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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

União avalia novo projeto
da ponte Santos-Guarujá 

Apresentado ao Ministério da Infraestrutura na última semana, o novo projeto da ligação seca entre as margens do Porto de Santos, executado pela 
Ecovias, tem infraestrutura projetada com 7,5 quilômetros de extensão, sendo 1,1 quilômetros de travessia em ponte pênsil e o restante em viadutos.

A proposta conecta a Via Anchieta, na altura do km 64, à Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no km 250, o que viabiliza, inclusive, um segundo acesso 
à avenida portuária. Com a conclusão de mais essa etapa, a obra está pronta para ser iniciada, dependendo do aval do Ministério da Infraestrutura.

Página 3

Página 8

Morte de Diego Maradona Morte de Diego Maradona 
gera comoção mundialgera comoção mundial

Vila Natalina e muitas luzes
anunciam o Natal em Guarujá

Página 8

Anvisa recebe pedido
de registro da vacina 

contra Covid da Pfizer

Página 7

Página 6

Município 
oferece 

quase R$
2 milhões

em crédito

Página 3

Emendas
destinam

R$ 12 mi ao 
orçamento

de 2021

Página 7

Píer de vidro é atração inédita no Mirante das Galhetas



A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ - Diretora Executiva: Maria Baraçal - Jornalista patrono: José Henrique Schmitz (in memoriam) - Editora e Jornalista Responsável: Karina Mingarelli - MTb 
53.449 - Diagramação, Redação, Edição, Composição e Editoração Eletrônica: Rua Funchal, 714 – Jd. Dos Pássaros, CEP.: 11.430-000 - Tel.: 3355-7474 e 3387-5096 - E-mail 
da Redação: jornal.estancia@terra.com.br - E-mail do departamento comercial: comercial.estancia@terra.com.br - Circulação: Digital online e impresso nas praças Guarujá, 
Vicente de Carvalho, Bertioga e Cubatão - Tiragem: 10.000 exemplares. Impressão: Gráfica Diário do Litoral - Os artigos assinados são de responsabilidade dos seus autores.

27 de novembro a 3 de dezembro de 2020 O P I N I ÃO A ESTÂNCIA DE  GUARUJÁ
www.estanciadeguaruja.com.br2

Natal da pandemia, não!
Com a possibilidade 

de já estarmos vivendo 
uma segunda onda de 
contaminação do novo 
coronavírus, gerenciar a 
crise em meio ao perío-
do de compras no varejo 
para as festas de final de 
ano tornou-se um desafio 
que pede ações imedia-
tas, sob o risco de se ter 
um “Natal da Covid-19” na 
cidade, em todo o país, 
diga-se de passagem.

Ainda que o percentual 
de ocupação de leitos Co-
vid (públicos e privados) 
no Município ainda seja 
considerado baixo por 

especialistas, o equiva-
lente a 48% no dia 19 de 
novembro, Guarujá vem 
registrando um aumento 
em relação ao percentual 
do início do mês, quando 
a ocupação era de 29%.

Por esta razão, é cada 
vez mais importante que 
o cidadão tenha ciência 
da sua responsabilidade 
na prevenção ao contágio 
indiscriminado da co-
vid-19 nesse período de 
compras de feriados.

Ao poder público vale 
o alerta: há comerciantes 
nos bairros, bem como 
em alguns locais próximos 

à orla, que estão come-
çando a relaxar na exi-
gência de máscaras, bem 
como deixando de ofertar 
o álcool em gel na entrada 
dos estabelecimentos.

É preciso responsabi-
lidade de todos, poder 
público, comércio, ini-
ciativa privada e cida-
dãos agindo em conjunto 
por um mesmo objetivo, 
para que não tenhamos 
que repetir a quaren-
tena de isolamento so-
cial. Quem quer iniciar 
2021 chorando ainda 
mais a morte de nossos 
entes e amigos queridos? 

O Supremo Tribunal Federal não permitirá que haja a 
desconstrução da Operação Lava Jato. Todas as ações penais 

e todos os inquéritos passaram para responsabilidade do 
plenário porque o Supremo Tribunal Federal tem o dever de 

restaurar a imagem do país ao patamar de dignidade, de 
cidadania, de ética e de moralidade do próprio país. 

Ministro Luiz Fux - presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)

FRASE DA SEMANA

Micros
É Crime
Produzir e propagar no-
tícia falsa é crime! Mas há 
pessoas em Guarujá que 
não se emendam. Tem 
circulado nos aplicativos 
de mensagens de celular 
que a região voltará à fase 
vermelha da quarentena. 
A notícia é falsa.

Plano
O governador João Doria 
Jr anunciou que irá rever 
as medidas do Plano São 
Paulo na segunda-feira 
(30), e só então, irá divul-
gar qualquer alteração na 
qualificação das cidades 
perante a quarentena. 

Condesb
O assunto está em dis-
cussão entre prefeitos e 
representantes das cida-
des da Baixada Santista e 
foi pauta da reunião do 
Condesb dessa semana. 
A proximidade das festas 
de fim de ano e o perío-
do de compras no varejo 
que se inicia na segunda-
feira, dia 30, está sendo 
considerado, bem como 
o início de temporada de 
verão. Nada de espalhar 
pânico. Em breve, notícias 
oficiais e verdadeiras serão 
divulgadas.

Agora vai?
O novo projeto da Pon-
te entre a área portuária 
de Santos e Guarujá não 
terá recursos públicos e 
promete gerar mais de 
4 mil empregos diretos 
e indiretos durante a sua 
execução. O projeto é 
defendido pelo governo 
do Estado, que afirma 
que a obra irá resultar 
também em maior inte-
gração da região com a 
economia estadual e na-
cional, além do desenvol-
vimento da área continen-
tal de Santos e Guarujá.
 
Não ajuda
Hoje, 10 mil caminhões 
passam pela rodovia Cô-
nego Domênico Rangoni 
diariamente. Com a nova 
estrutura, a projeção é 
que a ponte absorva 60% 
dessa demanda. O gover-
no também aposta que, 
“por também ser uma 
solução de mobilidade, 
a ponte deve receber 
cerca de 50% dos veí-
culos que hoje utilizam a 
travessia de balsas”. Mas 
na prática, quem usa a tra-
vessia sabe que não ajuda.

Travessia
Por falar em travessia de 
balsas, o Departamento Hi-
droviário (ex-Dersa) anun-
ciou todo serelepe que 
não haverá reajuste das 

O título deste artigo 
deu ensejo a presente 
escrita. O mundo mu-
dou. Importante analisar 
o mundo após 2020. 
Tivemos na humanida-
de quatro importantes 
revoluções, a primeira 
veio com a descoberta 
das máquinas, do ferro 
e do carvão; a segunda, 
com o desenvolvimento 
da indústria química, da 
descober ta da ener-
gia elétrica, do petróleo 
como combustível e do 
aço; a terceira revolução 
substituiu a mecânica 
analógica pela digital, 
com microcomputado-
res e a criação da in-
ternet, que globalizou 
o mundo; e, por fim, a 
quarta, e certamente a 
mais relevante das revolu-
ções industriais, também 
chamada indústria 4.0, 
que trata de uma revo-
lução tecnológica, que 
transformou nossa forma 
de viver, trabalhar e nos 
relacionar, com a criação 
da robótica, inteligência 
artificial, big data, nano-
tecnologia, impressão 
3D, biologia sintética. Es-
tamos entrando em uma 
conexão entre o mundo 
digital, físico e biológico.  

Somado às revoluções 
industriais, surgiu em 2020 
a pandemia da Covid 
19. Com ela mudamos 
radicalmente nossa ma-
neira de olhar o mundo, 
valorizar a vida, trabalhar e 
principalmente de viver. A 
presença in loco mudou 
para virtual: a reunião se 
transformou em video-
conferência, a audiência 
em teleaudiência, a con-
sulta médica foi transfor-
mada em consulta virtual, 
e percebemos como 
perdíamos tempo nos 
transportando, podendo 
realizar a mesma ativida-

de à distância, apenas 
utilizando os meios de 
comunicação digital.  

Assim, percebemos 
que muitos poderão re-
alizar suas atividades em 
home office, ou seja, em 
casa, com a família, sem 
perder tempo ou gastar 
dinheiro se deslocando e 
ganhando um item muito 
relevante e imprescindível 
à humanidade, chamado 
“qualidade de vida”.  

Mas não foi só isso 
que mudou. Com esta 
pandemia do coronaví-
rus, jamais enfrentada por 
nossa geração, gerando 
um medo de morrer, de 
perder entes próximos 
ou não, a humanidade 
passou a valorizar ainda 
mais a vida. Como nunca 
se viu antes, o mundo pa-
rou, acompanhando mais 
de um milhão duzentos 
e cinquenta mil pessoas 
perderem suas vidas e se 
uniu como se o mundo 
fosse uma só nação, com 
o objetivo de salvar vidas, 
empresas, empregos, a 
economia, educação e 
tudo que simplesmente 
do dia para a noite foi 
interrompido.   

Hoje nos tornamos 
mais observadores e crí-
ticos. Pessoas que não se 
adaptarem às mudanças e 
ao novo mundo estarão 
desatualizadas. Isso se 
reflete na vida social, no 
mercado profissional e 
na política. Não aplaudi-
remos gestores do setor 
privado ou público que 
não estejam sintonizados 
ao novo mundo, aos no-
vos hábitos e aos novos 
princípios. Esta radical 
mudança de hábitos e 
pensamentos surgiu na 
pandemia do coronavírus. 
O mundo não aprova mais 
servidores públicos, que 
simplesmente ignoram a 

saúde, a segurança públi-
ca, a qualidade de vida, o 
diálogo, a transparência e 
o respeito ao próximo.  

Um recente resultado 
disto foi visto nas eleições 
americanas. O povo ele-
geu para Presidente um 
político que respeita a 
vida, o próximo, o diálo-
go e o bom senso. Não 
teremos mais espaço para 
líderes que governam 
com arrogância, estimu-
lando o conflito e impon-
do regras, sem diálogo, 
sem fundamento, apenas 
por entenderem que eles 
decidem e ponto final.   

Mudamos, e todos, 
sem exceção, devem mu-
dar e se adaptar ao novo 
mundo, mais dinâmico, 
conectado, globalizado 
e mais exigente. Veja-
mos a empresa Kodak, 
fundada em 1889, tida 
como a maior empresa 
de fotografias do mundo, 
que no final da década 
de 70 tinha 90% das 
vendas de filmes e 85% 
das vendas de câmeras 
nos EUA, sendo o prin-
cipal mercado mundial 
à época, sem contar sua 
participação ao redor do 
mundo, como no Brasil. 

A Kodak tinha naquela 
época cerca de 100.000 
empregados e um lucro 
de bilhões. Ao não acom-
panhar as mudanças, em 
2012, após o surgimento 
dos smartphones, que 
além de realizar ligações, 
tiravam fotografia e filma-
vam, perdeu mercado, 
pediu falência e hoje, 
com financiamento, en-
trou no mercado farma-
cêutico. Assim, os líderes 
e formadores de opinião 
que não se adaptarem 
ao novo mundo, com 
seus novos costumes, 
estão fadados ao ostra-
cismo e ao insucesso.

Fernando José da Costa
Secretário de Estado da Justiça e Cidadania

Artigo

Mudamos 
tarifas nas travessias litorâ-
neas (pedestres, ciclistas e 
veículos) no Estado de São 
Paulo, pelo segundo ano 
consecutivo. Pudera, as 
filas continuam as mesmas, 
e em breve, os transtornos 
de verão se somarão ao 
ainda precário serviço.

Unoeste
As instalações da Faculda-
de de Medicina de Gua-
rujá e a construção do 
novo campus da Unoes-
te em Guarujá causaram 
excelentes impressões 
ao deputado estadual 
Mauro Bragato que tem 
sua base eleitoral em Pre-
sidente Prudente e co-
nhece a instituição desde 
a sua fundação em 1972. 

Unoeste II
O parlamentar foi rece-
bido na terça-feira (24) 
por diretores da Unoeste 
e participaram da visita o 
prefeito reeleito Válter Su-
man, a vice-prefeita eleita 
Adriana Machado e o Dr. 
Odimar Barreto dos San-
tos, assessor especial do 
gabinete do ministro da 
Educação, Milton Ribeiro.

Polido
Bragato se pôs à disposi-
ção de Guarujá, mas disse 
que a região metropolitana 
da Baixada Santista está 
muito bem servida pelos 
deputados eleitos por lá. 
O novo campus de Gua-
rujá está previsto para ser 
inaugurado em meados 
do próximo ano.

Reveillon
Após Guarujá, Santos, Ita-
nhaém, Praia Grande e 
Peruíbe, suspenderem a 

queima de fogos em co-
memoração ao Ano Novo 
nas praias, agora foi a vez 
de Bertioga, Cubatão e 
Mongaguá anunciarem a 
suspensão da festa. A me-
dida visa evitar aglomera-
ções e promover o distan-
ciamento social, cumprin-
do as medidas sanitárias 
de combate à pandemia 
de Covid-19, especial-
mente frente ao aumento 
de confirmações de ca-
sos da doença na região.

Covid
O Estado de São Paulo 
registrou até quarta-fei-
ra (25), 41.601 óbitos e 
1.224.744 casos confirma-
dos do novo coronavírus. 
Entre o total de casos diag-
nosticados de COVID-19, 
1.084.660 pessoas estão 
recuperadas, sendo que 
131.896 foram internadas 
e tiveram alta hospitalar.

Na baixada
Já a Baixada Santista regis-
trou 625 novos casos e 
12 mortes causadas pela 
Covid-19 nesta quarta-feira 
(25). Até quarta, a região 
contabilizou 68.865 con-
firmações, e 2.398 mortes. 
Ao todo, são 4.050 casos 
suspeitos, 97 óbitos sob 
investigação e 56.300 pa-
cientes recuperados. 

Aumento
Nas últimas semanas a re-
gião também teve aumento 
no número de internações 
pela doença, passando de 
375 pacientes para 401 - 
26 a mais em 24 horas. Os 
números foram divulgados 
pelo G1 segundo os bole-
tins epidemiológicos divul-
gados pelos municípios. 
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Da Redação

A Secretaria de Logística e 
Transporte de São Paulo entre-
gou para o Governo Federal, 
na última quinta-feira (19), o 
novo projeto da ligação seca 
entre as margens do Porto de 
Santos, executado pela Eco-
vias. Com a conclusão de mais 
essa etapa, a obra está pronta 
para ser iniciada, dependen-
do do aval do Ministério da 
Infraestrutura.

A pedido da Autoridade 
Portuária e dos demais órgãos 
envolvidos, a concessionária 
desenvolveu uma alternativa 
de projeto, com reposiciona-
mento e aumento da distância 
entre os pilares. 

A alteração resultou num 
vão principal de 750 metros 
— que se tornará o maior da 
América Latina — e com altura 
de 85 metros a partir do nível 
do mar. As medidas eliminam 
qualquer interferência ope-
racional atual e também com 
as ampliações de projetos 
futuros do Porto.

A infraestrutura projetada 
tem 7,5 quilômetros de ex-
tensão, sendo 1,1 quilômetros 
de travessia em ponte pênsil 
e o restante em viadutos. A 
proposta conecta a Via An-
chieta, na altura do km 64, à 
Rodovia Cônego Domênico 
Rangoni, no km 250, o que via-
biliza, inclusive, um segundo 
acesso à avenida portuária. 

Essa é a terceira vez que a 
empresa revisita o projeto para 
atender todos os requisitos 
necessários de implantação 
da Interligação entre Margens. 

O plenário da Câmara Mu-
nicipal de Guarujá aprovou 
nesta semana (24/11), em 
segundo turno, o Projeto de 
Lei 127/2020, de autoria do 
Executivo, que dispõe so-
bre o Orçamento Municipal 
para o exercício de 2021. 
Neste ano, cada vereador 
pôde destinar R$ 774 mil 
em emendas impositivas.

O texto teve 156 emendas 
acrescidas pelos vereado-
res. Elas somam R$ 12,384 
milhões, o equivalente a 
0,65% do montante total a 
ser arrecadado - calculado 
em R$ 1,9 bilhões. Metade, 
porém, deve ser obrigato-
riamente destinado à Saúde. 
Ou seja, R$ 6,192 milhões.

Entre as indicações mais 
recorrentes para o setor, cons-
tam: o custeio de cirurgias 
pediátricas e ortopédicas; 
custeio de exames de médio 
e alto custo; aquisição de 
próteses e órteses; fomento 
a entidades, como APAE, CRPI 
e Associação Santamarense; e 
o fomento a projetos desen-
volvidos em parceria com o 
terceiro setor.

A outra metade da verba 
que cabe aos vereadores será 
direcionada a obras, serviços 
de manutenção, aquisição de 
insumos para melhorias de 
serviços públicos, fomento a 

A Prefeitura de Guarujá tem 
intensificado a fiscalização 
para coibir a entrada de vans e 
ônibus de turismo irregulares. 
Desde março, como medida 
de enfrentamento à Covid-19, 
estão suspensas as autoriza-
ções para o acesso à Cidade, 
exceto veículos que possuam 
voucher de hospedagem.

A fiscalização é realizada 
diariamente pela Diretoria de 
Transporte Público (DTP). O 
veículo que for pego irregu-
larmente pode ser apreendi-
do e o responsável terá que 
pagar uma multa no valor de 
R$ 5.205,00, conforme o 
decreto municipal 13.354, 
que disciplina a circulação 
e o estacionamento de ôni-

bus de excursão provindo 
de outros municípios. Até 
o momento, foram lavra-
dos 182 autos de infração.

Já os motoristas que têm 
reservas na Cidade preci-
sam afixar a ‘Autorização de 
Entrada’ no para-brisa do 
veículo. O documento é 
solicitado pelo próprio hotel 
ou pousada. Além disso, o 
condutor precisa apresentar 
a Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH), Certificado 
de Registro e Licenciamen-
to de Veículo (CRVL), lista 
de passageiros e nota fiscal 
de fretamento do veículo.

Para denúncias ou obter in-
formações, o contato é o DTP, 
pelo telefone (13) 3384-5888.

A orla das praias de Gua-
rujá - do Tombo à Enseada, 
uma das mais visitadas da 
região, está passando por in-
tervenções que darão lugar 
às ‘Estações de Brincar’ – es-
paços que irão proporcio-
nar mais uma alternativa de 
recreação para a criançada. 
Até o final deste mês todas as 
estações estarão instaladas. 

São gangorras, escorre-
gadores, balanços e ponte 
desfiladeiro, confecciona-
dos em madeira rústica, que 
darão um novo visual aos 

espaços revitalizados. Além 
dos brinquedos, os espaços 
receberão infraestrutura, 
postes com iluminação LED 
(dois postes), grama sintética 
e grama Batatais (gramínea 
nativa, única dentre os outros 
tipos de grama, que não 
possui cultivo em viveiro). 
Na Praia das Astúrias será 
feita mureta de proteção 
para salvaguardar as crianças. 
Na implantação e iluminação 
das ‘Estações de Brincar” 
estão sendo investidos pou-
co mais de  R$ 113,5 mil.

Governo federal avalia novo projeto da ponte

A pedido da Autoridade Portuária e dos demais órgãos envolvidos, a concessionária desenvolveu
uma alternativa de projeto, com reposicionamento e aumento da distância entre os pilares

O primeiro projeto contava 
com 320 metros de vão. No 
segundo semestre, trabalhou-
se uma nova proposta, que 
aumentava a distância para 
400 metros de vão.

Embora as configurações 
anteriores já atendessem a 
navios maiores do que os que 
circulam atualmente no Porto 
de Santos, que têm restrições 
naturais impostas pela geo-
grafia do canal, a concessio-
nária, a pedido da Secretaria 
de Transportes e Logística, 
decidiu rever seus estudos 
e conseguiu encontrar uma 
solução que amplia ainda mais 
a capacidade de navegação 

sob a ponte, sem qualquer 
interferência nos terminais 
portuários instalados. 

Os estudos para a elabora-
ção do projeto contaram ain-
da com o Simulador de Tan-
que de Provas, respeitado la-
boratório de engenharia naval 
da USP/Poli, que apontou não 
haver obstáculos à expansão 
do Porto no projeto da ponte.

“Temos um projeto eficien-
te e rápido para atender a 
uma demanda centenária da 
população e de todos os se-
tores da economia que giram 
em torno do maior porto da 
América Latina. A ponte não 
requer dinheiro público, uma 

ótima solução ainda mais nos 
tempos atuais com as dificul-
dades impostas pela pande-
mia”, apontou o secretário de 
Logística e Transportes, João 
Octaviano Machado Neto.

AEROPORTO
O projeto foi analisado 

também pelo Serviço Regional 
de Proteção ao Voo de São 
Paulo do Departamento de 
Controle do Espaço Aéreo 
do Comando da Aeronáu-
tica, que declarou que não 
há prejuízo para a operação 
do Aeroporto, com a neces-
sidade somente de sinaliza-
ção e iluminação específica.

BENEFÍCIOS
Dentre os benefícios da 

Interligação entre Margens, 
está a adequação a qualquer 
possível ampliação no Porto 
de Santos e um segundo 
acesso ao Porto com adequa-
ções à Av. Perimetral e alças 
de entrada e saída; compa-
tibilidade com a ampliação 
da linha férrea e eliminação 
do cruzamento em nível da 
linha com a Av. Perimetral na 
região da Alemoa; melhora 
no acesso ao aeroporto de 
Guarujá sem qualquer inter-
ferência na sua operação.

A Interligação entre Mar-
gens “também vai reduzir 

Orçamento 2021

Câmara Municipal destina emendas
no total de R$ 12,3 milhões 

o percurso entre Santos e 
Guarujá dos atuais 45 km para 
menos de 20 km; vai otimizar 
a operação da balsa Santos-
Guarujá em até 50%; reduzir 
de 1h para 20 minutos o 
tempo de viagem das cargas; 
e promover o aumento da 
circulação de pessoas e bens 
entre as cidades da Baixada 
Santista” destaca o projeto.

CONCESSIONÁRIA
Por não se tratar de uma 

obra contratual, a concessio-
nária (Ecovias) submeteu to-
dos os estudos à avaliação da 
Artesp (Agência Reguladora 
de Transportes do Estado de 
São Paulo), a quem cabe auto-
rizar a inclusão das melhorias 
no contrato estabelecido 
com a concessionária.

O projeto foi integralmen-
te pensado para não causar 
qualquer restrição adicional 
ao Porto. Além disso, parte 
do investimento previsto, em 
torno de R$ 500 milhões são 
destinados a melhorias para 
o Porto, com a construção 
do segundo acesso à Av. 
Perimetral, em alinhamento ao 
projeto funcional da SPA (San-
tos Port Authority), que prevê 
além de uma nova ligação 
entre a SP-150 (Via Anchieta) 
e a Av. Perimetral, adequação 
do viário neste trecho, eli-
minando o cruzamento em 
nível da Av. Perimetral com a 
linha férrea. O projeto viabili-
za também um novo acesso 
direto à Cônego Domênico 
Rangoni pela pista oeste, 
além de melhorar o acesso 
já existente na pista Leste.

Legislativo aprovou em segundo turno a proposta que dispõe sobre
a peça orçamentária do ano que vem; previsão total é de R$ 1,9 bi

projetos esportivos e culturais, 
compra de equipamentos, 
maquinários, ferramentários, 
dentre outras ações, nos mais 
variados setores. Para ter aces-
so a todas as emendas, clique: 
http://twixar.me/DMgm

CRITÉRIOS
DE LIBERAÇÃO

A liberação dos recursos 
das emendas impositivas leva 
em conta dispositivos da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e recomendações do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE). Emendas eventualmente 
destinadas a ações ou progra-
mas objeto de apontamentos 
negativos do TCE/SP, ou con-
testadas judicialmente, não po-
dem ser efetivadas, indepen-
dentemente da vontade dos 
parlamentares que as indicam. 

A mesma regra vale para 
emendas destinadas ao Ter-

ceiro Setor, cujo os critérios 
de repasses são de responsa-
bilidade de comissão técnica 
e levam em consideração as 
necessidades de serviços não 
atendidos pelo Poder Público, 
licitação (chamamento públi-
co) e, principalmente, criterio-
sa avaliação de regularidade e 
aptidão das entidades. 

Também importante salien-
tar que as indicações ainda 
passam por análise técnica. 

Fiscalização aperta o cerco 
contra vans e ônibus de 

turismo irregulares

Orla ganha Novas
‘Estações de Brincar’

São gangorras, escorregadores, balanços
e ponte desfiladeiro, confeccionados
em madeira rústica, que darão um

novo visual aos espaços revitalizados
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MOMENTOS DE 2017

Cláudia Bastos e seu marido, o major-
brigadeiro-do-ar Luiz Fernando Dutra Bastos 

Marlice de Menezes Coimbra
e Célio Juliano Coimbra 

O advogado Fernando Marques e
sua esposa Encarnacion Marques 

Iberê Luiz Di Tizio e o comandante do 2º BIO, 
coronel André Luciano Bittencourt Barbosa  

O vice-prefeito de 
Santos, Sandoval 

Soares, honrosamente 
participou da 

homenagem ao príncipe

Presidente do Clube 
dos 21 Irmão Amigos de 

São Vicente, Marcelo 
Braz da Costa

A atenciosa Zuleide 
Lopes de Almeida, 

sempre presente nos 
concorridos eventos 

A competente 
nutricionista Audry 
Santos prestigiou a 

homenagem feita ao 
príncipe Dom Bertrand 
de Orléans e Bragança

Um grupo de amigos participou da homenagem à Alteza Real e Imperial
Dom Bertrand de Orléans e Bragança, no Mendes Plaza Hotel, no último dia 4 

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 secretário 
de Cultura de 
São Vicente, 
Paulo Eduardo 
Costa, pessoa 
de elevado 
conceito, dirigiu 
palavras de 
relevância e 
respeito ao 
homenageado

Clube dos 21 Irmãos Amigos presta
homenagem ao Príncipe Imperial do Brasil 

A presidente do Clube dos 
21 Irmãos Amigos, Elisa-
beth Ramos Antoniette 
homenageou sua Alteza 
Real e Imperial Dom Ber-
trand Maria José Pio Ja-
nuário Miguel Gabriel Ra-
fael Gonzaga de Orléans 

e Bragança e Wittelsbach, 
atual Príncipe Imperial do 
Brasil, desde 5 de julho 
1981. Grande conhece-
dor da História do Brasil, 
o príncipe contou em ricos 
detalhes as lutas e vitó-
rias que o país conquistou

Gilda Zago e seu filho, o 
músico profissional

Newton Zago,
que fez uma 

belíssima
apresentação 
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MOMENTOS DE 2017
Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica do Estado 
de São Paulo, Ronaldo Fernandes visita a Baixada

O sereníssimo Grão-Mes-
tre Ronaldo Fernandes 
com o Delegado do 6º 
Distrito da 8ª Região, Tar-
cio Ivan Abe. O ilustre con-
vidado veio de São Paulo 
participar da comemoração 
dos 90 anos da Grande 
Loja Maçônica do Estado 

de São Paulo (GLESP), no 
Iate Clube de São Vicente. 
O sereníssimo foi recebido 
por centenas de irmãos, 
acompanhados por suas 
esposas. Em clima de 
muita alegria, a belíssima 
e requintada festa mos-
trou a união da família 

Ronaldo Fernandes e Manoel Barros,
da Loja Cidade de São Vicente, um dos 

organizadores do evento. Parabéns!

Iriema Lúcia Perrela e Flávio Chagas,
Loja Joaquim Gonçalves Ledo

Rosa Caron e Geudy Costa,
Loja Joaquim Gonçalves Ledo

Eliane do Carmo e Dênis Ernesto do Carmo,
Loja Martim Francisco

Rita Marques e o jornalista Sérgio Mendes,
Loja Amor e Silêncio

O delegado da 8ª Região Maçônica
do Estado de São Paulo, Guilhermo

Bahamonde Manso e Ronaldo Fernandes

A professora universitária Ângela
Vaz e João Vaz, Loja Integração

Iracema Aguiar e Edson Menezes,
Loja Alberto Santos Dumont

Carlos Alberto de Abreu Ferro,
Loja Alberto Santos Dumont e

o sereníssimo Ronaldo Fernandes

Este colunista, da Loja Alberto Santos Dumont, e 
a jornalista Rosângela Bozzi em noite marcante no 
aniversário da GLESP, no Iate Clube de São Vicente

Ronaldo Fernandes, agraciado com 
o título Cidadão Paulistano em 2015,

e sua esposa Márcia Perez Fernandes

Os médicos Silvio Carlos Ferreira, Loja Amor
e Silêncio e Flávia Maria Poletto
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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

Beatriz Biancato - Advogada - OAB/SP 433.635 

É isso mesmo, um ci-
clo vicioso de erros na 
hora das compras nata-
linas. Independente do 
leitor que me acompanha 
agora pertencer ao time 
da “última hora” ou da 
“antecedência”, as regras 
e alertas que irei comen-
tar servem para qualquer 
uma das oportunidades.  

O primeiro cuidado é 
com sorteios e promoções 
muito generosas, pois ge-
ralmente, algumas propa-
gandas são utilizadas exa-
tamente com o contexto 
natalino e se utilizando da 
fragilidade das pessoas 
nessa época, muitas que-
rendo presentear parentes, 
mas com poucos recur-
sos financeiros para tanto. 
Por isso é essencial que o 
consumidor se certifique 
das condições da promo-
ção/sorteio, todos os seus 
termos, não tenha pressa e 
leia as “letrinhas miúdas”. 

O campeão de sempre: 
lojas online! Meus caros lei-
tores, me presenteie nesse 
Natal com essa precaução. 

Verifiquem os dados da 
loja, procurem no site “Re-
clame Aqui” a reputação da 
empresa, pois muitos foram 
vítimas de grandes golpes 
financeiros esse ano por 
causa de lojas desconheci-
das que ofereciam TV’s de 
50 polegadas, por exem-
plo, ao valor de R$800,00 
reais no boleto bancário. 

Atenção, não considere 
como confiável se a loja 
entregou uma minoria de 
produtos, pois é comum 
essas empresas fraudu-
lentas entregarem alguns 
pedidos para passar uma 
imagem de credibilidade. 

Por fim, sempre bom 
antes de partir às com-
pras, seja feita uma lista das 
despesas que devem ser 
pagas em Janeiro/2021, 
como por exemplo, o IPTU, 
o IPVA, considerar os par-
celamentos em andamen-
to, dentre outros gastos. 
Isso porque assim você 
pode fazer suas compras 
sabendo exatamente até 
quanto pode gastar. Fique 
atento(a) ao seu Direito!  

Como a forma de uma 
guirlanda de Natal,
evite o ciclo vicioso! 

Beatriz Biancato

 DE OLHO
NA LEI

De Guarujá

Em apoio aos pequenos 
negócios, a Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Portuário (Sedep), 
está disponibilizando R$ 1.8 
milhão para empréstimo, por 
meio do programa estadual 
Banco do Povo Paulista. A 
ação oferece financiamentos 
para empreendedores e mi-
cro-empreendedores com 
condições facilitadas e juros 
baixos. O objetivo deve ser 
somente compra de merca-
dorias ou equipamentos.

O valor máximo do con-
trato é de R$ 21 mil, variando 
de acordo com o tipo de em-
presa. Para isso, é necessário 
apresentar o certificado do 
curso Empreenda Rápido, do 
Sebrae, não ter o nome restri-
to, entre outros requisitos.

Outras informações sobre 
o assunto podem ser ob-
tidas através do Whatsapp 
(13) 3040-7432, de segun-
da à sexta-feira, das 10 às 
16 horas. No mesmo canal, 

A cobertura vacinal con-
tra a poliomielite (paralisia 
infantil) ainda está abaixo do 
esperado em Guarujá. A meta 
é imunizar 95% do público-
alvo, que são 17.177 crianças 
de 12 meses a menores de 5 
anos. Contudo, até o momen-
to, este índice está em 58%.

Até a próxima segunda-fei-
ra (30), a Cidade segue com 
as Campanhas de Vacinação 
contra a poliomielite, saram-
po e de Multivacinação. Para 
garantir a dose, os pais ou 
responsáveis legais devem 
levar seus filhos até um dos 
20 postos de vacinação, entre 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) e Unidades de Saúde 
da Família (Usafas), das 9 às 
15 horas. É necessário levar 

Os secretários de Trans-
portes Metropolitanos, Ale-
xandre Baldy, e de Desen-
volvimento Regional, Marco 
Vinholi, autorizaram a licitação 
do 3º trecho do VLT (Veículo 
Leve sob Trilho) da Baixada 
Santista, durante reunião na 
terça-feira (24). O trecho em 
São Vicente entre o Terminal 
Barreiros e o bairro de Sama-
ritá está em fase final de estu-
dos de engenharia e terá 7,5 

km de extensão e 4 estações.
Quando for completa-

mente concluído, o VLT terá 
um total 27 km de extensão, 
considerando os 11,5 km já 
em operação entre São Vi-
cente e a Estação Porto, em 
Santos, e também a ligação 
entre Barreiros a Samaritá, 
na Área Continental de São 
Vicente, que está em projeto. 
O sistema deverá operar com 
33 VLTs transportando dia-

riamente 95 mil passageiros.
O novo trecho terá inves-

timento de R$ 217,7 milhões 
e capacidade para transportar 
até 35 mil passageiros por dia. 
A segunda etapa terá 8 km de 
extensão e prevê a construção 
de 14 estações com acessibi-
lidade, duas pontes sobre o 
canal 1, via permanente, qua-
tro subestações de energia, 
sistema de rede aérea, sina-
lização viária e urbanização.

O Senado aprovou nesta 
quarta-feira (25) projeto de 
lei (PL) que aumenta penas 
para quem comete fraudes 
eletrônicas. O código penal 
prevê o crime de furto como 
passível de pena de um a 
quatro anos. De acordo com 
o texto, as penas podem ir 
de três a seis anos de reclu-
são para quem cometer cri-
mes de furto usando meios 
eletrônicos ou informáticos. 
O projeto segue para a 

Câmara dos Deputados.
O texto ainda acrescenta 

hipótese de agravamento da 
pena de crime contra a hon-
ra quando cometido usando 
a internet. O PL tipifica o 
crime de “invasão de dispo-
sitivo informático” como a 
conduta de obter, adulterar 
ou destruir dados ou infor-
mações sem autorização do 
usuário do dispositivo ou ins-
talar vulnerabilidades (vírus) 
para obter vantagem ilícita.

Os ar tesãos que de-
sejam comercializar seus 
trabalhos nas feiras de arte-
sanato e nas praias da Cida-
de, já podem se cadastrar 
ou renovarem o cadastro 
junto à Secretaria de Cul-
tura (Secult). Para os que 
precisam de autorização 
para vender suas obras nas 
praias, o formulário está dis-
ponível no link https://bit.
ly/2UTXHSc e aqueles que 
desejam expor nas feiras 
de artesanato devem pre-
encher o documento no 
link https://bit.ly/3nPyqVp. 
Os formulários ficarão no 
ar até o próximo dia 30.

Guarujá disponibiliza R$ 1.8 milhão
de crédito a pequenos negócios

Penas maiores para
fraudes eletrônicas

Ação oferece financiamentos para empreendedores com condições facilitadas e juros baixos

Alerta

Meta de vacinação contra a paralisia
infantil ainda não foi atingida 

um documento com foto e a 
carteira de vacinação, se tiver.

As crianças de até 12 
meses estão tendo a situa-
ção vacinal atualizada com a 
Vacina Inativada da Poliomie-
lite (VIP), pela Campanha de 
Multivacinação. A multivacina-
ção acontece em crianças e 
adolescentes menores de 15 
anos. Até o momento, 4.305 
crianças e adolescente já tive-
ram a caderneta atualizada. 

Contra o sarampo, 16.600 
munícipes já receberam a 
dose. O público de 6 meses 
a 49 anos que ainda não se 
imunizou deve  comparecer 
a uma unidade mais pró-
xima, onde terá a car teira 
de vacinação avaliada pe-
los profissionais da saúde.

Campanhas contra a pólio, sarampo e 
multivacinação terminam nesta segunda

Governo do Estado autoriza 
licitação do 3º trecho do VLT

Renovação 
e cadastro 
para novos 
artesãos

Sistema deverá operar com 33 VLTs e transportar 95 mil passageiros/dia

também é possível agendar 
o atendimento presencial, 
que segue todos os proto-
colos de higiene e segurança 
relacionados à covid-19.

Além de ser uma saída para 
empreendedores que passam 
por dificuldades financeiras, 
a iniciativa também possibilita 
uma expansão, como aconte-
ceu com a Rapidex, empresa 
de transportes e entregas.

Morador da Cidade, o 
empresário Adeilton Ramos 
explica que, com os emprés-
timos contratados no Banco 
do Povo, ele pôde investir 
em motos, essenciais para a 
área de atuação. “Já precisei 
três vezes e sempre é muito 
útil. As taxas de juros são 
muito baixas em relação ao 
mercado, então você conse-
gue expandir o seu negócio”.

Já a ar tesã Efigênia do 
Carmo, do Centro, utilizou o 
crédito para adquirir maté-
rias-primas de seus produtos. 
“Me ajudou muito, pois o 
processo foi fácil e consegui 
aumentar meus lucros”, conta.
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BANCO 10

FPB
PAPELARIA

URCAUSINA
EACRI

STA
SACAMADO

ATOLLDIU
BASTATEAR

REFETIVO
O

USARRRES
ONORMAL
CEARAC
OTMASCA

TRAIRLUAR
REVOLTADO

BOIASASAS

Deste
modo;
desta
forma

Loja que
vende

material
escolar

Engenho
de açúcar

(bras.)

O bairro
do Pão de

Açúcar
(RJ)

Naipe re-
presenta-
do por um
losango

Acelino
Freitas, o
Popó do

boxe

Dispositi-
vo contra-

ceptivo
interno

Dar um
(?): pôr
um fim

Perma-
nente;

fixo

Ou, em
inglês

Animal
abatido

no mata-
douro

Ter cora-
gem de

O parto
oposto à

cesariana

Os carros
de luxo,
por seu
preço

Estado
cuja

capital é
Fortaleza

A tempe-
ratura

no verão
Feminino
de "seus"

"(?) louco
com sua
mania"
(dito)

Agir como
o marido

infiel

As três
primeiras

vogais

Mastiga
sem

engolir

Bater (?):
fugir

(pop.)

Talher que
acompanha o garfo

Dever de quem
atropela um pedestre

Indignado
Utensílio
da nata-
ção (pl.)

Antônimo de
"singular"

Auxilia o gari a
recolher o lixo

Máquina
de tecer

Cometem
enganos

Sílaba de
"rosca"
O clarão
noturno

Máquina própria
para quebrar pedras

Que não pode 
ser adiado

Saliência
da cabeça
de galos
Opção

Adoecido;
enfermo
Sílaba de
"ossos"

Vogais
de "tela"

Formação
de corais

2/or. 3/diu. 4/tear. 5/ousar. 7/efetivo. 11/alternativa.

(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

De Guarujá

Moradores e turistas já 
podem vivenciar o clima de 
Natal em Guarujá. A Secreta-
ria de Turismo (Setur) iniciou a 
instalação da tradicional de-
coração natalina, preparando 
a Cidade para as festas de fim 
de ano. Serão contempla-
dos 10 pontos estratégicos 
do Município, entre ruas, 
praças, avenidas e o Paço 
Municipal Moacir dos Santos 
Filho. Na Enseada, a Praça 
Horácio Lafer foi transfor-

mada em uma Vila Natalina.
A Praça 14 Bis, em Vicente 

de Carvalho, foi o primei-
ro local a ser decorado, e 
recebeu uma árvore de 15 
metros de altura, além de 
um túnel i luminado com 
mini lâmpadas pisca pisca 
em forma de ramada. As 
árvores no entorno também 
foram enfeitadas com luzes. 
Na Avenida Thiago Ferreira, 
altura do camelódromo, foi 
instalado um luminoso com 
a mensagem de ‘Boas Festas’. 
A via ainda receberá estrutu-

ras metálicas em formato de 
estrela e cometa.

Além da decoração em 
postes e árvores, a Rua Mário 
Ribeiro também recebeu um 
letreiro com a mensagem 
‘Boas Festas’ e, um terceiro 
luminoso será instalado no 
Viaduto Floriber to Maria-
no. As avenidas Puglisi e 
Adhemar de Barros rece-
berão lâmpadas decorati-
vas e estruturas metálicas 
em formato de estrela. As 
praças Abílio dos Santos 
Branco (Enseada) e dos Ex-

pedicionários (Pitangueiras), 
também foram contempla-
das com árvores de Natal.

PRESÉPIO
Já o Paço Municipal Mo-

acir dos Santos Filho (princi-
pal) será iluminado em toda 
a área externa do prédio, 
com estruturas metálicas em 
formato de estrela e flocos 
de neve. O jardim recebe-
rá ainda um presépio. O 
símbolo é uma referência 
cristã que remete ao nas-
cimento do Menino Jesus, 

em Belém, na companhia de 
São José e da Virgem Maria.

VILA NATALINA
Este ano, a magia do Natal 

será ainda mais especial para 
os moradores e turistas da 
Cidade. Isso porque, a Praça 
Horácio Lafer, na Praia da En-
seada, foi transformada em 
uma Vila Natalina. No local foi 
instalada uma árvore, dois cha-
farizes de luzes, duas estrutu-
ras metálicas em formato de 
meia lua e um amplo túnel de 
luzes com figuras característi-

cas da tradicional celebração.
O local selecionado para 

comportar a vila foi cuidadosa-
mente planejado para que os 
visitantes não se aglomerem, 
uma vez dada as dimensões da 
praça e a circulação de ar livre. 
A visita poderá ser eternizada 
com um registro fotográfico. 
Mas, para isso, deverão ser 
mantidos os devidos cuidados 
em função da pandemia, ou 
seja, distanciamento social, 
utilização de máscara de pro-
teção facial e higienização 
das mãos com álcool em gel.

Da Redação

A temporada de verão 
2020/2021 em Guarujá con-
tará com uma novidade digna 
de cartão postal para ninguém 
botar defeito. Está prevista 
neste mês de dezembro, a 
entrega do novo Mirante das 
Galhetas, localizado no Mor-
ro da Caixa D’àgua, entre as 
praias das Astúrias e Tombo.

A atração é inédita na 
Cidade, e também a primeira 
do tipo na Região Metro-
politana da Baixada Santista, 
pois surpreende o visitan-
te com uma extensão em 
piso de vidro suspenso a 

45 metros do nível do mar, 
sobre a natureza exube-
rante da praia do Tombo.

Seguindo o planejamento 
municipal, as obras estão na 
reta final, faltando apenas a 
conclusão da sinalização vi-
ária, executada pela Diretoria 
Municipal de Trânsito (Ditran). 

ACESSO
A subida de acesso ao 

mirante foi pavimentada e uma 
parte da área é reservada para 
estacionamento, ofertando 
vagas para pessoas com de-
ficiência e idosos. Para o con-
trole de acesso ao local, como 
entrada e saída de veículos, 

haverá uma cancela na subida.
No espaço também haverá 

um Posto de Informações Tu-
rísticas (PIT) e, no futuro, após 
a pandemia do novo corona-
vírus, haverá apresentação de 
música instrumental nos finais 
de semana, ao cair da tarde.

INVESTIMENTO
Antes do início das inter-

venções, a área era pouco 
explorada e necessitava de in-
fraestrutura para potencializar 
sua beleza natural. No local 
foram investidos cerca de R$ 
2 milhões, fruto de um con-
vênio firmado entre a Prefei-
tura e o Ministério do Turismo. 

A direção do Núcleo de 
Educação a Distância (Nead) 
da Unoeste anuncia que es-
tão abertas as inscrições 
para o 1º Encontro 
Vir tua l  da Pós-
Graduação EAD, 
com o tema “O 
profissional pós 
pandemia: o que 
o mundo precisa?”. 
O evento será realizado 
nos três primeiros dias de 
dezembro, de terça a quin-
ta-feira da próxima semana.

Podem se inscrever, de 

forma gratuita, alunos e 
egressos da pós-gradua-
ção e demais interessados 

(https://www.uno-
este .br /eventos/

s/?i=656&ev=n). 
A proposta  é 
p r o p o r c i o n a r 
conhecimentos e 

reflexões sobre as 
mudanças ocasio-

nadas no mercado de 
trabalho pela pandemia do 
coronavírus, causador da Co-
vid-19. O encontro será pelo 
canal do Nead no YouTube.

Quem quiser concorrer 
a uma vaga para estudar nas 
Escolas Técnicas Estaduais 
(Etecs) no primeiro semes-
tre de 2021 pode fazer a 
inscrição exclusivamente no 
site do Vestibulinho, até 14 
de dezembro, às 15 horas. 
O valor da taxa é de R$ 19. 
O ingresso nas unidades será 
por meio de análise do histó-
rico escolar, sem a realização 
de prova presencial ou online.

A Etec Alber to Santos 
Dumont, em Guarujá está 
com inscr ições aber tas 
para os seguintes Cursos:

� Ensino Médio regu-
lar: com ênfase em Ciências 
Biológicas; em Ciências Exa-

tas e; em Ciências Humanas. 
� Ensino Médio com Habi-

litação Técnica: Integrado ao 
Técnico de Eventos; Integrado 
ao Técnico de Guia de Turismo

� Cursos Técnico Presen-
ciais: Administração (Semi-
presencial); Cozinha (Gastro-
nomia); Logística; Secretariado.

� Cursos Técnico 100% 
Online:  Administração; Co-
mércio; Desenvolvimento 
de Sistemas; Guia de Turis-
mo; Secretariado; Transa-
ções Imobiliárias (curso novo)

Para quem já tem um 
curso técnico ou superior, 
pode fazer a Especializa-
ção em Gestão de Proje-
tos ,  to ta lmente on l ine .

Etecs abrem inscrições 
para Vestibulinho 

Palestra virtual 
debate mercado de 
trabalho pós Covid

Natal em Guarujá terá Vila Natalina na Enseada

Mirante das Galhetas 
deve ser inaugurado

em dezembro

A atração é inédita na Cidade, e também a primeira do tipo na
Região, pois surpreende o visitante com um extensão em piso de
vidro suspenso sobre a natureza exuberante da Praia do Tombo

Decoração contempla 10 pontos estratégicos do Município, incluindo o Paço Moacir dos Santos 
Filho; outra novidade é a Praça Horácio Lafer, que foi  transformada em uma Vila Natalina
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Da Redação

A farmacêutica Pfizer infor-
mou nesta quarta-feira (25) 
que deu início ao processo 
de pedido de registro junto 
à Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) da 
vacina que desenvolve para 
o combate à covid-19. É 
o primeiro passo para que 
o tratamento possa obter 
a autorização da agência e 
seja disponibilizado no país.

O anúncio foi feito pela 
companhia após reunião com 
técnicos da Anvisa na quarta. 
O requerimento será realiza-
do na modalidade de “sub-

missão continuada”, criado 
pela agência para vacinas 
específicas contra a covid-
19 com o objetivo de agilizar 
procedimentos de análise.

A vacina, denominada 
tecnicamente de BNT162b2, 
é desenvolvida pela Pfizer 
e pela empresa alemã BioN-
Tech. Neste mês, as compa-
nhias anunciaram a conclu-
são dos testes e declararam 
que a vacina obteve 95% 
de eficácia no tratamento 
contra a doença causada 
pelo novo coronav í r us .

Os dados sobre a vacina 
serão repassados em etapas. 
Entre eles os resultados dos 

exames da fase 3, quando 
foram avaliados pacientes 
tanto infectados quanto sem 
o novo coronavírus. Este foi 
iniciado no fim de julho e 
contou com a participação 
de 43,6 mil pessoas de 150 
locais de países diversos, 
como Estados Unidos, África 
do Sul, Argentina e Brasil.

NO BRASIL
Aqui, foram incluídos no 

estudo 2,9 mil voluntários. O 
processo foi conduzido pelo 
Centro Paulista de Investigação 
Clínica, de São Paulo, e pelas 
Obras Assistenciais Irmã Dulce, 
em Salvador. Também serão 

entregues informações sobre 
amostras de 38 mil pessoas 
que participaram dos proces-
sos de análise sobre a eficácia 
e a segurança da vacina.

A Pfizer não detalhou em 
seu comunicado oficial se 
há previsão para o encami-
nhamento do conjunto das 
informações sobre o estudo 
e a oficialização do requeri-
mento, condição para que a 
vacina comece a ser distribu-
ída no país. A farmacêutica 
apenas informou que os re-
sultados serão publicados em 
periódicos acadêmicos quan-
do o ensaio clínico for con-
cluído. (Fonte: Agência Brasil)

Até esta quar ta-fei ra 
(26/11), a pandemia do 
novo coronavírus já gerou 
6.166.606 infectados 
desde o seu início. 
Nas últimas 24 ho-
ras, foram registra-
dos 47.898 casos 
positivos. O núme-
ro é 54% maior do 
que o acréscimo de 
terça (25), quando fo-
ram adicionados às estatís-
ticas 31.100 novos registros. 
O sistema marcava 6.118.708 
pessoas com covid-19 des-

de o início da pandemia.
Os dados estão na atu-

alização diária do Ministério 
da Saúde, divulgada na 

noite desta quarta-
feira (25). O órgão 
d ivu lga a  cada 
dia um balanço a 
partir de informa-
ções repassadas 

pelas secretar ias 
estaduais de saúde.

O número de óbitos para a 
covid-19 totalizou 170.769. 
Nas últimas 24 horas, foram 
registradas 654 mortes, nú-

Da Redação

O mundo do futebol está 
de luto. Nesta quarta-feira (25), 
o argentino Diego Armando 
Maradona, um dos maiores jo-
gadores de todos os tempos, 
faleceu aos 60 anos, devido a 
uma parada cardiorrespiratória.

As diferentes redes sociais 
foram tomadas por home-
nagens ao ídolo. Time onde 
Maradona mais brilhou no 
futebol europeu, o Napoli 
mudou a foto dos per fis 
nas redes sociais para um 
escudo na cor preta, sem o 
tradicional azul, em sinal de 
luto. Em uma das postagens 
destinadas ao craque, o clube 
disse que “o mundo aguarda 
nossas palavras, mas não há 
palavras para descrever a 
dor que estamos passando. 
É o momento de lamentar”. 

O falecimento de Mara-
dona não comoveu somente 
aqueles que conviveram ati-
vamente com ele como Cris-
tiano Ronaldo e Leonel Messi. 
Além de personalidades do 
futebol, clubes e entidades 
também se manifestaram nas 
redes sociais. Em seu perfil 
oficial no Twitter, a Fifa pu-

Pfizer inicia pedido de registro 
para vacina da Covid na Anvisa

Registro é o primeiro passo para que o 
tratamento possa obter a autorização da 

agência e seja disponibilizado no país 

Adeus à Diego Maradona

Morte do craque Diego Maradona gera comoção mundial

Para presidente Alberto Fernández, Maradona foi o maior de todos

Covid-19

Brasil tem 6,16 
milhões de casos 

acumulados e
170 mil mortes

mero pouco acima das 630 
novas incluídas ontem. Na 
atualização diária de ontem, 
o sistema marcava 170.115 
falecimentos. Ainda há 2.177 
óbitos em invest igação.

Ainda conforme o balanço 
do ministério, há 482.990 pa-
cientes em acompanhamen-
to. Outras 5.512.847 pessoas 
já se recuperaram da doença.

Nos estados - Os esta-

dos com mais mortes cau-
sadas pela covid-19 são 
São Paulo (41.601), Rio de 
Janeiro (22.256), Minas Gerais 
(9.858), Ceará (9.530), dado 
relativo a ontem, e Pernam-

buco (8.971). As Unidades 
da Federação com menos 
óbitos pela doença são 
Acre (721), Roraima (722), 
Amapá (799), Tocantins 
(1.153) e Rondônia (1.534).

Até o
momento, 
5.512.847 

pessoas já se 
recuperaram

da doença

blicou uma mensagem do 
presidente Gianni Infantino.

“É um dia inacreditavel-
mente triste. Nosso Diego nos 
deixou. Nossos corações - e 
os dos que o amavam por 

quem ele era e o que repre-
sentava - pararam por um 
momento. Descanse em paz, 
querido Diego. Te amamos”.

Fora do futebol, Mara-
dona também promoveu 

reações. Atletas de outras 
modalidades demonstraram 
admiração pelo argentino, 
como o judoca francês Teddy 
Riner, o ex-velocista jamaicano 
Usain Bolt, o ex-jogador de 

basquete Magic Johnson, e 
o heptacampeão mundial 
de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

Já o cartunista Maurício 
de Souza recordou, em uma 
sequência de postagens no 

Twitter, o projeto que tinha 
feito de reproduzir a vida do 
craque em história em quadri-
nhos - e que teve participa-
ção do próprio ídolo - mas 
que acabou não avançando.

O presidente da Argentina, 
Alberto Fernández, também 
se despediu de Diego Mara-
dona. “Diego era a Argentina 
em todo mundo. (...) Duvido 
que voltaremos a ver outro 
jogador como Maradona em 
todos os sentidos. Não só pe-
las qualidades técnicas, mas 
também pela coragem, força 
e garra que sempre colocou 
em cada um dos jogos das 
equipes que defendeu. Foi um 
jogador excepcional aos ar-
gentinos, só nos deu alegrias”.

ORAÇÃO DO PAPA
Quem também se pro-

nunciou sobre Maradona foi 
o Papa Francisco. Segundo 
o Vaticano, o pontífice se 
lembra do ídolo do futebol 
e compatriota argentino Die-
go Maradona com afeto e 
o mantém em suas orações. 
Além disso, a mídia oficial da 
Santa Sé o chamou de “poeta 
do futebol”. (Editado com 
informações da Agência Brasil)


