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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:

Bolsonaro destaca R$ 30 milhões
para apoio ao turismo em Guarujá

Montante deverá ser investido em três projetos: as revitalizações da Avenida Dom Pedro I, na Enseada;
do Farol do Itapema, em Vicente de Carvalho e dos acessos ao Forte dos Andradas, no Jardim Guaiúba.
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Guarujá limita acesso às praias nos
dias 31 de dezembro e 1º de janeiro

72 novos proprietários recebem 
as chaves no Parque da Montanha

Ação nas praias
orientam sobre 

prevenção
a Covid-19 
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Acesso estará restrito na área do calçadão e também na faixa de areia,
onde serão utilizados gradis para impedir o acesso de pedestres. Barreiras

sanitárias também serão adotadas nas principais entradas da Cidade

Contribuinte 
 deve estar 

atento ao novo 
IPTU Digital
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Seguimos juntos em 2021

2021 será o ano das 
realizações. Queremos 
acreditar que sim. E, sejam 
quais forem os desejos 
listados para o próximo 
ano, o mais urgente cer-
tamente será a vacina-
ção contra a covid-19.

Nossa retrospectiva re-
flexiva de 2020 destacou 
um ano marcado pelas per-
das causadas pela pande-
mia, e cada um sentiu o ano 
de uma forma diferente. 

Mas, entre tantas revi-
ravoltas na vida cotidiana, 
para quem tem uma visão 
humanista da vida, o ano 
destacou fortemente as 
mudanças de costumes em 
nossa sociedade, e trouxe 
a consciência de que para 
vivermos livremente daqui 
pra frente, devemos nos 
conscientizar do outro. 

O exercício da alterida-
de. E 2020 marcou de di-
versas formas esse concei-
to filosófico que designa 
o exercício de colocar-se 

no lugar do outro, de per-
ceber o outro como uma 
pessoa singular e subjetiva, 
de agir sabendo que sua 
ação influencia o outro. 
E usar isso positivamente. 

Na prática, nos forçou 
a (re)pensar no coletivo, 
seja usando máscara facial 
e higienizando as mãos 
frequentemente com ál-
cool em gel, seja tomando 
consciência das ações 
cotidianas que reforçam 
o machismo/racismo estru-
tural em nossa sociedade, 
ou, até mesmo, reforçan-
do a importância da va-
cinação aos que desen-
volveram uma resistência 
ideológica a essas drogas.

Aliás, o ano inicia com 
novos governos na maioria 
dos municípios brasileiros, 
e o desafio imediato será 
a coordenação da vacina-
ção em massa que deverá 
ocorrer nos próximos me-
ses. Por isso, caberá a cada 
cidadão o exercício da 

ponderação e a utilização 
do bom senso para seguir 
com os cuidados de pre-
venção e se vacinar tão 
logo seja disponibilizada a 
vacina. Qualquer que seja, 
vacina neste momento 
é sinônimo de resistên-
cia, de preparar o corpo 
para uma batalha que já 
vitimou 1.792.251 pes-
soas no mundo até esta 
quarta-feira (30/12/2020). 

Neste novo ano que 
nasce, desejamos que 
cada cidadão possa de-
sejar o bem coletivo, que 
cada pedido de prospe-
ridade venha acompanha-
do de uma ação realiza-
dora diferente de tudo o 
que já se fez, que o nosso 
novo normal seja mais 
empático, mais fraterno 
e mais solidário. Ubuntu!

Seguimos juntos em 
2021. Feliz Ano Novo!

Karina Mingarelli
Editora

Micros

Ao longo de seus 72 
anos de circulação im-
pressa, o jornal A Estância 
de Guarujá conquistou a 
confiança de seus leitores 
trazendo a cada semana o 
retrato das principais no-
tícias da cidade e região, 
sempre com credibilidade 
e no melhor dos interesses 
da nossa sociedade.

Com todas as mudanças 
ocorridas nos meios de 
comunicação nos últimos 
anos, nós, do Estância, 
acreditamos que a infor-
mação de credibilidade 
nunca perde a relevância, 
seja qual for o meio em 
que será divulgada.

Por isso, para continuar 
presentes na história da ci-
dade, registrando os prin-
cipais acontecimentos da 
cidade e região, traremos 
novidades em 2021. 

A principal será notada 
em nosso formato: que 
ficará mais enxuto (de stan-
dard para berliner) para 

tornar nossa comunicação 
mais atraente, dinâmica, 
eficiente e não menos 
relevante ao público leitor, 
com novas editorias. E 
uma presença digital mais 
acentuada.

A partir de janeiro de 
2021, nosso jornal pas-
sará a ser principalmente 
digital, acessível por meio 
do nosso site: www.es-
tanciadeguaruja.com.br, e 
pelas nossas páginas nas 
redes sociais.

Para continuar a aten-
der às nossas entidades, 
e manter nossa tradição 
de edições em datas es-
peciais, nossas edições 
impressas passarão a ser 
mensais (sempre na última 
sexta-feira do mês, ou em 
data comemorativa).

Nossos canais de co-
municação com o público 
leitor ficam ampliados:

Nossa versão digital 
também irá oferecer mais 
oportunidades de visibi-

lidade aos negócios e às 
marcas mais importantes da 
cidade, levando o que há 
de melhor em nossa cida-
de para o país e o mundo.

Contamos com vocês 
nessa nova jornada, que te-
mos certeza, será tão prós-
pera e longeva quanto foi 
até aqui. Gratidão a todos 
pelo apoio nessa caminha-
da. Nos vemos em 2021!

CURTA, ACOMPANHE
E INTERAJA:
Facebook:

facebook.com/
EstanciaDeGuaruja

Instagram: 
Instagram.com/jornal.
estanciadeguaruja/

E-mails:
comercial.estancia@terra.

com.br e jornal.
estancia@terra.com.br
Messenger/Facebook: 
@EstanciaDeGuaruja

WhatsApp:
13-33557474

O Brasil tem 210 milhões de habitantes, um mercado consumidor 
de qualquer coisa enorme. Os laboratórios não tinham que 

estar interessados em vender para a gente? Por que eles não 
apresentam documentação na Anvisa?”, questionou. “Pessoal

diz que eu tenho que ir atrás. Quem quer vender (que tem).”
Jair Bolsonaro – Presidente da República,

ao se eximir de responsabilidade pela demora do
governo federal em adquirir as vacinas anti-covid-19

FRASE DA SEMANA

O Estância vai mudar!

Fernando José da Costa

Iniciamos este ar tigo 
falando dos direitos hu-
manos, que no século 
XVIII foram reconhecidos 
documentalmente, atra-
vés da Bill of Rights (carta 
dos direitos), também 
chamada de Declaração 
dos Direitos dos Cidadãos 
dos Estados Unidos. Em 
pouco tempo a França 
seguiu o mesmo caminho 
e, no contexto da Revo-
lução Francesa, editou a 
Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cida-
dão. Foram as primeiras 
legislações que trouxeram 
garantias às pessoas fren-
te ao governante, como 
a liberdade, igualdade, 
propriedade, direitos po-
líticos, direito de serem 
processadas mediante um 
devido processo antes 
de serem presas, dentre 
outros. Todavia, não era 
completa. Os negros, por 
exemplo, continuavam 
escravos, e as mulheres 
não tinham direitos, eram 
apenas esposas.

Após a segunda guerra 
mundial, o mundo perce-
beu a que nível a cruelda-
de humana era capaz de 
chegar, razão pela qual 
criou a ONU (Organização 
das Nações Unidas) e em 
seguida, mais precisamen-
te em 1948, esta Organiza-
ção redigiu a Declaração 
Universal dos Direitos Hu-
manos, assinada por várias 
Nações e que até hoje 
serve de modelo para mui-
tos países como o Brasil.

Hoje temos na nossa 
Constituição Federal de 
1988, no Título II, que traz 
os Direitos e Garantias Fun-
damentais, o capítulo que 
trata dos Direitos e Deve-
res Individuais e Coletivos. 
Nela, homens e mulheres 
são iguais nos direitos e 
obrigações, a manifes-
tação do pensamento é 
livre, a intimidade, a honra 
e a liberdade de crença 
são invioláveis. A Carta 
Magna ainda prevê que 
ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em 
virtude de Lei. Esse é o di-
reito que será enfrentado 
nesse artigo.

Ninguém pode obrigar 
outrem a fazer ou não fa-
zer algo, senão em virtude 
de uma Lei que determine 
tal ato. Portanto, quando 
se diz que ninguém será 
obrigado a tomar uma 
vacina ou um outro me-
dicamento, está correto, 
salvo se houver uma Lei 
que, por algum motivo, 
determine tal medida.

Hoje enfrentamos a 
maior pandemia que nos-
sa geração já enfrentou. Já 
perdemos, no mundo, mais 
de 1,6 milhão de pessoas 
infectadas pela Covid-19, 
sendo o Brasil o segundo 
país que mais vidas per-
deu para essa doença, 
hoje superando 180 mil.

Nas últimas semanas o 
vírus ganhou força, princi-
palmente nas regiões que 
estão no inverno, como a 
Europa e EUA, mas, para 
nossa surpresa, o aumento 

da contaminação também 
está acontecendo em vá-
rios países que não estão 
no frio e que a pandemia 
estava controlada, como 
o Brasil. Por tal motivo, go-
vernantes de todo o mun-
do estão recrudescendo 
as medidas sanitárias.

O mundo em 2020 
mudou. Pessoas ficaram 
isoladas em casa, as aulas, 
o trabalho e as atividades 
sociais e esportivas fo-
ram do dia para a noite 
suspensas por meses, e 
sem previsão para retor-
no. Pessoas foram con-
taminadas e passaram a 
morrer. Passamos a ter 
medo de adoecer e de 
perder entes queridos. 
Trabalhadores da saúde e 
gestores públicos respon-
sáveis foram ao combate, 
salvaram vidas, mas la-
mentavelmente acompa-
nham diariamente pessoas 
morrerem. Em suma, o 
mundo ficou mais triste.

Hoje só há uma saí-
da para a humanidade 
parar de perder vidas e 
retornar à sua rotina, o 
medicamento que com-
bate essa pandemia. Uma 
vacina, uma esperança, 
uma luz no final do túnel. 
O mundo aguarda ansio-
samente sua liberação, 
aplicação e, consequente, 
o fim dessa pandemia. 

Há quem, erroneamen-
te, entenda que, por já 
ter sido contaminado por 
esse vírus, não poderá 
ser reinfectado e, logo, 
não precisa mais se isolar, 
nem respeitar as medidas 
sanitárias que evitam o 
contágio como isolamen-
to, uso de máscara, álco-
ol-gel, lavar as mãos etc. 
Erro crasso, hoje já temos 
casos de reinfecção, além 
disso, quem já teve Covid 
- 19 pode transmitir o vírus 
para terceiros. Assim, mes-
mo que você não possa 
ser infectado, se tiver con-
tato com o vírus poderá 
transmiti-lo a terceiros.

Dessa forma, só há 
uma solução para nossa 
humanidade: a vacina. 
Por tal motivo que nossa 
Cor te máxima decidiu 
recentemente que a vacina-
ção poderá ser obrigatória.

Em setembro de 2020 
escrevi um artigo susten-
tando ser crime se recusar 
a tomar a vacina contra a 
Covid – 19, isso porque 
a Lei 13.979/20 (lei da 
Covid) tornou, se neces-
sário, obrigatória algumas 
medidas para combater a 
pandemia, como a aplica-
ção da vacina pelas Auto-
ridades. Tal obrigatorieda-
de está prevista no artigo 
3º: “Para enfrentamento 
da emergência de saúde 
pública de importância 
internacional de que trata 
esta Lei, as autoridades 
poderão adotar, no âmbi-
to de suas competências, 
entre outras, as seguintes 
medidas: [...] III – deter-
minação de realização 
compulsória de: [...] d) 
vacinação e outras medi-
das profiláticas”.

Importante trazer aqui 
que esta compulsoriedade 
não é novidade, o Estatuto 

da Criança e do Adoles-
cente obriga a vacinação 
da criança e do adoles-
cente nos casos apon-
tados pela Autoridade 
Sanitária, punindo os pais 
que se recusam a permitir 
tal vacinação, com multa 
de 3 a 20 salários mínimos.

Nesse sentido, nosso 
Código Penal, em seu 
artigo 268, criou o delito 
de infração de medida 
sanitária preventiva, nos 
seguintes termos: “infringir 
determinação do poder 
público, destinada a impe-
dir introdução ou propa-
gação de doença conta-
giosa”, com pena privativa 
de liberdade de um mês 
a um ano e multa, aumen-
tada em 1/3 se o agente é 
funcionário da saúde pú-
blica ou exerce a profissão 
de médico, farmacêutico, 
dentista ou enfermeiro.

Esse crime foi criado 
justamente para tutelar a 
saúde pública, punindo 
quem não respeita or-
dem determinada pelo 
Poder Público, que bus-
que impedir a introdu-
ção ou a propagação 
da doença contagiosa 
como a coronav í r us .

Quis nosso legislador 
proteger a saúde coletiva, 
frente a saúde individual. 
Isso quer dizer que, se 
uma pessoa quiser se re-
cusar a tomar um medica-
mento que combata uma 
pandemia como a Covid 
– 19, por já ter sido conta-
minado, por não ter medo 
da doença, por pura ideo-
logia ou orientação políti-
ca, não pode. Seu direito 
individual não prevalece 
frente a um direito coleti-
vo. Como já dito, se todos 
não tomarem a vacina, não 
será possível combater a 
pandemia, isso porque 
tais pessoas continuarão a 
ser foco de proliferação e 
de contágio da doença.

Assim, aqueles que, por 
desconhecimento jurídico 
ou ideologia política pre-
tendem se recusar a tomar 
a vacina contra o corona-
vírus estarão colocando 
em risco suas vidas, as de 
terceiros e impedindo o 
combate da pandemia.

Em abril de 2020 o Po-
der Judiciário já enfrentou 
esse tema, quando um 
paciente com coronavírus 
se recusou a permane-
cer em isolamento. Vejam 
como decidiu um magis-
trado de Mato Grosso: 
“[...] ressoando cristalino 
que, nesse conflito entre 
o direito individual e o 
coletivo da sociedade à 
saúde pública, deve so-
brepor-se o dever do Es-
tado frente a proteção da 
população, não havendo 
dúvidas que, em situações 
como a dos autos, o dire-
to fundamental de ir e vir 
do demandado deve ser 
relativizado”.

Tais decisões, soma-
das ao bom senso, nos 
dão um norte de como 
o Poder Judiciário deverá 
decidir se instado a se 
manifestar caso pessoas 
se recusem a tomar a 
vacina que combate a 
Covid – 19 e salva vidas.

Fernando José da Costa
Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania

Artigo

O direito coletivo sobrepõe
o direito individual
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De Guarujá

Em contato telefônico 
feito na manhã desta terça-
feira (29), o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
disponibilizou ao prefeito de 
Guarujá, Válter Suman, verba 
a ser destinada a obras de 
interesse turístico na Cidade. 

De imediato, o prefeito 
selecionou três projetos, 
avaliados em R$ 30 milhões, 
para encaminhar ao Governo 
Federal: as revitalizações da 
Avenida Dom Pedro I, na En-
seada; do Farol do Itapema, 
em Vicente de Carvalho e 
dos acessos ao Forte dos An-
dradas, no Jardim Guaiúba.

De acordo com estimativa 
da Secretaria Municipal de 
Planejamento, o maior mon-
tante deverá ser destinado 
à revitalização da Avenida 
Dom Pedro I e adjacências, 
cerca de R$ 25 milhões. 
Principal artéria da Enseada, 
a Dom Pedro é via associada 
a atrativos turísticos de Gua-

rujá, como parques e à orla 
da maior praia em extensão 
do Município. Estão previstos 
a recuperação de ciclovia, 
canal e recapeamento de al-
guns trechos, por exemplo.

Outros R$ 2,5 milhões 
deverão ser aplicados na 
revitalização de infraestru-
tura de via de acesso ao 
Forte dos Andradas, pa-
trimônio histórico no Jar-
dim Guaiúba, onde está 
a sede da 1ª Brigada de 
Artilharia Antiaérea e um 
museu do Exército Brasileiro. 

Igual valor deverá ser in-
vestido na revitalização para 
adequação de espaços do 
Forte do Itapema, também 
conhecido como Farol do 
Itapema. A edificação, do 
século 16, é tombada pelo 
Estado de São Paulo desde 
1982 e foi cedida pela União 
ao Município pelos próximos 
20 anos, em acordo assinado 
em junho deste ano.

“O presidente da Repúbli-
ca demonstrou sensibilidade 

De Guarujá

O início da semana foi 
de muita emoção para oito 
famílias que estão de mu-
dança para a casa própria no 
Conjunto Habitacional Parque 
da Montanha, na Vila Edna, 
em Guarujá. O município 
iniciou a entrega de mais 72 
apar tamentos tipo triplex.

Até o final de janeiro de 
2021, a prefeitura irá en-
tregar outras 64 moradias 
restantes desta etapa do 
empreendimento. Com mais 
esses 72 apartamentos, se-
rão 312 moradias já entre-
gues no Parque da Montanha 
de um total de 1.962 pre-
vistas em todo o projeto.

Michele Silva dos Santos 
Pinheiro foi uma das benefi-
ciadas com um apartamento. 
Ela disse que esperou 22 
anos para conquistar a tão 
sonhada moradia. “Fui uma 
das primeiras moradoras 
da Prainha e durante todo 
esse tempo sobrevivemos 
aos riscos por morar em 
uma área a poucos metros 
da linha férrea. Hoje eu só 

O acesso às praias de 
Guarujá nos próximos dias 31 
de dezembro e 1º de janeiro 
estará restrito. A medida visa 
conter aglomerações no feria-
do da virada do ano, em que 
o Município costuma receber 
mais de 1 milhão de visitan-
tes, e considera os riscos 
da pandemia de Covid-19. 

É o que diz o decreto 
municipal 14.054, publicado 
na última semana (24) no Diá-
rio Oficial do Município, que 
regulamenta as ações restri-
tivas no período de acordo 
com as medidas definidas 
em reunião no Condesb.

A regra proíbe tanto o uso 
da faixa de areia como tam-
bém do calçadão, para tanto, 
serão utilizados gradis para 
restringir o acesso dos pedes-

tres. O trânsito de veículos nas 
avenidas das praias, porém, 
seguirá liberado. Sendo assim, 
o funcionamento de quios-
ques, bem como o comércio 
ambulante nas orlas marítimas, 
está proibido nos dias 31 de 
dezembro e 1º de janeiro.

BARREIRAS SANITÁRIAS
Assim como nos dias 24 e 

25, a Prefeitura vai realizar bar-
reiras sanitárias nas principais 
entradas do Município nos 
dias 31 de dezembro e 1º de 
janeiro, com aferição de tem-
peratura de todos os ocupan-
tes dos veículos que tentarem 
adentrar a Cidade. Se cons-
tatada temperatura igual ou 
superior a 37,5 graus celsius, 
a entrada não será autorizada.

Paralelamente, estão manti-

das as barreiras destinadas ao 
controle de acessos de ôni-
bus, vans e similares com fins 
turísticos, que estão proibidos 
de entrar no perímetro urba-
no, conforme decreto muni-
cipal do dia 3 de dezembro.

FASE AMARELA
Assim, restaurantes, bem 

como o comércio em geral, 
poderão funcionar normal-
mente na Cidade, desde 
que considerem os horários 
e cuidados profiláticos re-
ferentes à fase amarela do 
Plano São Paulo (40% de 
ocupação, uso de máscaras, 
entre outros). Frisando que 
quiosques e ambulantes não 
poderão funcionar nos dias 
31 de dezembro e 1º de 
janeiro nas orlas das praias. 

FISCALIZAÇÃO
Para garantir o cumpri-

mento das medidas tanto nas 
barreiras sanitárias quanto no 
comércio e nas praias, a Pre-
feitura de Guarujá vai se utilizar 
de agentes da Guarda Civil 
Municipal, fiscais municipais, 
além de requisitar apoio dos 
policiais militares enviados ao 
Município para a Operação 
Verão – Guarujá que recebeu 
um contingente de 450 – e 
fiscais sanitários do Estado.

Em caso de descumpri-
mento das normas, a Pre-
feitura de Guarujá adotará 
as medidas legais que julgar 
pertinente, incluindo even-
tuais sanções administrativas, 
penais e civis. Denúncias à 
Guarda Civil Municipal podem 
ser feitas pelo telefone 153. 

O Centro de Contin-
gência e a Secretaria da 
Saúde do Estado de SP 
reforçam a importância 
da manutenção das me-
didas de proteção

O Centro de Contin-
gência do Coronavírus 
do Estado de São Paulo 
é formado por uma equi-
pe de 20 especialistas, 
entre médicos, cientistas, 
professores, epidemio-
logistas e infectologistas, 
que diariamente acom-
panham o cenário epide-
miológico da Covid-19 e 
atuam em conjunto com 
o Governo do Estado de 
São Paulo com o objetivo 
primordial de salvar vidas.

Os números de casos, 
internações e óbitos por 
Covid-19 no mês de 
dezembro apontam um 
crescimento da pandemia 
no Estado. A transmissão 
da doença retornou com 
força. O total de novos 
casos de coronavírus 
registrado no mês já é 
seis vezes maior do que 
em comparação à soma 
dos três primeiros meses 
da pandemia. O número 
de mortes é 60% supe-
rior ao total de vítimas 
fatais entre março e maio.

Com o intu i to de 
conter a disseminação 
do vírus e, por conse-
quência, o número de 
internações e óbitos, 
o Centro de Contingên-
cia indicou medidas de 
reforço da quarentena 
em todo o estado. No 

próximo final de semana 
(dias 1, 2 e 3) apenas os 
serviços essenciais fun-
cionarão. Esta é mais uma 
ação que busca reduzir 
a circulação do vírus e 
controlar a pandemia.

O Centro de Contin-
gência e a Secretaria da 
Saúde do Estado de SP 
reforçam a importância 
da manutenção das medi-
das de proteção, como:
1 – Uso de máscaras;
2 – Respeito ao distancia-
mento social;
3 – Lavar as mãos com 
água e sabão;
4 – Uso de álcool gel;
5 – Evitar aglomerações.

É fundamental que es-
sas medidas sejam ado-
tadas por todos, sem 
exceção, em um esforço 
coletivo para salvar vidas.

Boa parte das pessoas 
que transmitem o corona-
vírus são assintomáticas, 
por isso festas, encontros 
sociais e aglomerações 
devem ser evitadas neste 
momento. A ação cons-
ciente de todos neste 
período do ano é parte 
vital na contenção da 
propagação do vírus.

A situação atual exige 
que redobremos os es-
forços em favor do bem 
coletivo. A vacina está 
próxima, mas enquanto 
ela não chega a única 
forma de prevenção de-
pende de cada um de 
nós. Mais do que nunca é 
preciso do envolvimento 
e solidariedade de todos.

Centro de Contingência do Coronavírus
do Estado de São Paulo e Governo de SP
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Bolsonaro disponibiliza verba para Guarujá

De férias na Cidade, presidente da República telefonou para dar a notícia ao prefeito
Válter Suman, que selecionou três projetos, totalizando R$ 30 milhões em investimentos

para com a nossa cidade e 
reconheceu a necessidade 
de aprimorarmos a infraestru-
tura turística”, destacou Válter 
Suman. Logo após receber a 

ligação de Bolsonaro e sele-
cionar os projetos, o prefeito 
recebeu outra ligação, desta 
vez do presidente do Insti-
tuto Brasileiro do Turismo – a 

Embratur, Carlos Brito, para 
dar andamento aos projetos 
junto ao Governo Federal.

Deputada  - A depu-
tada federal Rosana Valle, 

também contatada pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
se disponibilizou a acom-
panhar os trâmites para a 
liberação da verba em Brasília.

Prefeitura inicia entrega de mais 72 
apartamentos no Parque da Montanha

Quatro famílias receberam as chaves nesta 
segunda-feira (28). Na terça-feira (29), mais 

quatro serão contempladas. Já as 64 restantes 
receberão suas chaves no decorrer de janeiro.

Guarujá terá restrição às praias no Réveillon 

quero agradecer a Deus, 
porque só ele sabe a hora 
certa pra tudo na vida da 
gente. Agora é vida nova pra 
mim, meu marido e minha 
filha”, disse, emocionada.

Assim como Michele, Ale-
xandre dos Santos, Joseilda 
Alves e Dalva Aparecida 
Ribeiro compartilharam da 
mesma emoção. Eles tam-

bém viviam na Prainha há 
mais de 20 anos e, agora, 
deixam para trás todas as di-
ficuldades para começar uma 
nova etapa em suas vidas. 

Alexandre, por exemplo, 
disse que realizou seu sonho 
e só não está mais feliz por-
que muda para o novo apar-
tamento sozinho. Sua espo-
sa, uma enfermeira que atua-

va no Hospital Santo Amaro, 
ajudando a salvar vidas, foi 
vencida pela covid-19. “Luta-
mos juntos para chegar este 
dia, mas agora vou ter que 
seguir sozinho. Agradeço 
por alcançar mais essa graça”.

PRIORIDADES
Estão sendo priorizadas, 

por questão de segurança, as 
famílias das comunidades Ma-
rezinha e Prainha, que moram 
em área invadida ao lado da 
linha férrea, expostas a perigo 
iminente de acidentes e vulne-
rabilidade social há décadas.

EMPREENDIMENTO PAC1
O Parque da Montanha é a 

terceira etapa do Projeto Fave-
la Porto Cidade, no âmbito do 
Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 1), confor-
me o contrato de repasse nº 
218.827-99, firmado em outu-
bro de 2007, com o Ministério 
das Cidades, atual Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal, sob a gestão da Caixa 
Econômica Federal. As duas 
etapas anteriores se deram 
na comunidade da Prainha.
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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

Amanda Bozzi realiza festa para crianças do Lar Maanaim
Esta colunista 
representou a 
empresária, Amanda 
Bozzi, que gentilmente 
presenteou as crianças 
do Lar Maanaim, 
tornando um Natal 
mais alegre, cheio de 
esperança e muito feliz. 
Na foto, com a diretora 
da instituição Késia 
Cavalcante,
que agradeceu
o carinho e
a atenção 
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Dayve Moraes Piva é o 
novo comandante da
Base Aérea de Santos  

O tenente-coronel-aviador Dayve Moraes Piva, sua esposa Érika Rigotti 
Furtado e seus filhos, Matheus Furtado Piva e Vitória Furtado Piva 

A vice-prefeita eleita de
Guarujá, Adriana Machado 

O prefeito de Guarujá,
Valter Suman  

O tenente-coronel-aviador Francisco José Formaggio,
sua esposa Luciana Formaggio e os filhos André e Pedro 

O major-brigadeiro-do-ar Luiz 
Fernando Dutra Bastos e o

brigadeiro-do-ar Jaime Ferreira Junior  

O comandante da Capitania dos Portos do 
Estado de São Paulo, capitão-de-mar-e-guerra, 

Marcelo de Oliveira Sá e o comandante do 
Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste, 

capitão de fragata, Rafael Burlamaque 

O brigadeiro-do-ar Eduardo
Zotti Justo Ferreira

O presidente da Abast,
Aníbal Martinez  

A atenciosa tenente Priscilla
Abreu Ruas Gomes 

O major-brigadeiro-do-ar, José 
Augusto Crepaldi Affonso   

Doutora Renata Garcia de
Siqueira Viegas e a advogada 

Luciana Formaggio 
O suboficial José Sanches, a

tenente Andréia e o tenente Freire 

O chefe-do-Estado-Maior do Comando Geral de Apoio, 
major-brigadeiro-do-ar Ricardo Augusto Fonseca Neu-
bert, o tenente-coronel-aviador Francisco José Formaggio 
e o comandante da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea, 
general de Brigada, Antonio Ribeiro da Rocha Neto 

O tenente-coronel-aviador Francisco José Formaggio, o chefe-do-
Estado-Maior da Aeronáutica, tenente-brigadeiro-do-ar Marcelo 

Kanitz Damasceno e o tenente-coronel-aviador Dayve Moraes Piva 
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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

No feriado de Natal, as 
equipes de fiscalização da 
Prefeitura de Guarujá inten-
sificaram as ações de orde-
namento da orla e de cons-
cientização da covid-19. De 
sexta-feira (25) a domingo 
(27) foram realizadas mais de 
3.650 abordagens. Os fiscais 
aplicaram 18 multas, sendo 
três com apreensão de caixas 
de som e as outras relativas às 
normas da covid-19, como 
uso de máscaras por parte 
dos funcionários dos carri-
nhos, reserva de espaço e 
marcação de distanciamento.

Foram feitas 1.257 fiscaliza-
ções a respeito de som abusi-
vo, 1.059 orientações relativas 
ao decreto municipal quanto 
à montagem de cadeiras, 
mesas e guarda-sóis na orla; 
412 relacionadas à retirada 
de animais e 302 vistorias re-
lativas aos alvarás de carrinhos 
e ambulantes, entre outras. 
As equipes também entrega-
ram 5.400 panfletos a respei-

Visando conscientizar mu-
nícipes e turistas para o não 
afrouxamento dos cuidados 
contra o novo coronavírus, a 

Prefeitura de Guarujá designou 
nove agentes às praias das As-
túrias e de Pitangueiras, com 
a finalidade de atuarem na 

distribuição de máscaras de 
proteção facial, bem como 
orientarem sobre a impor-
tância do uso da mesma. A 

iniciativa ocorreu nos dias 29 
e 30 de dezembro, das 9 às 
13 horas, e cinco mil máscaras 
foram reservadas para a ação.

Com o objetivo de moni-
torar e fiscalizar preços e pro-
moções de produtos alusivos 
ao Natal, em supermercados, 
shoppings e lojas, o Procon 
Guarujá finalizou no último 
dia 23, a Operação Ceia de 
Natal no comércio da sede 
do Município e no Distrito 
de Vicente de Carvalho. No 
total, mais de 40 estabele-
cimentos foram vistoriados. 

A operação, que deu início 
no último dia 8 de dezem-
bro, ocorreu sem aplicação 
de multa por irregularidade. 
A iniciativa, além de coibir 
abusos, também orientou os 
estabelecimentos a checarem 

informações da embalagem, 
como, por exemplo, data 
de validade, lote, identifica-
ção do fornecedor, peso e 
características nutricionais. 

Outro item verificado é se 
o preço cobrado no caixa 
correspondia ao informa-
do previamente na gôndola, 
quando neste caso, deve 
sempre prevalecer o menor 
preço. Já com relação às 
trocas, o Procon atenta que 
se a mercadoria não tiver ne-
nhum defeito ou vício, a loja 
poderá ou não efetuar a troca. 

“Intensificamos as fiscaliza-
ções nessa época do ano em 
virtude da maior concentração 

de vendas no comércio e 
tudo transcorreu da melhor 
maneira possível com uma 
operação bastante produtiva”, 
conclui o diretor do Procon 
Guarujá, Alexandre Cardoso.

SERVIÇO
Os consumidores podem 

formalizar sua reclamação na 
sede do Procon Guarujá, na 
Avenida Adhemar de Barros, 
218, Santo Antônio. O atendi-
mento é das 9 às 17 horas, que 
deve ser previamente agenda-
do, por conta da pandemia do 
novo coronavírus. Outras infor-
mações pelos telefones (13) 
3355 6648 ou 3358 2530.

A partir de janeiro, as re-
giões do Centro, Astúrias, 
Guaiúba e Vicente de Carvalho 
vão poder acessar seus carnês 
de IPTU (Imposto Predial e 
territorial Urbano) pela inter-
net. A Prefeitura de Guarujá 
disponibilizou este mês o 
IPTU Digital 2021, que possi-
bilitará ao contribuinte entrar 
no site da Prefeitura de Gua-
rujá e acessar seus carnês, 
antes enviados pelos Correios.

O pagamento do imposto 
poderá ser feito por qualquer 
meio eletrônico, usando o 
código de barras do boleto. 
Se preferir, poderá imprimir a 
guia e realizar o pagamento 

em qualquer agência bancária, 
dentro da data de vencimento. 
O contribuinte também tem a 
opção de pagar o valor do 
tributo em débito automático.

A Prefeitura tem como 
meta a digitalização de todo 
o lançamento do IPTU em 
2022, como já é feito para a 
cobrança do mobiliário fiscal. 
Atualmente são 119 mil lança-
mentos, que geram uma gran-
de despesa entre impressão 
e distribuição de guias. Nesta 
etapa, três áreas geográficas 
serão atendidas: a Zona 0 
(Centro, Vila Maia), Zona 1 
(Jardim e Parque Guaiúba, Jar-
dim Astúrias, Jardim Las Palmas, 

Loteamento Alexandre Migues 
Rodrigues, Parque Guarujá, Praia 
do Tombo, Vila Castelinho, Vila 
Fortuna, Vila Luiz Antônio, Vila 
Outeiro e Vila Alzira) e Zona 5 
(Vicente de Carvalho: Jardim 
Santense, Jardim Enguaguassu, 
Pae Cará, Vila Cunhambebe, 
Vila Itapema e Vila Alice).

COMO ACESSAR
O CARNÊ

Para buscar o carnê na 
internet é preciso acessar o 
site www.guaruja.sp.gov.br/
iptudigital e entrar no campo 
de cobranças, clicando na 
opção ‘IPTU’. O contribuinte 
deverá digitar o número do 

cadastro imobiliário do imó-
vel (encontrado no carnê 
impresso de 2020 ou de 
outros exercícios) para ter 
acesso ao seu carnê digital.

Na tela de cobranças, o 
munícipe terá acesso às guias 
eletrônicas do IPTU 2021, que 
poderá visualizar ou imprimir, 
optando pelo pagamento 
em cota única ou parcelado. 
Nesse caso, também é possí-
vel acessar a contribuição vo-
luntária do Bem-Estar-Animal.

POSTOS DE
ATENDIMENTO

Uma ampla campanha de 
divulgação vem sendo re-

alizada nas três zonas con-
templadas pelo IPTU Digi-
tal, com afixação de faixas, 
distribuição de panfletos 
casa a casa e publicidade, 
por meio de carro de som.

Um posto volante - uma Van 
adesivada, percorrerá pontos 
de grande fluxo de pessoas 
nos bairros atendidos. Até 
10 de janeiro, o veículo fica 
estacionado no calçadão da 
Praia de Pitangueiras (Centro), 
ao lado do Shopping La 
Plage, tendo em vista que o 
prazo para pagamento da 
primeira parcela e cota única 
do IPTU para a região do Cen-
tro vence em 14 de janeiro.

Fiscalização nas praias registram 
3.650 abordagens e 18 autuações 

Os brasi leiros terão 
pago até as 23h59 do 
dia 31 de dezembro R$ 
2.057.746.503.833,19 
de tributos para os go-
vernos federal, estadual 
e/ou municipal. Esta é a 
previsão do Impostôme-
tro, ferramenta da Asso-
ciação Comercial de São 
Paulo (ACSP) que mostra 
de forma online o quanto 
está sendo arrecadado 
naquele exato momento. 

O número estimado 
signif ica que em 2020 
as pessoas contribuíram 
17,85% menos do que 
em 2019. A redução tem 
tudo a ver com a crise 
econômica causada pela 
Covid-19 que impactou 
diretamente em todas as 
atividades de trabalho, 
com destaque maior para 
o setor terciário que inclui 
o comércio e a prestação 
de serviços e correspon-
de a mais de 70% pelos 
empregos gerados no país. 

Criado em 2005, o Im-
postômetro nunca havia 
registrado uma queda míni-
ma de captação de tributos 
que seja. Ao contrário. A 
ar recadação subiu ano 
a ano. Ela acompanha o 
crescimento da economia 
e o aumento de preços 
dos produtos. 

Somados, o Imposto 
sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS), 
Imposto sobre Serviços 
(ISS), o Programa de Inte-
gração Social/Contribuição 
para Financiamento da Se-
guridade Social (PIS/Cofins), 
Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) e o 
Imposto de Importação (II) 
representam a maior fatia 
de arrecadação para os 
cofres públicos. 

Em 2019,  o Poder 
Público recebeu da po-
pulação o total de R$ 
2.504.853.948.529,48, 
ou seja, deverão entrar 
R$ 447.107.444.696,29 
a menos de tributos do 
que havia sido arrecada-
do em 2019. Para 2021, 
no entanto, mesmo ainda 
durante a crise do coro-
navírus, o país deve capi-
talizar mais contribuições. 

Impostômetro 
tem 1ª queda

na arrecadação 
em sua história 

to dos decretos municipais. 
Conforme o decreto muni-

cipal 14.054, que regulamen-

tou decisões metropolitanas 
tomadas pelos prefeitos da 
Baixada Santista, em reunião do 

Conselho de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana da 
Baixada Santista (Condesb), 

na última terça-feira (22), foram 
implantadas três barreiras sa-
nitárias nas principais entradas 
do Município nos dias 24 e 25, 
com aferição de temperatura 
dos ocupantes dos veículos.

No período, passaram pe-
los bloqueios 7.638 veículos 
e foram registrados dois re-
tornos. Nesses, os agentes de 
saúde constataram tempera-
tura superior a 37,5 celsius. 
As barreiras sanitárias serão 
retomadas na próxima quinta-
feira (31) e sexta-feira (1º).

Paralelamente, estão manti-
das seis barreiras, que funcio-
nam 24 horas, destinadas ao 
controle de acesso de ônibus, 
vans e similares com fins turís-
ticos, que estão proibidos de 
entrar no perímetro urbano, 
conforme decreto municipal 
do último dia 3. Nessas, já 
foram feitas 625 abordagens, 
63 veículos tiveram que re-
tornar a Cidade de origem 
e foram aplicadas 11 multas 
até o último domingo (27).

Fiscais municipais aplicaram 18 multas, sendo três com apreensão
de caixas de som e as outras relativas às normas da covid-19

IPTU Digital atende três regiões a partir de janeiro
Guarujá

‘Operação Ceia de Natal’ 

Ação encerra com mais de 40
estabelecimentos vistoriados

Ação distribui máscaras de proteção nas praias

Agentes de saúde e da GCM atuam nas praias das Astúrias e de Pitangueiras

Conscientização

Fiscalização, que iniciou em 8 de dezembro, 
seguiu até o último dia 23 e ocorreu sem 
aplicação de multa por irregularidades
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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

20 NOMES MAIS
FREQUENTES EM 2020
Miguel - 27.371
Arthur - 26.459
Heitor - 23.322
Helena - 22.166
Alice - 20.118
Theo - 18.674
Davi - 18.623
Laura - 17.572
Gabriel - 17.096
Gael - 16.667
Bernardo - 16.558
Samuel - 14.069
João Miguel - 12.746
Valentina - 12.653
Heloisa - 12.077
Maria Clara - 10.121
Sophia - 10.044
Maria Julia - 10.023
Maria Eduarda - 9.856
Lorena - 9.414

De Guarujá

Para conseguir ajudar as 
crianças nas atividades esco-
lares, três mães de Guarujá 
aprenderam a se comunicar 
por meio da Língua Brasileira 
de Sinais (Libras). Mesmo 
com um conhecimento bási-
co em Libras, a necessidade 
se intensificou devido ao 
isolamento social em razão 
da pandemia do novo coro-
navírus, onde as mães tiveram 
um papel maior em relação 
à aprendizagem dos filhos.

Para Mariemily de Jesus Ra-
mos, mãe do jovem Marcelo, 
de 7 anos, esse trabalho em 
conjunto com as professoras 
foi fundamental. “No começo 
era muito difícil, pois tinha 
muita dificuldade em fazer 
os roteiros com o Marcelo. 
Hoje consigo dar um ‘bom 
dia’ uma ‘boa tarde’ para meu 
filho, coisa que para alguns é 
tão simples e comum, e para 
mim fazia muita falta’’, relata.

Nessa transição, as profes-
soras do Ensino Especial per-
ceberam o quão desafiador 
poderia ser para os alunos 
com deficiência auditiva par-
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TPFS
OXIGENADA

QUALREFEM
CHIATOP
IVANORNA

BONEDPÇA
HUMILDADE
OUAUDATE

IDEMRIOR
REBOCAQA

FCALOURA
UTNTEMP
MALESRT

PADRECICERO
OAOMBROS

Um dos
ingredi-
entes da
feijoada

O que faz
a lanterna
funcionar

"A Bela e
a (?)",
conto

infantil

Filho da
filha

A água
utilizada

como des-
colorante

Coisa
alguma

Conso-
antes de
"dopa"

Vitamina
que

fortalece
os dentes

Primeiro
anestésico
cirúrgico

Interjei-
ção que
exprime
surpresa

Coloque
dia, mês

e ano 

Braço, em
inglês

Orlando
Teruz,
pintor

Capazes;
habi-

litados

Leva o
carro

usando
guincho

Uma
Thurman,

atriz

Aquilo
que é

habitual

Tempe-
ratura

(abrev.)

"Há (?)
que vêm
para o 

bem" (dito)

Afirmativa
nupcial

Ramalho
Ortigão,
escritor

português

Líder
religioso
venerado
no Ceará

Dar de
(?): mos-
trar indi-
ferença

Novata na
faculdade

Desvio
moral

Da
mesma
maneira

Chapéu
com pala
Modéstia;

simpli-
cidade

Vítima de
sequestro
O país de
Gandhi

São Paulo (gíria)
Novela de Glória

Perez, com Juliana
Paes

Encontro
vocálico

Acessório
da noiva

Enfeita;
adorna

Oposto de
"singular"

Via
fluvial

Copo para
chope

(?) Lins,
compo-

sitor

Pronome
interro-
gativo

100, em
romanos

3/arm. 4/boné. 5/pilha — sampa. 6/reboca.

Miguel e Maria Eduarda foram nomes 
mais registrados da última década

De Agência Brasil

Miguel e Maria Eduarda 
foram os nomes masculino 
e feminino mais registrados 
nos cartórios do Brasil nos 
últimos dez anos, de acor-
do com levantamento di-
vulgado nesta semana (29) 
pela Associação Nacional 
dos Registradores de Pes-
soas Naturais (Arpen-Brasil).

Entre 2010 e 2020, foram 
321.644 bebês registrados 
com o nome Miguel, que tam-
bém foi o preferido deste ano 
(27.371). Nessa mesma déca-
da, Maria Eduarda foi registra-
do 214.250 vezes. Em 2020, 
esse nome feminino compos-
to ficou em nono (9.856).

Ar thur (287.886), Davi 
(248.066) e Gabriel (223.899) 
vêm a seguir de Miguel como 
os nomes mais registrados 
da década, numa lista única 
de nomes masculinos e fe-

Mães aprendem Libras para
auxiliar filhos no ensino remoto

Com a suspensão das aulas presenciais,
em função da covid-19, foi necessária

uma nova dinâmica de estudos

10 NOMES MAIS
FREQUENTES

ENTRE 2010 E 2020
Miguel - 321.644
Arthur - 287.886
Davi - 248.066
Gabriel - 223.899
Maria Eduarda - 214.250
Alice - 193.788
Heitor - 154.237
Pedro Henrique - 154.232
Laura - 153.557
Sophia - 147.579

mininos. Depois vem Maria 
Eduarda e Alice (193.788).

As listas de nomes mascu-
linos e femininos mais registra-
dos na última década confirma 
uma preferência do brasileiro 
por nomes simples para seus 
filhos. Dos dez primeiros, há 
apenas dois nomes compos-
tos: Maria Eduarda, em quinto, 
e Pedro Henrique, em oitavo.

Confira abaixo as listas 

dos nomes de bebês mais 
registrados no Brasil nes-
te ano e na última década:

ticipar das aulas. “Decidimos 
que faríamos o acompanha-
mento através de vídeocha-
mada, para que pudéssemos 
utilizar a Língua Brasileira de 
Sinais, que é a primeira língua 
deles”, conta Kátia Christina de 
Oliveira, professora do Aten-
dimento Educacional Espe-
cializado, na Sala de Recursos 
da E.M. Dirce Valério Garcia.

Seguindo a plataforma 
e os roteiros de estudos 
foram realizadas atividades 
complementares, de acordo 

com a necessidade de cada 
estudante e das mães. As 
aulas de Libras ocorreram 
duas vezes por semana, onde 
era possível treinar os sinais.

Hoje, após um longo ano 
letivo, essas mães vêem uma 
diferença significativa no seu 
dia a dia. “Agradeço de todo 
o meu coração as professoras 
Kátia e Magali. Elas foram uma 
benção em nossas vidas e me 
ajudaram a entender o meu 
filho. Hoje consigo me comu-
nicar com ele”, afirma Michelle 

Pontes de Oliveira, mãe do 
Miguel, de 8 anos. Já Daniela 
de Souza, mãe do Breno, 
de 7 anos, e da Luana de 9, 
ambos com deficiência audi-
tiva, o resultado é gratificante. 
“Agora ficou fácil pra eles me 
entenderem. Foi maravilhoso’’.

Para Magali Eliana Caval-
cante Rodrigues, professora 
de Educação Especial na E.M. 
Almeida Júnior, o sentimento 
é de que o objetivo foi alcan-
çado. “Em um ano tão difícil 
para todos, sentimos que 
conseguimos fazer a diferença 
para essas famílias, pois hoje 
as mães se mostram tranqui-
las e felizes ao conseguirem 
entender seus filhos e serem 
entendidas por eles, poden-
do conversar em casa usando 
a língua de sinais” comenta.

LIBRAS
A Língua Brasileira de Sinais 

é a língua oficial da comunida-
de surda brasileira. Essa língua 
é uma modalidade de comu-
nicação gestual, que utiliza da 
combinação de sinais com 
as mãos e expressões faciais 
para substituir as palavras da 
modalidade oral-auditiva.

Em 1970, Washington Hugo de Matos, o popular 
Neno Matos, conheceu o surfe por intermédio 
de uma prancha de isopor. De lá para cá, o 

surfista só cresceu no esporte e ao longo dos anos 
coleciona diversos títulos. O primeiro foi ganho em 

1972, em torneio realizado na praia do Tombo.
Após a primeira conquista, muitas portas 

se abriram e diversos patrocinadores 
proporcionaram viagens para muitos países: 

Estados Unidos, França, México, Peru,
Costa Rica e Espanha são os locais que

Neno conheceu através do esporte.
Os principais canecos levantados são: 

Campeonato Brasileiro Profissional, Campeonato 
Paulista Profissional, Bi-campeonato Brasileiro 

Master e Bi-campeonato Paulista Master.
Neno Matos é graduado em educação física

e em 2009 começou a praticar o Stand-up
Paddle, no canto das Astúrias. Nesta

modalidade, mais títulos conquistados:
Campeão Paulista, Campeão Brasileiro Master, 

Campeão Brasileiro Super Master.  
Foi consagrado com o título de

embaixador do Stand-up Paddle. 
Atualmente, Neno atua em três frentes: Toma 

conta de sua Escola de Surf “Neno Matos”
no canto das Astúrias, trabalha como

personal trainer e pratica pedestrianismo.

Nome: Washington Hugo de Matos
Nascimento: 23/06/1960, Santos

Modalidade:
Surfe/ Stand-Up Paddle/Personal

Apelido: Neno Matos

Caros leitores,

Venho por meio desta 
prestar os meus agrade-
cimentos a toda a família 
Baraçal, pelo espaço cativo 
em seu jornal A Estância de 
Guarujá, pelos últimos 14 
anos, para divulgar as previ-
sões do ano novo.

Como espiritualista, sem-
pre fiz as previsões do ano 
com a permissão de Deus e 
da espiritualidade com muito 
amor e carinho, porém, para 
este ano de 2021 não haverá 
as previsões, como eu já 
havia informado nas previ-
sões do dia 30/12/2019.

Esclareço aos leitores e 
a todos que seguem nos-
sas previsões pelo Estân-
cia, que essa não foi uma 
decisão minha, e sim da 
espiritualidade, que me im-
pediu de fazer previsões 
em meios de comunica-
ções no Guarujá nesse ano. 
Deixo a minha benção, o 
meu carinho e meu amor a 
todos os leitores, e a toda 
a família Baraçal, em espe-
cial a dona Antonia Bara-
çal (em memória), a Maria 
Baraçal e Karina Mingarelli.

Ialorixá Dóris
de Medeiros

Listas confirmam uma preferência do brasileiro por nomes simples

Mãe Ya Alaidê e sua representante
Yalorixá Dóris de Medeiros

Nota sobre as Previsões 2021



Os empregadores do-
mésticos já podem pagar 
a Guia do Documento de 
Arrecadação do Simples 
Doméstico (DAE) com o 
Pix, solução de pagamen-
to instantâneo criada pelo 
Banco Central. A guia po-
derá ser paga em qualquer 
dia da semana e horário, 
por meio de qualquer ban-
co habilitado no Pix.

“O pagamento será 
identificado no mesmo dia 
no eSocial e sistemas que 
fazem o controle da arre-
cadação federal. Trata-se 
de uma grande evolução 
na gestão da folha de pa-
gamento dos empregados 
domésticos, uma vez que, 
até então, o pagamento 
do DAE somente pode-
ria ser efetuado em dias 
úteis”, destacou a gerente 
de negócio da Divisão de 
Soluções de Arrecada-
ção do Serviço Federal de 
Processamento de Dados 
(Serpro), Franciana Soares 
Barbosa Duarte.

Para ser pago com o Pix, 
o DAE deve ser emitido 
pelo empregador domés-
tico diretamente no siste-
ma ou pelo aplicativo do 
eSocial disponível na App 
Store e Google Play. Ao 
emitir o documento, será 
gerado automaticamente 
um QR Code na guia de 
pagamento. Com o QR 
Code, o empregador pode 
efetuar o pagamento pelo 
Pix, não sendo necessária 
nenhuma outra ação adi-
cional por parte do usuá-
rio. (Fonte: Agência Brasil)

Empregadores 
domésticos
já podem

pagar o DAE
pelo Pix
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Da Redação

O estado de SP registrou 
em dezembro 186.099 no-
vos casos do coronavírus. O 
número é seis vezes maior 
em comparação à soma dos 
casos registrados nos três 
meses iniciais da pandemia 
– entre fevereiro e abril, foram 
28.699 casos de COVID-19.

Neste mês também já são 
3.807 novos óbitos pela do-
ença, número 60% maior que 
o total de vítimas fatais dos 
três primeiros meses de circu-
lação da COVID-19 no Estado, 
quando houve 2.375 mortes.

Visando à redução dos 
indicadores frente à evolução 
da doença, a fase vermelha 
do Plano São Paulo vigo-
rou em caráter extraordinário 
entre os dias 25 e 27 de 
dezembro e o mesmo ocor-
rerá a partir de sexta-feira 
(1º) até o dia 3 de janeiro.

Ao todo, já são 45.902 
mortes e 1.427.752 casos 
conf i r mados,  confor me 

De Agência Brasil

A população que procu-
rou trabalho e não encontrou 
no trimestre encerrado em 
outubro cresceu para 14,1 
milhões, 7,1% a mais que 
nos três meses finalizados 
em julho. Os dados fazem 
parte da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(PNAD), divulgada terça-feira 
(29), no Rio de Janeiro, pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

A alta acrescentou 931 mil 
à população desocupada e 
fez a taxa de desocupação 
aumentar 0,5 ponto percen-
tual, chegando a 14,3%.

Segundo o IBGE, a popu-
lação ocupada também cres-
ceu no trimestre encerrado 
em outubro, chegando a 84,3 
milhões. Esse contingente 
representa 48% das cerca de 
175 milhões de pessoas em 
idade de trabalhar no país.

Além da desocupação, o 
instituto mede a subutilização 

da força de trabalho, que 
considera também pessoas 
que estavam disponíveis e 
gostariam de ter trabalhado 
mais horas naquele período. 
A taxa de subutilização caiu 
0,7 ponto percentual no tri-
mestre encerrado em outubro 
e chegou a 29,5%, somando 
32,5 milhões de pessoas.

DESALENTADOS
Ainda segundo a pesqui-

sa, a população desalentada 
permaneceu em 5,8 milhões 
de pessoas, sem alterações 
significativas em relação ao 
trimestre anterior. Os desa-
lentados são os trabalhadores 
desempregados que desisti-
ram de procurar emprego e 
não são incluídos na taxa de 
desocupação.

O rendimento médio real 
habitual dos trabalhadores 
não teve variação significativa 
no trimestre analisado e ficou 
em R$ 2.529, o que represen-
ta um aumento de 5,8% em 
relação ao mesmo período 

de 2019. Apesar disso, a mas-
sa de rendimento real habitual 
de todos os trabalhadores 
caiu 5,3% na comparação 
interanual e atingiu R$ 207,9 
bilhões.

Quatro grupamentos de 
atividades tiveram queda no 
rendimento médio real habitu-
al quando o trimestre encerra-
do em outubro é comparado 
com os meses de maio, junho 
e julho:  Construção (-4,9%); 
Transpor te, armazenagem 
e correio (-6,9%); Outros 
serviços (-6,8%) e Serviços 
domésticos (-4,7%). Já na 
comparação com o ano pas-
sado, somente os trabalhado-
res da indústria tiveram alta no 
rendimento médio.

CARTEIRA ASSINADA
A pesquisa divulgada hoje 

contabiliza 29,8 milhões de 
trabalhadores em empregos 
com carteira assinada no se-
tor privado, 9,5 milhões em 
empregos sem carteira, 25 
milhões de trabalhadores por 

conta própria e 4,7 milhões 
de trabalhadores domésticos. 
Há ainda 3,9 milhões de em-
pregadores e 12 milhões de 
empregados no setor público.

A taxa de informalidade 
avançou no trimestre analisado 
e chegou a 38,8%, somando 
32,7 milhões de trabalhadores. 
Nos três meses encerrados 
em julho, a taxa foi de 37,4%.

A população com empre-
go formal no setor privado 
teve uma alta de 384 mil pes-
soas no trimestre encerrado 
em outubro, em relação ao 
trimestre finalizado em julho.

Na mesma base de compa-
ração, o grupo de emprega-
dos sem carteira assinada no 
setor privado aumentou 9%, 
o que em números absolutos 
representa 779 mil pessoas.

O grupo de trabalhadores 
por conta própria teve a maior 
alta em números absolutos, 
com 1,1 milhão de pessoas 
a mais, o que equivale a 
4,9% de aumento. Já o de 
trabalhadores domésticos 

não teve variação significativa.
Segundo o IBGE, o número 

de trabalhadores ocupados 
cresceu no trimestre em qua-
tro de dez grupamentos de 
atividades, na comparação 
com o período imediatamen-
te anterior: Agricultura, pecuá-
ria, produção florestal, pesca 
e aquicultura (3,8%), Indústria 
(3,0%), Construção (10,7%) 
e Comércio e reparação de 
veículos automotores (4,4%).

Em relação a 2019, o tri-
mestre teve queda na ocu-
pação em oito dos dez gru-
pamentos analisados:  Indús-
tria (-10,6%), Construção 
(-13,7%), Comércio, repara-
ção de veículos automotores 
e motocicletas (-11,2%), 
Transporte, armazenagem e 
correio (-13,4%), Alojamen-
to e alimentação (-28,5%), 
Informação, Comunicação e 
Atividades Financeiras, Imo-
biliárias, Profissionais e Ad-
ministrativas (-4,0%), Outros 
serviços (-20,4%) e Servi-
ços domésticos (-25,4%).

IBGE: desemprego atinge 14,1 milhões 
no trimestre encerrado em outubro

9º mês da Pandemia COVID-19

Novos casos em dezembro é 6 vezes
maior que no início da pandemia

Em dezembro já são 186 mil novos casos, contra 28,6 mil de fevereiro a 
abril; número de óbitos é 60% maior comparando os mesmos períodos

dados desta segunda-feira 
(28). Entre o total de ca-
sos diagnosticados de CO-
VID-19, 1.270.469 pessoas 
estão recuperadas, sendo 
que 153.313 foram interna-
das e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos 
leitos de UTI são de 65,5% na 
Grande São Paulo e 61,1% no 
Estado. O número de pacien-
tes internados é de 10.873, 
sendo 5.993 em enfermaria e 
4.880 em unidades de terapia 
intensiva, conforme dados 
das 11h desta segunda-feira.

Hoje, os 645 municípios 
têm pelo menos uma pessoa 
infectada, sendo 604 com um 
ou mais óbitos. A relação de 
casos e óbitos confirmados 
por cidade pode ser consul-
tada também em: www.sao-
paulo.sp.gov.br/coronavirus.

PERFIL DA MORTALIDADE
Entre as vítimas fatais estão 

26.400 (57,5%) homens e 
19.502 (42,5%) mulheres. 
Os óbitos permanecem con-

centrados em pacientes com 
60 anos ou mais, totalizando 
76,8% das mortes.

Observando faixas etárias, 
nota-se que a mortalidade 
é maior entre 70 e 79 anos 
(11.911), seguida pelas faixas 
de 60 a 69 anos (10.839) 
e 80 e 89 anos (9.431). 
Entre as demais faixas estão 
os: menores de 10 anos 
(53), 10 a 19 anos (77), 20 
a 29 anos (363), 30 a 39 
anos (1.295), 40 a 49 anos 
(2.955), 50 a 59 anos (5.887) 
e maiores de 90 anos (3.091).

Os principais fatores de 
risco associados à mortalida-
de são cardiopatia (59,9% 
dos óbitos), diabetes mellitus 
(43,3%), doenças neuroló-
gicas (10,8%), renal (9,3%), 
obesidade (8,6%) e pneu-
mopatia (8,3%). Outros fa-
tores identificados são imu-
nodepressão (5,5%), asma 
(3,1%), doenças hepáticas 
(2%) e hematológica (1,7%), 
Síndrome de Down (0,4%), 
puerpério (0,1%) e gesta-

ção (0,1%). Esses fatores de 
risco foram identificados em 
36.857 pessoas que falece-
ram por COVID-19 (80,3%).

PERFIL DOS CASOS
Entre as pessoas que já 

tiveram confirmação para 

o novo coronavírus estão 
663.208 homens e 757.906 
mulheres. Não consta informa-
ção de sexo para 6.638 casos.

A faixa etária que mais 
concentra casos é a de 30 
a 39 anos (337.365). As 
demais são: menores de 

10 anos (35.843), 10 a 19 
(71.713), 20 a 29 (247.684), 
40 a 49 (291.046), 50 a 59 
(211.310), 60 a 69 (129.210), 
70 a 79 (64.700), 80 a 89 
(29.543) e maiores de 90 
(8.193). Não consta faixa etá-
ria para outros 1.145 casos.

Grupo sem
carteira assinada 

aumentou 9%


