesquisas 
Fernando Eduardo Lee da 
Unaerp Campus Guarujá, com 
apoio da Fundação Fernando 
Lee. A cada edição, reú-
ne trabalhos científicos em 
várias modalidades, como 
artigos, ensaios, estudos de 
caso, revisões bibliográficas, 
comentários, resenhas e re-

Para fazer tudo certo na urna,
eleitor pode treinar pela internet

Revista da Unaerp prorroga prazo 
para entrega de trabalhos científicos

Prazo é até 
o dia 10 de 
dezembro

sumos executivos de mono-
grafias, dissertações e teses.

Podem ser submetidos re-
sultados de estudos e pesqui-
sas nas mais variadas áreas do 
conhecimento. As normas para 
formatação estão disponíveis 
no site https://www.unaerp.
br/revista-cientifica-integrada/
#normasparapublicacao. As 
produções serão avaliadas 
pelo Corpo Editorial, pelo 

método double blind review, 
considerando a relevância do 
tema; a qualidade textual; a 
consistência teórica; a origina-
lidade e a adequação à revista.

Os trabalhos científicos po-
dem ser enviados para o email 
rciguaruja@unaerp.br até o dia 
10 de dezembro. Para consul-
tar a edição atual e anteriores, 
basta acessar www.unaerp.
br/revista-cientifica-integrada.

do pelo Diário do Litoral foi 
realizado pela GovNet Pes-
quisa, empresa pertencente 
aos mesmos proprietários do 
Instituto Opinião Pesquisa, en-
trevistaram 400 pessoas entre 
os dias 8 e 10 de novembro e 
a margem de erro está firmada 
em 4,9% para mais ou para 
menos. O nível de confiança 
é de 95%. Toda a pesquisa 
pode ser encontrada no portal 
do Tribunal Superior Eleitoral 
sob o registro SP-03292/2020.

Já o levantamento do IPAT 
ouviu 600 pessoas de Guarujá 
e Vicente de Carvalho no dia 
7 de novembro, e o nível de 
confiança dos resultados é 
de 95%, de acordo com a 
metodologia. A pesquisa está 
registrada na Justiça Eleitoral 
sob o número SP-00790/2020. 
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40ª Festa da Tainha do Lions Clube Bertioga
A presidente do Lions 
Clube Bertioga, Adriana 
Guida Bittencourt 
agradece a presença de 
todos que prestigiaram 
a concorrida 40ª Festa 
da Tainha, que tem 
como objetivo manter 
doações à comunidade, 
como enxoval de bebês, 
empréstimo e doação 
de cadeiras de roda 
e de banho, muletas, 
andadores. Também 
haverá a ação social 
de doação de óculos 
para os que forem 
diagnosticados com 
algum problema de visão 

O deputado estadual Caio França, o prefeito de Bertioga, Caio Matheus e a primeira
dama Vanessa Matheus colaborando com a tradicional Festa da Tainha de Bertioga

O presidente da Câma-
ra de Guarujá, Vereador 
Edilson Dias, mobilizou as 
principais lideranças da 
cidade e a mídia no ato 
de entrega antecipada da 

devolução de R$2 milhões 
ao Prefeito Válter Suman. 
Ponto a ponto ele mostrou 
que com boa gestão se 
pode fazer muito. A frente 
do Legislativo em 6 me-

ses, garantiu uma econo-
mia de R$4 milhões para 
2017. Para o presidente 
do Legislativo de Santos, 
Adilson Júnior, a Câmara 
de Guarujá está sendo 

exemplo para a Baixada 
neste momento de crise 
econômica e política. Edil-
son ressaltou que isto só foi 
possível graças ao esforço 
de todos os vereadores.

O médico Antonio Badan, sua esposa Fátima Badan, Maria José
Amorim, Valda de Oliveira e o advogado Rodrigo Moreira Lima

O ex- prefeito de Bertioga, Mauro 
Orlandini e o médico e vereador

de Bertioga, Arnaldo Junior

Antonio Fernandes e o Secretário
de Habitação e Obras de

Bertioga, Luiz Carlos Rachid

O prefeito de Bertioga Caio
Matheus e o prefeito de Guarujá, 
Válter Suman, que prestigiou a
Festa da Tainha e parabenizou

o grande trabalho de todo o
pessoal do Lions Clube Bertioga

em prol da comunidade 

O secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Guarujá, Hassen Ahmad
Hammoud e sua esposa Maria Aparecida Hammoud, e o secretário de Meio Ambiente
de Guarujá, Sidnei Aranha e Edna Silva prestigiaram a Festa da Tainha de Bertioga 

O médico Solon Zorowich e
sua esposa Irene Zorowich 
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Rosane  Marques   Atelier (13) 98868-0868
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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

 O desembargador Luiz 
Sabbato, autor do livro 
“Conselho Nacional de 
Justiça - Da Inspiração 
Francesa à Realidade 
Brasileira”, promoveu 
o lançamento de sua 
obra no último dia 10, 
nas dependências da 
OAB Santos. Na ocasião, 
autoridades e amigos 
foram prestigiar o ma-
gistrado, que ficou muito 
feliz em ser recebido 
pelos profissionais da 
área jurídica da Baixada.  
O autor, que atualmente 
é assessor do Tribunal 
de Justiça do Estado 
de São Paulo, aborda 
entre temas pontuais, a 
análise de procedimentos da justiça francesa que poderiam ser adotados pela 
justiça brasileira. O livro pode ser encontrado na OAB Santos. Na foto, com sua 
esposa Hidely Sabbato, que estava orgulhosa com o momento de seu marido

Luiz Sabbato lança livro ‘Conselho Nacional de
Justiça - Da Inspiração Francesa à Realidade Brasileira’

O juiz Federal da 5ª Vara 
Criminal da Subseção San-
tos, Roberto Lemos, o de-
sembargador Luiz Sabbato, 

o juiz Federal da 5ª Vara Cri-
minal da Subseção Santos, 
Mateus Castelo Branco Fir-
mino e o juiz Federal da 4ª 

Vara, Bruno Cezar da Cunha 
Teixeira. Sabbato se sentiu 
honrado por ser prestigiado 
por ilustres magistrados

O empresário Cláudio Florêncio e o autor do livro 
‘Conselho Nacional de Justiça – Da Inspiração
Francesa à Realidade Brasileira’, Luiz Sabbato

As renomadas advogadas Adriana e Luciana Faria com o desembargador
Luiz Sabbato, que elogiou as irmãs pela organização do excelente evento 

A empresária Maria 
Aparecida Rodrigues 
Faria ficou feliz em 
prestigiar a noite

de autógrafos

O estimado advogado 
Paulo Rodrigues Faia,
do escritório Rodrigues

Faria Advogados 

O conceituado advogado Luiz Norton Nunes,
o autor Luiz Sabbato e o arquiteto Gustavo Nunes

Luiz Sabbato e o advogado Rodrigo
Lyra, que foi levar seu abraço ao

desembargador em noite de realização

O casal de advogados Telma Aulicino e 
Leonardo Saraiva foram prestigiar o evento 

de grande relevância para a Baixada
Os advogados Roberto Luiz  Pardini Ferreira de Almeida, Victor Nagib 
e Fábio Alexandre Neitzke estiveram presentes na importante data

O diretor da Secretaria 
da Justiça Federal de 

Santos, Cássio Angelon 
foi cumprimentar

Luiz Sabbato
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Com (?): 
evidente-

mente

Formação
para a

dança de
quadrilha

"OIhar
não (?)
pedaço"

(dito)

 Post-(?),
adesivo

para
recados

Perten-
cente a
toda a

população

O menor
salário
pago no
Brasil

Curandei-
ra comum
no interior

A marcha
que faz o
carro ir

para trás

Instala-
ções para
lavagem
de louças

Deus (?)
pague,
agrade-
cimento

Espécie
de dia-

dema (pl.)

Título do
Brasil na
Copa de 

1994 (fut.)
Locomo-
ver-se

como as
aves

Ivete San-
galo, can-

tora de
"Festa"

She-(?), a
irmã do
He-Man

(TV)

Plantação
de verduras
Leito de

rios

Tronco de 
árvore (pl.)
Balcão de

janela

Instru-
mentos

musicais
comuns
no forró 

(?) Anôni-
mos, gru-

po que
auxilia

dependen-
tes quí-
micos

Empresa
do ramo
de livros
A 6a letra

Museu de 
Niterói (RJ)
Loja de rou-
pas usadas

Age com
excessos

Muito
esticado

Birra; in-
sistência

Consoantes
de "rena" 

Manchar
(o batom)
Nêutron

(símbolo)

Et cetera
(abrev.)

Ir ao chão;
tombar

3, em
romanos
Utensílio
de pesca

Presta a-
tenção em 
Remédio
para tosse

Ponto de
saque

Raiz quadra-
da de nove

Leva ao
forno

Danificou;
prejudicou

A 5a vogal

Sarcasmo;
zombaria

Fazer
voltar ao
país de
origem

Faixa de
rádio

Aço inoxi-
dável (red.) 

SRT
NARCOTICOS
FEDITORA

BORRARMAC
NTABUSA
AM

IETRND
BENZEDEIRA

PIASCTE
AMOLHAC

INOXHORTA
DACEIII

TETRAVOAR
IRONIAR
REPATRIAR

UOSELASSA

2/it. 4/roda. 5/tetra. 6/borrar. 9/repatriar. 10/benzedeira.

(13) 3384-6866 (13) 3384-6866 

� Charges  � Logotipos
� Ilustrações � Caricaturas 
� Logomarcas

BabuBabuBabuBabu

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

A alta no preço dos ali-
mentos pressionou a inflação 
dos mais pobres em outubro 
e representou 60% de todo 
o indicador Ipea de Inflação 
por Faixa de Renda, divulgado 
nesta semana (11) pelo Insti-
tuto de Pesquisa Econômica 
e Aplicada (Ipea). Segundo o 
instituto, as famílias de renda 
muito baixa acumulam uma 
inflação de 3,53% em 2020 
e de 5,33% em 12 meses, 
enquanto a faixa de renda 
alta vem se beneficiando da 
queda no preço dos serviços 
e acumula 1,04% em 2020 e 
2,48% em 12 meses.

No grupo alimentos e be-
bidas, que tem maior peso na 
inflação das famílias mais po-
bres, destacaram-se em ou-
tubro as variações de preço 
do arroz (13,4%), da batata 
(17%), do tomate (18,7%), 
do óleo de soja (17,4%) e 
das carnes (4,3%). De janeiro 
a outubro, alguns desses itens 
acumulam altas expressivas, 
como o arroz (47,6%), o 
feijão (59,5%), o leite (29,5%) 
e o óleo de soja (77,7%).

MAIS RICOS
No acumulado do ano, o 

grupo de famílias de alta renda 
vem se beneficiando da de-
flação acumulada de serviços 

Da Redação

A candidata à Prefeitura 
de São Vicente pelo PSDB, a 
jornalista Solange Freitas, jun-
tamente com quatro pessoas 
de sua equipe de campanha 
foram vítimas de um atenta-
do na manhã desta quarta-
feira (11). O carro em que a 
candidata estava foi alvo de 
pelo menos cinco tiros, mas 
graças ao sistema de blin-
dagem do veículo, ninguém 
foi atingido e, apesar do 
susto, todos passam bem.

A candidata acredita que 
a motivação do atentado é 
política, mas afirmou que não 
irá desistir de sua candidatura.

O atentado aconteceu 
na avenida Monteiro Lo-
bato, na Vila Voturuá, por 
volta das 10h30, quando 
um motoqueiro, ainda não 
identificado, se aproximou 
do veículo e atirou, ao me-
nos quatro vezes, na dire-
ção de Solange, que estava 
no assento da janela do 
passageiro. O momento foi 
capturado por uma câmera 
de monitoramento e mostra 
o momento em que a moto 
se aproxima do carro da 
candidata e efetua os dispa-
ros. Depois, acelera e foge. 

Em um vídeo postado 
na sua página do Facebook 
nesta terça-feira, a candidata 
relata que vem sofrendo 
perseguição política du-
rante toda a campanha e 

CONFIRA O CALENDÁRIO 2021
Recesso escolar...........................................18 a 25 de janeiro
1º bimestre..................................1 de fevereiro a 16 de abril
Recesso escolar................................................19 a 23 de abril
2º bimestre.........................................26 de abril a 5 de julho
Férias docentes..................................................6 a 20 de julho
3º bimestre...................................21 de julho a 8 de outubro
Recesso escolar........................................11 a 15 de outubro
4º bimestre......................18 de outubro a 21 de dezembro

No próximo final de sema-
na, dias 14 e 15 de novembro, 
acontece a primeira Feira de 
Orquídeas do ano, no Orqui-
dário Municipal de Santos. O 
evento será das 9 às 17h30. A 
entrada é gratuita pelo lado es-
querdo do parque. Em razão 
da pandemia do coronavírus 
todas as medidas de preven-
ção serão adotadas. A flor do 
mês é a Oncidium Esphace-
latum, planta nativa do Brasil. 

Nos dois dias, das 14 às 
16 horas, acontece o cur-
so de replantio das flores, 
com 20 vagas e totalmente 
gratuito. As inscrições estão 
abertas e podem ser feitas 
pelo 13 98854-9222, até 
dia 13, sexta-feira, no horário 
comercial. As aulas serão 
dadas por Paulo Sergio da 
Silva Cunha, diretor-técnico da 
Associação dos Orquidófilos 
de Santos (AOS). Será obri-
gado o uso de máscara de 
proteção e haverá distancia-
mento entre os participantes. 

Ao final, serão sorteadas 

duas flores entre os alunos. 
Os participantes  receberão 
dicas de como cuidar das 
plantas em casas e aparta-
mentos. A feira é organizada 
pelo orquidófilo Paulo Sergio 
da Silva Cunha e o curso é de 
responsabilidade da Asso-
ciação dos Orquidófilos de 
Santos (AOS). 

Na feira haverá venda de 
mudas e  plantas, vasos e 
cachepô (vaso de cestaria ou 
madeira) e substratos, adubos 
orgânicos e químicos, enrai-
zadores e específicos para 
tratamento de doenças nas 
plantas. Nesta oportunidade, 
haverá também suculentas e 
cactos à venda. Mais uma op-
ção para os amantes das flores.

Os eventos são uma par-
ceria da Associação dos 
Orquidófilos de Santos com 
o Orquidário da Cidade. 
O Orquidário fica na Praça 
Washington, sem número, no 
bairro do José Menino, em 
Santos. Este ano, a AOS com-
pletou 77 anos de fundação.

Educação-SP
Programa de recuperação escolar vai
contratar mais de 10 mil professores 

O governo do Estado vai 
contratar mais de 10 mil pro-
fessores da rede estadual 
para atuar no programa de 
recuperação e aprofunda-
mento dos alunos das escolas 
estaduais. Os docentes da 
rede que tenham interesse 
em participar das aulas de 
recuperação em janeiro, me-
diante a pagamento extra, 
também terão essa opção. 

O programa será implemen-
tado para minimizar os déficits 
na aprendizagem dos estudan-
tes que podem ter ocorrido 
durante o período de suspen-
são das atividades presenciais. 
Além dos novos profissionais, 
mais de 140 mil profissionais 
serão formados para atuar no 
programa de Recuperação. 

Eles terão à disposição 
para o trabalho recursos di-
dáticos impressos e digitais 
específicos, como 6 milhões 
de cadernos de atividades 
para os alunos por bimes-
tre. Para identificar as habi-
lidades essenciais que não 
foram desenvolvidas entre 
os estudantes, a Secretaria 
Estadual da Educação vai apli-
car avaliações diagnósticas.

CICLO CONTÍNUO
ATÉ 2021

Os anos letivos de 2020 
e 2021 serão considerados 
como um único ciclo contínuo. 
Por isso, a avaliação da apren-
dizagem será feita ao longo 
de oito bimestres (quatro 
de 2020 e quatro de 2021).

Os alunos que entrega-
ram as atividades propostas 
neste ano serão aprovados 
para o próximo ano letivo, 
mas terão o aprendizado 
avaliado ao final de 2021. Já 
os alunos que não fizeram as 
atividades, terão a oportuni-
dade de fazê-las e entregá-las 
ainda neste ano. Também é 

importante que, neste caso, 
eles voltem a frequentar as 
aulas presenciais, quando 
possível, para conseguir fre-
quência. A progressão para 
o ano seguinte dependerá da 
frequência, mas a aprendiza-
gem, assim como nos demais 
casos, também será aferida 
ao final dos oitos bimestres. 

Alimentos representaram 60%
da inflação dos mais pobres

Para a pesquisa, o Ipea calcula a inflação 
para seis grupos de renda familiar

��muito baixa (menor que R$ 1.650,50), 
��baixa (entre R$ 1.650,50 e R$ 2.471,09), 
��média-baixa (de R$ 2.471,09 a R$ 4.127,41), 
��média (de R$ 4.127,41 a R$ 8.254,83), 
��média alta (de R$ 8.254,83 a R$ 16.509,66) e
��alta (acima de R$ 16.509,66).

que têm peso em sua cesta 
de compras, como as passa-
gens aéreas (-37,3%), o trans-
porte por aplicativo (-22,7%), 
o seguro de automóvel (-
9,9%) e a gasolina (-3,3%).

Apesar disso, em outubro, 
as passagens aéreas ajudaram 
a puxar a inflação dos mais 
ricos para cima. Em setembro, 
as famílias de alta renda tiveram 
uma inflação de 0,29%, per-
centual que subiu para 0,82% 
em outubro. Enquanto isso, os 
mais pobres tiveram uma in-
flação de 0,98% que se man-
teve estável nos dois meses.

A inflação acumulada em 
12 meses apresentou uma 
tendência de aceleração para 
todas as faixas de renda. Em 
outubro do ano passado, o 

índice mensal havia sido de 
0,01% para os mais pobres, 
contra 0,98% neste ano. Para 
os mais ricos, o indicador 
passou de 0,17% para 0,82%.

Famílias de renda muito baixa sentem inflação de 5,33% no último ano

Eleições 2020
Candidata a prefeita

de São Vicente, Solange
Freitas, sofre atentado

Carro da jornalista e 
candidata a prefeita 

de São Vicente, 
Solange Freitas, é 

alvejado por homem 
em uma moto. Todos 
passam bem, veículo 
usado na campanha 

era blindado

Feira de Orquídeas 
retorna à Santos

Flor do mês é a nativa Oncidium Esphacelatum

que no último dia 14 de 
outubro teve seu comitê 
eleitoral invadido durante a 
madrugada. Na ocasião, o 
local teria sido vandalizado 
e a fiação elétrica levada.

Em nota, a Secretaria 
de Segurança Pública (SSP) 
informou que os fatos ocor-
ridos na manhã desta quar-
ta-feira foram registrados 
no 1ºDP de São Vicen-
te e serão encaminhados 
ao Deic para continuidade 
das investigações. A Polí-
cia Civil está com diligên-
cias para identificar e pren-
der o autor dos disparos.



A nova geração de video-
games já está entre nós desde 
a última terça-feira, quando o 
Xbox Series X/S chegou às 
lojas. Nesta quinta é o aguar-
dado dia de lançamento do 
PlayStation 5.  Mas, antes de 
curtir a novidade, vale relem-
brar os videogames que vão 
ficando para trás. Na semana 
passada, tratei do Xbox One. 
Hoje, abordo a trajetória do 
PlayStation 4.

A quarta versão do game 
da Sony foi apresentada em 
fevereiro de 2013, em um 
evento em Nova York (Estados 
Unidos). A fabricante vinha de 
uma geração bem sucedida, 
porém longe da liderança 
incontestável na época do 
PlayStation e PlayStation 2. 

Alguns games chegaram 
a ser mostrados na ocasião, 
mas o visual do aparelho e 
outros detalhes técnicos só 
foram revelados na feira de 
games E3 daquele ano, em 
junho. Àquela altura, a Micro-
soft já havia decepcionado 
muitos fãs no anúncio do 
Xbox One - como mencio-
nei na coluna anterior -, e 
muitos migraram para o con-
sole da Sony, que seria lança-
do em novembro de 2013.

O novo videogame era, 
claro, mais poderoso, mas a 

Sony se garantiu naquilo que 
acertava, não inovando muito 
em sua estratégia. O DualSho-
ck 4 era muito semelhante 
ao controle do PlayStation 
3. O principal destaque alar-
deado pela Sony era o tou-
chpad, atributo que foi mais 
bem utilizado nos primeiros 
meses de vida do console, 
em jogos como Tearway 
e Infamous: Second Son.

A novidade, porém, seria 
subaproveitada nos anos 
seguintes. O mais interessan-
te do novo DualShock era 
mesmo algo bem mais sim-
ples: um botão “sha-
re”, que facilitava ao 
jogador tirar “fotos” 
ou fazer vídeo de 
jogadas e compar-
tilhar diretamente 
nas mídias sociais.

Com o passar do 
tempo, o PlayStation 4 
ganharia uma biblioteca de 
exclusivos invejável, algo bas-
tante ausente no concor-
rente Xbox One. Uncharted 
4, Bloodborne, Persona 5, 
Horizon Zero Dawn, God 
of War, Spider-Man e, mais 
recentemente, Ghost of 
Tsushima e The Last of Us: Part 
2 são só alguns dos jogos que 
mostram que a Sony soube 
montar uma lista de jogos con-

sistente e de alta qualidade.
O videogame também foi 

abastecido com os principais 
lançamentos das publicado-
ras terceirizadas, as chamadas 
third-parties (publicadoras 
parceiras, em português). A 
Sony havia ouvido as críticas 
sobre a dificuldade no de-
senvolvimento de jogos para 
o PlayStation 3 e tornou a 
programação no novo con-
sole muito mais fácil e intuitiva, 
o que acabou levando uma 
grande gama de estúdios 
independentes a criar ga-

mes para a plataforma.
Entre exclusivos, 

third-par ties e in-
dies, muitos fo-
ram distribuídos 
gratuitamente por 
meio do PlaySta-

tion Plus. O serviço 
por assinatura criado 

em 2010 cresceu nesta 
geração, oferecendo várias 
vantagens, desde a oferta de 
jogos sem custo adicional, até 
descontos exclusivos e aces-
so antecipado a games.

Por outro lado, o video-
game era incompatível com 
os jogos do PlayStation 3 ou 
qualquer outra geração da 
marca. Isso também era um 
problema no Xbox One, mas 
dois anos após o lançamento, 

a Microsoft conseguiu habilitar, 
ainda que de forma parcial, o 
suporte a jogos de Xbox 360 

e do Xbox original. Já 
a Sony nunca fez 

a lgo parecido. 
O mais pró-

ximo disso era 
o PlayStat ion 
Now, serviço 
de jogo em 
nuvem no es-
tilo Stadia, do 
Google. Com 
ele, qualquer 

a p a r e l h o 
compatível, como um celular 
ou o próprio PlayStation 4, é 
capaz de rodar via streaming 
jogos de PlayStation 2, PlaySta-
tion 3 e até PlayStation 4. 

O serviço, porém, depen-
de de uma internet de alta 
velocidade e é passível de 
falhas inerentes a esta tecnolo-
gia. Para completar, PlayStation 
Now ainda segue indisponível 
no Brasil, 6 anos depois de 
seu lançamento nos Estados 
Unidos e Canadá.

No fim de 2016, o PlayS-
tation 4 seria atualizado com 
dois novos modelos. Pri-
meiro com o Slim, que era 
nada menos que o mesmo 
console em uma carcaça 
um pouco menor e mais 
leve. Depois, veio o PlayS-
tation 4 Pro, versão pre-
mium do videogame com 
suporte à resolução 4K em 
alguns jogos compatíveis. 

Nesta mesma época, a 
Sony ousou ao lançar o 
PlayStation VR, com óculos 
de realidade virtual que de-
veria ser usado junto com 
o PS4. Até hoje, o produto 
é a porta de entrada de 
muita gente para essa one-
rosa categoria de games, 
devido ao custo menor 
em relação à concorrência. 

Ainda assim, o acessório 
custava quase o mesmo va-
lor de um PS4 comum e só 

funcionava atrelado ao vide-
ogame da Sony. Muita gente 
acreditou que a novidade 
era ou ainda é passageira. e 
que, assim como o controle 
de movimentos PlayStation 
Move, seria logo abando-
nado pela Sony e demais 
desenvolvedoras parceiras. 

Embora o produto 
não tenha causado 
nenhuma febre en-
tre consumidores 
por conta do alto 
valor do PlaySta-
tion VR, a verdade é 
que até hoje a indús-
tria cria novidades para 
ele. O aparelho, inclusive, é 
compatível com o PlaySta-
tion 5. Apesar disso, ainda 
se contam nos dedos os 
lançamentos mensais para os 
óculos de realidade virtual.

No fim, parecia que o 
PlayStation 4 ia dominar esta 
geração, até que veio o 
Switch, console híbrido da 
Nintendo que, desde o lan-
çamento em março de 2017, 
tem dominado as vendas. 
Mas a Sony não tem ficado 
muito atrás. Com uma vanta-
gem de mais de três anos de 
presença no mercado, o PS4 
já soma 113,8 milhões de uni-
dades vendidas até o último 
dia 31, segundo dados do 
site VGChartz, contra 67,8 
milhões do Switch. O nú-
mero da Sony é mais que o 
dobro alcançado pelo Xbox 
One (48,5 milhões), que foi 
lançado apenas uma semana 
depois do PlayStation 4.

Diferentemente do que 
aconteceu com o Xbox 
One, o videogame da Sony 
chegou a ser afetado pela 
pirataria, depois que hackers 
descobriram formas de des-
bloquear o console por meio 
de um navegador embuti-
do no sistema operacional. 

Ainda assim, a fabrican-
te parece ter vencido essa 

batalha: são tantos os entra-
ves e bloqueios para fazer 
com que cópias ilegais fun-
cionem no aparelho, que 
muita gente sequer tenta 
ou, simplesmente, desiste 
de seguir por esse caminho.

Para o PlayStation 5, a Sony 
mais uma vez aposta no 

poderio técnico do vi-
deogame e na força 
dos exclusivos para 
retomar a liderança 
na nova geração 
de consoles. Uma 

diferença é a re-
trocompatibilidade, 

com suporte a jogos 
de PlayStation 4. Para atrair 
novos jogadores, a Sony até 
criou a PS Plus Collection, 
uma coleção com os 18 
jogos do PS4, que estarão 
disponíveis gratuitamente via 
download para quem assi-
nar a PlayStation Plus. É uma 
clara tentativa de fazer frente 
ao Game Pass (Microsoft) 
que, por sua vez, traz mais 
de 200 títulos disponíveis.

Na geração que se inicia 
esta semana, enquanto a Nin-
tendo não lança um sucessor 
no Switch, projeto uma certa 
dianteira da Microsoft, por 
conta do modelo mais bara-
to Xbox Series S e do Game 
Pass. Até mesmo quem pro-
cura poderio técnico pode 
optar pelo Xbox Series X que, 
na teoria, é um pouco mais 
potente que o PlayStation 
5. Resta ver, no entanto, se 
o esforço da Microsoft em 
adquirir estúdios de games 
pelo mundo criará uma biblio-
teca de exclusivos relevante, 
tendo que concorrer com 
medalhões da Sony como 
God of War e Demon’s Soul.

Publicado em 12/11/2020 
Por Guilherme Neto

Apresentador do quadro 
Fliperama, no programa 

Stadium, na TV Brasil. 

Videogame 
da Sony 

encerra sua 
vida útil com 
o lançamento 
hoje do PS5

O PS4 já
soma 113,8 
milhões de 
unidades 

vendidas até
o dia 31
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Relembrando o PlayStation 4

Da Redação

O Ministério da Saúde 
lançou nesta semana (11) 
um projeto piloto para o 
desenvolvimento de ações 
de cuidado integral à saúde 
do homem e prevenção do 
câncer de pênis no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde. O 
projeto faz parte da campa-
nha Novembro Azul, de pre-
venção ao câncer de próstata 
e em prol da saúde masculina.

Uma portaria destina R$ 
20 milhões ao projeto e 
deverão ser aplicados na 
qualificação das práticas de 
cuidado à saúde masculina 
em estados com taxa de 
mortalidade de câncer de 
pênis acima de 0,60 por 100 
mil homens no período de 
2014 a 2018 (Piauí, Maranhão, 
Tocantins, Pará e Sergipe). 

Receberão o incentivo 

370 municípios com popu-
lação de até 100 mil habitan-
tes com média de registro 
de, ao menos, um diagnós-
tico de câncer de pênis. 

1130 NOVOS
CASOS DE CÂNCER

O Instituto Nacional de 
Câncer (Inca) estima que 
ocorram 1.130 novos casos 
de câncer de pênis neste 
ano, os mais graves envolvem, 
inclusive, a amputação do 
membro masculino. Para o 
câncer de próstata, os dados 
apontam para 65.840 novos 
casos a cada ano, entre 2020 
e 2022, e para o câncer de 
boca, 11.180 novos casos 
ao ano, no mesmo período.

O secretário da Atenção 
Primária à Saúde, Rafael Câma-
ra, destacou que, apesar de 
menos prevalente, o câncer 
de próstata não deve ser 

esquecido, já que pode ser 
prevenido e ter diagnóstico 
precoce. “Muito se fala em 
câncer de próstata, e este 
é um foco grande do nosso 
ministério, mas o câncer de 
pênis também é um problema 
que durante muito tempo 
ficou deixado de lado. O 
foco da campanha deste 
ano também dá importância 
muito grande a isso”, disse.

HIGIENE É
PREVENÇÃO

O projeto também prevê 
ações educativas de higiene 
genital, de prevenção à in-
fecções pelo papilomavírus 
humano (HPV), que são fa-
tores de risco para o câncer 
de pênis, e de identificação 
precoce da doença. “O maior 
fator de risco é a falta de higie-
ne, então é uma política que 
vai se manifestar daqui a al-
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Novembro Azul

Saúde destinará R$ 20 
milhões à prevenção
do câncer de pênis

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que ocorram
1.130 novos casos de câncer de pênis neste ano, os mais graves 

envolvem, inclusive, a amputação do membro masculino

guns anos”, ressaltou Câmara.
No caso do câncer de 

próstata, homens com mais 
de 55 anos, com excesso 
de peso e obesidade, estão 
mais propensos à doença. É 
o tipo mais comum de câncer 
entre a população masculina. 

Já o câncer de boca é o 
quinto em incidência entre 
homens e, normalmente, aco-
mete pessoas com mais de 40 
anos. Tabagismo, consumo ex-
cessivo de álcool, exposição 

solar sem proteção, infecção 
pelo vírus HPV e imunossu-
pressão estão entre os fato-
res de risco para a doença.

De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, o objetivo do 
Novembro Azul é sensibilizar 
a população masculina e pro-
fissionais de saúde quanto a 
ações de autocuidado e cui-
dado integral, considerando 
fatores socioculturais relacio-
nados à masculinidade e ao 
adoecimento dos homens.

Nos próximos dias o Mi-
nistério da Saúde firmará um 
acordo de cooperação técni-
ca com a Sociedade Brasileira 
de Urologia, buscando a qua-
lificação de políticas públicas 
destinadas aos homens. Um 
grupo de trabalho será insti-
tuído para elaborar uma série 
de atividades para ampliar 
as práticas de prevenção, 
diagnóstico precoce e trata-
mento de câncer de pênis, 
próstata e testículo no país. 
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De Agência Brasil

Enquanto se prepara para 
produzir a vacina contra co-
vid-19 desenvolvida pela 
farmacêutica AstraZeneca e 
pela Universidade de Oxford, 
a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) trabalha em proje-
tos próprios de imunizantes 
que podem chegar a testes 
em humanos em 2021. Caso 
esses experimentos tenham 
resultados positivos ao longo 
do ano que vem, a expecta-
tiva é que uma dessas vacinas 
esteja disponível em 2022.

As duas iniciativas em de-
senvolvimento são do Instituto 
de Tecnologia em Imunobio-
lógicos (Bio-Manguinhos) e 
usam plataformas tecnoló-
gicas pioneiras. Segundo o 
vice-diretor de Desenvolvi-
mento Tecnológico de Bio-
Manguinhos/Fiocruz, Sotiris 
Missailidis, ambas estão em 
testes pré-clínicos, em labo-
ratório, e devem passar por 
uma nova etapa de testes 
em animais conhecida como 
“estudo de desafio”.

As vacinas já foram apro-
vadas na fase de imunoge-
nicidade e toxicidade em 
animais, o que significa que 

Após a polêmica devido 
a suspensão dos estudos, 
a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou nesta quarta-feira 
(11) a retomada dos testes 
clínicos da vacina Coro-
naVac, conduzidos pelo 
Instituto Butantan em São 
Paulo. A agência disse ter 
recebido do Butantan novas 
informações sobre o “even-
to adverso grave” (EAG) que 
levou a Anvisa a suspender 
os estudos na última segun-
da-feira (9).

“Após avaliar os novos 
dados apresentados pelo 
patrocinador depois da sus-
pensão do estudo, a Anvisa 
entende que tem subsídios 
suficientes para permitir a 
retomada da vacinação e 
segue acompanhando a in-
vestigação do desfecho do 
caso para que seja definida 
a possível relação de causa-
lidade entre o EAG inespe-
rado e a vacina”, informou a 
agência por meio de nota.

No comunicado, a Anvisa 
voltou a defender a medida 
adotada na segunda-feira, 
que levou em considera-
ção os dados que eram de 
conhecimento da agência 
até aquela data e que foram 
encaminhados ao órgão 
pelo Instituto Butantan.

Ao justificar a suspensão 
dos testes, a Anvisa disse 

De Agência Brasil - Brasília

Representantes do Brasil 
e do Reino Unido discutiram 
(11) a possibilidade de uma 
negociação de um acordo 
comercial entre os dois paí-
ses. Outros pontos debatidos 
foram medidas que evitem 
a dupla tributação (quando 
um imposto é cobrado pelos 
dois governos), a adesão do 
Brasil à Organização para Co-
operação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) e acor-
dos bilaterais de investimento, 
tributação e seguridade social.

A reunião do Comitê Eco-
nômico e de Comércio Con-
junto entre Brasil e Reino Uni-
do (Jetco na sigla em inglês) 
ocorreu ao longo de todo o 
dia em Brasília. Entre os pontos 
debatidos, estão temas como 
crescimento limpo e susten-
tável, cooperação comercial 
multilateral e bilateral, acesso 
a mercados e projetos do 
Prosperity Fund, fundo inter-
ministerial do governo britâ-
nico destinado a impulsionar 
o crescimento econômico 
e projetos sustentáveis em 

Covid-19

Vacina da Fiocruz pode ter testes clínicos em 2021

Se resultado for positivo, imunizante deve estar disponível em 2022

produziram resposta imune 
sem prejudicar a saúde das 
cobaias. No próximo passo, 
os pesquisadores vão con-
ferir como cobaias vacinadas 
responderão à exposição ao 
SARS-CoV-2. Por envolver o 
vírus em condições de causar 

infecção, o teste aguardava 
disponibilidade de laborató-
rio em biossegurança elevada 
(NB3) e está programado para 
ocorrer ainda neste mês.

“Essas duas abordagens 
que a gente está utilizando 
não competem com as linhas 

de produção que vamos usar 
para a AstraZeneca. Então, 
potencialmente, poderíamos 
oferecer as duas ao mesmo 
tempo, o que oferece uma 
soberania nacional”, avalia 
Missailidis. Ele explica que 
Bio-Manguinhos vai escolher 

qual das duas propostas de 
vacina é mais promissora 
para seguir para os testes 
clínicos no ano que vem.

O vice-diretor de Bio-
Manguinhos destaca que é 
importante prosseguir com a 
pesquisa, independentemen-

te do sucesso dos testes da 
vacina AstraZeneca/Oxford, 
cuja ofer ta total em 2021 
deve chegar a 210 milhões 
de doses, em um esquema 
de vacinação que, a princípio, 
prevê duas doses por pessoa. 
Todas essas projeções ainda 
dependem da confirmação 
da segurança e da eficácia da 
vacina, com os resultados dos 
testes clínicos de Fase 3 e o 
registro da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa)

“Entendo que temos garan-
tido um quantitativo significati-
vo [de doses], mas ainda não 
se sabe a eficácia das vacinas 
que estão na frente. Ainda não 
se sabe se uma vacinação vai 
ser suficiente ou se vamos ter 
que nos vacinar todo ano, 
como acontece com a vacina 
do Influenza. Ter uma vacina 
própria, com que você pode 
garantir o mercado nacional, 
com a mesma eficácia de va-
cinas de grande farmacêuticas, 
é muito importante para as ins-
tituições públicas, para a saúde 
e para a ciência brasileira”, 
afirma o pesquisador. Segundo 
Missailidis, o Brasil poderia, en-
tão, exportar uma vacina pró-
pria para ajudar no combate à 
pandemia internacionalmente.

Anvisa autoriza retomada de estudos clínicos com a CoronaVac

Brasil e Reino Unido discutem possível acordo comercial

países em desenvolvimento.
Em relação à OCDE, os re-

presentantes do Reino Unido 
reforçaram o apoio britânico 
à adesão do Brasil à organi-
zação, que reúne as econo-
mias mais industrializadas do 
planeta. As autoridades bri-
tânicas, informou o Ministério 
da Economia, disseram estar 
cooperando com o governo 
brasileiro nos processos de 
alinhamento do Brasil aos 
padrões e aos instrumen-

tos legais da organização.
Em relação ao comér-

cio internacional, o Brasil 
defendeu o fortalecimento 
do sistema multilateral de 
comércio e uma reforma 
abrangente da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) 
como meio para promo-
ver o investimento global e 
aumentar a produtividade. 

A secretária britânica disse 
que atualmente há maior es-
paço para cooperação bila-

teral na OMC em temas como 
compras governamentais, co-
mércio eletrônico e facilitação 
de investimentos, num mo-
mento em que o Reino Unido 
passa a ter assento próprio 
na organização após a saída 
do país da União Europeia.

Os dois países também 
discutiram o reconhecimento 
mútuo das indicações geográ-
ficas do uísque escocês e da 
cachaça brasileira. A indica-
ção geográfica torna exclusiva 

a denominação de origem 
para bens produzidos em de-
terminadas regiões e países.

Sobre o Prosperity Fund, o 
fundo deve investir 1,2 bilhão 
de libras esterlinas em países 
em desenvolvimento até 
março de 2023. Para o Brasil, 
deve destinar aproximada-
mente 110 milhões de libras 
nas áreas de facilitação de 
comércio, ambiente de negó-
cios, saúde, educação, ener-
gia, finanças verdes, cidades 

inteligentes e acesso digital.
Somente o Ministério da 

Economia deverá receber 
até 30 milhões em projetos 
para a facilitação do comér-
cio. O dinheiro será aplicado 
em cinco frentes de ação: 
inserção de micro, peque-
nas e médias empresas nas 
cadeias globais de valor; 
eficiência dos portos; me-
lhoria regulatória; apoio à 
acessão do Brasil à OCDE 
e propriedade intelectual.

que faltavam informações 
detalhadas sobre a gravida-
de e as causas do evento, 
assim como o parecer com 
o posicionamento do Comitê 
Independente de Monitora-
mento de Segurança (Data 
and Safety Monitoring Board, 
na sigla em inglês) e o boletim 
de ocorrência relacionado à 
provável motivação do EAG 
e que recebeu ontem (10) 
esses dados do Butantan.

EVENTO ADVERSO
Apesar da falta de comu-

nicado oficial sobre o evento 
adverso grave que o voluntário 
apresentou, diferentes veícu-
los de comunicação noticia-
ram que na verdade se tratou 
de um óbito, por suicídio, não 
tendo ligação com a vacina. 

“Diante do evento adverso 
grave, o comitê independente 
tem que atuar. Então a infor-
mação tem que vir daquele 

canal, os demais canais por 
mais que tenham informações 
relevantes, eles não são o 
comitê independente”, disse.

A Anvisa disse também 
que, em respeito à privacida-
de e integridade dos voluntá-
rios de pesquisa, não está di-
vulgando a natureza do EAG.

BUTANTAN
Após o anúncio da re-

tomada dos estudos, o Bu-

tantan divulgou nota sobre 
o assunto. “Isso vem ao 
encontro com o que temos 
afirmado que essa é uma 
das vacinas mais seguras que 
está em desenvolvimento 
nesse momento. A Anvisa 
compreendeu nossos argu-
mentos.  O óbito referido 
não tem relação com a va-
cina e, portanto, o estudo 
pode ser retomado”, diz o 
comunicado. 

O instituto diz ainda que 
espera dar o andamento 
ao processo o mais rapida-
mente possível. “Sabemos 
que um dia com vacina faz 
diferença. Nós precisamos 
dessa vacina o quanto antes 
e por isso a nossa urgência 
na finalização desse estudo. 
Então agradeço à nossa 
Anvisa pela compreensão 
e pela rapidez com que foi 
autorizada a retomada dos 
estudos clínicos”. 

Na terça-feira, em uma 
coletiva de imprensa sobre 
o assunto, em São Paulo, o 
presidente do Instituto Bu-
tantan, Dimas Covas, afirmou 
que o evento foi reportado 
detalhadamente à Anvisa 
no último dia 6 e classificou 
a decisão da Anvisa como 
precoce. 

Na entrevista, Covas res-
saltou que os dados foram 
enviados à Anvisa dentro dos 
protocolos determinados 

pela agência reguladora e 
pela Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (Conep), 
com todas as informações 
exigidas para o esclarecimen-
to e para evitar a necessidade 
de paralisação do estudo.

Segundo o Butantan, o 
voluntário teria recebido a 
dose no dia 29 de outubro, 
25 dias antes de o evento 
adverso acontecer. Covas 
disse ainda que o Butantan 
não sabe se o voluntário, que 
era paciente do Hospital das 
Clínicas da Universidade de 
São Paulo, tomou a vacina ou 
o placebo (uma substância 
que não apresenta interação 
ou efeito no organismo).

STF
Para que o processo re-

ceba a transparência que é 
devida, o ministro Ricardo 
Lewandowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), deter-
minou que a Anvisa prestasse 
informações em 48 horas 
sobre os estudos e o estágio 
de aprovação das vacinas 
contra a covid-19 no país.

A repercussão do caso 
foi tamanha que parlamen-
tares da Comissão Mista do 
Congresso que acompanha 
as medidas relacionadas ao 
novo coronavírus aprovaram 
requerimento de convite 
para ouvir os representantes 
da Anvisa e do Butantan. 

Agência interrompeu os testes na noite de segunda-feira


