
A esperança renasce a cada dia.
Noolharde cadapessoa estáa certe-
zadeque, embreve, voltaremosa ter
uma vida normal. A pandemia da
covid-19 expôs à humanidade a im-
portância dos pequenos gestos e de
valorizarmos as oportunidades de
estarmosao ladodequemamamos.
Até as comemorações tiveram

que ser adaptadas neste período.
Em 2021, o aniversário de Praia
Grande será diferente dos anos an-
teriores.Não teremosaqueles even-
tos que celebram a data, como os
shows e a tradicional Caminhada
dosEmancipadores.
Mesmoassim,sãoinúmerosmoti-

vosparafestejarmosmaisumaniver-
sário da nossa amada cidade, que
completa 54 anos e, apesar de sua
juventude aflorada, comparada às
cidades centenárias, se mostra ma-
dura, à frente do seu tempo e em
franco desenvolvimento. O trabalho
peloprogressopraia-grandenseé in-
cessanteeosdesafiossesucedem.
Neste 19de janeiro celebramosde

forma mais especial a superação, a
empatia e solidariedade de umpovo
que, mesmo diante de um cenário
inédito,de insegurançaeapreensão,
se mostrou guerreiro e acolhedor.
Tenho muito orgulho dos morado-
resdanossacidade.
Nossa homenagem vai para to-

dos os praia-grandenses que se
reinventaram, que diante das ad-
versidades mundiais impostas
conseguiram pensar no próximo e
fizeram a diferença. Heróis anôni-
mos que salvaram milhares de
vidas e fizeram a diferença com
ações de solidariedade.
Noápice da pandemia vimos cen-

tenas de pessoas se voluntariarem
para ajudar ao próximo, grandes
exemplos. Empresários se uniram
para colaborar com os que ficaram
maisvulneráveis,artistasseapresen-
taram e multiplicaram as doações e
pessoasdetodososcantosdacidade,
de todas as idades, confeccionaram
máscaras, doando seu tempo para
preservarasaúdedopróximo.
Sim, além de acolhedora, Praia

Grande é solidária. Um povo com
ampla história de superação, de
amor à sua terra, que conquistou
sua autoestima e tornou-se um
exemplopara todooPaís.
Esse espírito solidário e de muita

empatia deve prevalecer para além
destemomento ímparpeloqualpas-
samos.Peloqual todos osbrasileiros
estão passando. Para alémda políti-
ca, das divisões partidárias e dos
interessespessoais, é tempodetodos
se unirem pelo bem comum. Nunca
se falou tanto em consciência coleti-
va como modelo ideal para comba-

ter a pandemia. Além da vacina, as
atitudes de consciência vão ajudar o
Brasilasairdessacrisesanitária.
Omesmo espírito deve nortear as

ações na região, emquemuitos pro-
blemas comuns podem e devem ser
resolvidos de forma coletiva, metro-
politana, agregando conhecimento,
recursos e energia. Praia Grande es-
tá, como sempre esteve, disponível
para esse diálogo, embusca de solu-
ções para questões que não são ape-
nas de ummunicípio, mas de todos.
PraiaGrandecresceu,atraiu investi-
mentos e população, e pode contri-
buir muito com esse diálogo, e tam-
bémcoma interlocuçãocomasesfe-
rasestaduale federal.
A vacina está chegando e, embre-

ve, estaremos virando essa página,
mas muitas demandas virão nesse
pós-pandemia, e o caminho da
união e do diálogo é o melhor na
consolidaçãodeumaregiãocomtan-
tos atrativos, com tanta qualidade
devida.Aeleição terminou, opalan-
que foi desmontado. Agora, é traba-
lharpelobemcoletivo.PraiaGrande
e seu povo merecem cada vez mais,
assimcomoosdemaismoradoresda
nossaqueridaBaixadaSantista.
Parabéns à Praia Grande e aos

praia-grandenses! Celebremos as
conquistasobtidaseofuturopromis-
sorqueodestinonosreserva!

Debate sadio
Tenho notado a volta de cartas de
alguns admiradores do presidente
Bolsonaro a esta coluna. Achei, con-
fesso,quepelomenos85%doseleito-
resquevotaramnesse senhor já tives-
sem percebido quem realmente eles
elegeram. Percebi também que al-
guns críticos do presidente não têm
aparecido com a frequência habi-
tual. Será que o sadio debate entre os
leitores desta coluna voltará após a
vacinaçãocontraa covid-19?
JOSEMILTONDES.ESILVA–GUARUJÁ

Osvírus
Construídas à base de venalidades, a
maioria das leis humanas é ineficaz
para coibir e punir alguns crimes
praticados contra a humanidade.
Centenas de milhares de vidas vêm
sendo ceifadas por inumeráveis ví-
rus, como os egos exacerbados, indi-
ferença ao próximo, peculato e ou-
tros frutos podres, gerados por inte-
resses escusos. As leis são brandas e
contornáveis, o sistema é proposita-
damente falho e a impunidade é o
resultado. Todavia ninguém ficará
livre do julgamento infalível e da
incorruptibilidadedasLeisDivinas.
CARLOSD.N.DAGAMANETO-SANTOS

ICMS
Sem entrar no mérito da discussão
sobrealíquotaseprodutos,oquepode-
mos observar sobre a polêmica gerada
comaaltadeICMSefimdaisençãode
diferentesprodutos é anecessidadede
uma reforma tributária séria e justa.
As revogações publicadas no dia 15,
comoaquemantémintegral a isenção
concedida às operações internas com
insumos agropecuários, só acontece-
ram após diversos protestos em cerca
de duzentas cidades e processos judi-
ciais. Isso porque as negociações, bus-
cando reverter a alta em alíquotas, já
tinhamsidoiniciadasporrepresentan-
tesdosetordesaúdeedoagronegócio,
por exemplo, ainda em2020.Revoga-
çõesporbomsensoouporpressão?
WAGNERFERNANDESGUARDIA-SÃOVICENTE

Desgoverno
O colapso nos hospitais de Manaus,
coma explosão de casos deCovid-19 e
afaltadeoxigênio, está levandoàmor-
te dezenas de pessoas por asfixia. O
despreparo e desqualificação funcio-
nal do ministro da Saúde e a omissão
irresponsável ao combate do corona-
víruspeloatualpresidentedaRepúbli-
ca são os responsáveis pelas recentes
mortes em Manaus e devem respon-
dercriminalmentepelasmortesdecor-
rentesdestapandemia.Éinadmissível
queamonstruosidadedestedesgover-
no continue impunemente impedin-
dooutumultuandoasaçõesdecomba-
te à pandemia, divulgando o uso de

medicamentos terapêuticos ineficazes
e inapropriados à Covid-19, não pro-
porcionando às redes públicas de saú-
de acesso a equipamentos, insumos,
oxigênioerespiradores,comoverifica-
dos em Manaus e em todo o país.
Trata-sedeumapolíticagenocida,do-
losa e negacionista, contrária ao isola-
mento social, ao uso de máscaras de
proteção, provocando aglomerações
públicas e contribuindo para a propa-
gaçãoedisseminaçãodessevírus.
MARCELOMATTOS–SANTOS

Opçãodeatendimento
Agradecemos a iniciativa da Unimed
Santos de construir um novo local de
atendimento médico hospitalar, que
funciona 24 horas, em benefício de
nossa comunidade. Mas, pedimos
que continue autorizando interna-
ções e atendimentos na Beneficência
Portuguesa de Santos, dando conti-
nuidade a esse convênio. Muitos gos-
tam muito da forma humana e do
atendimento diferenciado da equipe
médica e de enfermagem da Benefi-
cência Portuguesa. Nosso pedido é
paracontinuarmosateressaopção.
ONGDOSAMIGOSDESANTOS

FalhasnoDetran
Écompreensívelqueasatençõeseste-
jam todas voltadas, neste momento,
aocombateàpandemia,masoGover-
no do Estado tem sido pródigo em
alardear que os serviços públicos es-
tão quase todos disponíveis de forma
digital, remota. Não é bem assim, es-
pecialmente o Detran. Renovar a
CNH exige paciência domotorista, já
que nem sempre é possível fazer isso
pelo site ou aplicativo. Ir a um posto
doPoupatempoéexercíciodepaciên-
cia: agenda com dias e horários bem
restrita, sistema fora do ar com
frequência, pagamento de taxas em
dinheiro quando já vivemos na era do
Pix. Sugiro, ao menos, a colocação de
um ouvidor na fila do Detran dentro
do Poupatempo. Vai colher uma infi-
nidade de queixas que podem subsi-
diarassoluçõespossíveis.
ARMINDAAUGUSTO-SANTOS

Muitosbrasileirospodemnãoper-
ceber, mas, a cada ano, pagammais
ImpostodeRendaPessoaFísica(IR-
PF).Omotivo: adefasagemda tabe-
la do tributo. E ela só aumenta con-
forme os dados divulgados no últi-
modia12dejaneiro.
O Índice de Preços ao Consumi-

dorAmplo (IPCA)cresceu4,52%no
ano passado, o que implica em uma
defasagem acumulada de 113,09%
da tabela do Imposto de Renda em
relação à inflação dos últimos anos.
Se a correçãoda tabela não acompa-
nha o aumento do preço dos produ-
tos e serviços, na prática, o tributo
pesamaisnobolsodosbrasileiros.
Segundo o Sindicato dos Audito-

resFiscaisdaReceitaFederal (Sindi-
fisco),responsávelpelocálculo,acor-
reção só foi feita em cinco dos últi-
mos 24 anos. A última atualização
databelaocorreuem2015.
Ou seja, hoje, deveria ser isento de

IR quem ganha aproximadamente
R$ 4.050,00 e pela tabela atual, é
isento quem ganha até R$ 1.903,00.

Quem ganha acima de R$ 4.664,00
paga 27,5% de IR. Se fosse com a
correção,deveriaserquemganhaaci-
maR$ 9.935,00. Imagina a diferen-
çadearrecadação.Segundoomesmo
estudo se não houvesse defasagem,
mais de 10 milhões de pessoas que
hoje pagam IR deixariam de pagar.
Isso mesmo: 10 milhões de brasilei-
rosestariamisentos.Assim,nãocorri-
gir a tabela nempela inflação signifi-
ca,naprática,aumentarimposto
Enquanto o peso do tributo cada

vezmais é elevado, é importanteque
os contribuintes tambémconheçam
que as possibilidades de dedução do
IR para aliviar a carga tributária,
tambémnãosofremcorreção.Atitu-
lode exemplo, sãodedutíveis do Im-
postodeRendaPessoaFísicaosgas-
tos comeducação do próprio contri-
buinte e de seus dependentes até os
21 anos ou até os 24 anos no caso de
cursaremensinosuperior.Sãoincluí-
dos nessa possibilidade a educação
infantil; creche pré-escola; o ensino
fundamental, médio e superior;

umapós-graduação;eoensinotécni-
cooutecnológico.
Contudo, há um limite para tal

dedução. No ano passado, os con-
tribuintes estavam sujeitos a um
limite individual de dedução de
R$ 3.561,50 por ano. Isto significa
que, em umamédiamensal, pode-
mos deduzir de cada contribuinte
o valor de R$ 296. Como o limite é
individual, não pode ser aproveita-
do nem mesmo para compensar
gastos um com o outro na mesma
declaração.
Vale ao brasileiro refletir a res-

peito de seus custos com a escola
ou a faculdade de seus filhos. Com
certeza a média é bem maior do
que o permitido para deduzir. E,
assim como acontece com a tabela
do IR, desde 2016 esse limite não é
revistoou corrigidoperante a infla-
çãodoperíodo.
Trata-se de um aumento real da

arrecadação sobre a população. Cabe
aosbrasileirosficarematentosecobra-
remasautoridadespormudanças.
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PraiaGrande, 54anos acolhendo

Opesodadefasagemdatabelado IR

TRIBUNALIVRE

OGoverno Federal tem nas pró-
ximas duas semanas, antes de uma
dura eleição no Congresso, o desa-
fiodemostrarquenãoestáperdido
e que tem condições de distribuir e
aplicar as poucas doses da vacina
contra a covid-19 que dispõe até
agora. A batalha política da larga-
da da campanhade imunização foi
vencida pelo governador João Do-
ria, enquanto oministro da Saúde,
Eduardo Pazuello, precisa obter às
pressasoquenãoprovidenciounos
últimos meses, que são imunizan-
tes alternativos. O bom senso e as
notícias já indicavam que haveria
uma corrida mundial pela vacina,
com poucos laboratórios com pro-
dutos disponíveis pelo menos nes-
ta etapa do ano. Deve-se ressaltar

que dos grandes emergentes - Chi-
na, Índia, Rússia e África do Sul,
apenas o Brasil não desenvolveu
uma vacina, apesar de possuir dois
institutos experientes da área, o
Butantan e a Fiocruz, que agora
atuam por meio de parcerias de
transferência de tecnologia. Sinal
dequeinvestirempesquisaépriori-
dadeparaqualquerpaís.
A dificuldade do governo não é

detodotecnológicaesimdeaquisi-
ção de vacina, pois o Butantan não
dará conta da demanda inicial, de
garantiadeinsumo,cujanecessida-
de mundial também já ameaça o
Butantan, ededistribuiçãodasdo-
ses. A pressa do ministério para
levar o imunizante a um país de
dimensões continentais agora se

revela uma missão desafiadora,
poiscoincidecomaumentodacon-
taminação após abusos desenfrea-
dos nas festas de fim de ano. Há
ainda o risco da disseminação de
umavariantedovírusmaisagressi-
va e que pode levar multidões aos
hospitais, estrangulando o sistema

de saúde aomesmo tempo em que
se observa uma inaptidão elevada
dos governos, o Federal e dos esta-
dos, para reagir com insumos e
instalaçõesapropriadas.Operigoé
a interiorização das cepas do coro-
navírus mais violentas, gerando
uma demanda que muitas cidades
não conseguematender, comsatu-
ração dos hospitais regionais, isso
sehaveralgumnasredondezas.
OolhardopresidenteJairBolso-

naro para a crise da pandemia é
maispolíticoemuitopoucosanitá-
rio, o que explica a inoperância
para ofertar vacinas à sociedade.
Sua corrida atual é para não ficar
atrás da vantagem obtida por Do-
ria, que ontem partiu para o Inte-
rior para lançar a campanha de

vacinação. Trata-se da prioridade
deste momento e dessa exposição
política o tucano vai se aproveitar.
Entretanto, emmeioaumatumul-
tuada largada da vacinação e salto
das infecções, é possível que todo
esse ruído político tenha reflexos
nodia1o, naeleiçãodospresidentes
do Legislativo, principalmente o
da Câmara. Ao mesmo tempo em
que o candidato Baleia Rossi
(MDB-SP)pode ficarmais compe-
titivo, o Centrão, que está por trás
do nome apoiado pelo Palácio do
Planalto,ArthurLira(PP-AL),ten-
de a fazer mais cobranças, como
diretorias de estatais e ministérios
importantes. Paraumgoverno frá-
gilobterapoio,acontrapartidaexi-
gidacostumasermaisencorpada.
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DAREDAÇÃO

Naná tinha 67 anos, criou
três filhos e dois netos sozi-
nha. ComoMaria dos San-
tos quase ninguém conhe-
cia,mas os vizinhos sabiam
quemera a dona da casa de
murolaranjanoGuilhermi-
na, emPraiaGrande.Era lá
quemuitos sentiam-seaco-
lhidos para uma conversa
comcafé e bolo quentinhos
ou até mesmo para deixar
os filhos e trabalhar. Mas,
nas estatísticasdaPrefeitu-
ra, ela faz parte dos 71,23%
dosmortos, todos acima de
60 anos, por covid-19. “Ela
foiumavítimaentre tantas,
mas, para nós, o adeus doi
até hoje”, diz a filha, Tereza
dosSantos,de37anos.
Amaioriadosquemorre-

ramporcoronavírusnaBai-
xada tinha mais de 60
anos, assim como Naná.
Na prática, dos 2.753 mor-
tosna regiãodesdeocome-
ço da pandemia, 2.105 ti-
nhammaisde60anos. Isso
representa 76,46%do total
deóbitosporcovid-19.
O levantamento foi feito

porATribuna.APrefeitura
de Itanhaém não enviou os
dados pedidos. Os núme-
rosusadospara a compara-
ção foram encaminhados
emdiasdiferentespelaspre-
feituras(vejaabaixo).
Para secretários de saúde

e infectologistas, a idade é
um importante fatorde ris-
co para quempega corona-
vírus. Isso porque a chan-
ces do paciente termais co-
morbidades, como diabe-
tes e cardiopatia, aumenta
comopassardosanos.
Segundo a chefe do De-

partamento de Vigilância
em Saúde de Santos, Ana
Paula Valeiras, esse perfil
de mais mortos acima dos
60 anos não mudou na Ci-
dade desde o começo da
pandemia. E isso aconte-
ceuemtodasasoutrascida-
desdaBaixada.

“Prova desse risco é que a
vacinaçãocomeçarápor es-
sas pessoas, mas a covid-19
não escolhe sexo, idade ou
padrões econômico, cultu-
ral e educacional. Ela é de-
mocrática e vem com todo
mundo. É traiçoeira, pois

nunca se sabe como cada
umvairesponderaela”.
Por isso, Ana Paula reco-

menda evitar aglomera-
ções,manterdistanciamen-
to até da família, usar más-
cara e passar álcool em gel
nasmãosenassuperfícies.
“Outra saída é a vacina-

ção. Quando a pessoa leva
um filho para vacinar, nin-
guém pergunta origem, la-
boratório, eficácia. Essa re-
lutância tem a ver com o
fatodadoençasernova”.
OsecretáriodeSaúdePú-

blica de Praia Grande, Cle-
ber SuckowNogueira, con-
corda com Ana Paula. “A
faixa etária mais atingida
tambéméacimade60anos
e isso se deve ao fato de a
maioriatercomorbidades”.

Telefone 2102-7157

ESTATÍSTICASPORCIDADE

FALECOMAGENTE!

CIDADES

Desde o começo da pandemia, ainda no primeiro trimestre de 2020, o perfil dos mortos pela covid-19 se mantém o mesmo, com a maioria das vítimas sendo formada por idosos
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Covid:dosmortos, 76%idosos
Das 2.753 pessoas que morreram de coronavírus na Baixada Santista desde o início da pandemia, 2.105 tinham 60 anos ou mais

NÚMEROS
Emoito cidades daBaixada, a faixa
etáriaacimade60anoséamais

atingidapela covid-19.
O infectologistaEvaldoStanislau
pedequeaspessoas nãose sintam
totalmente segurasmesmoapós a
vacinação. “Épreciso seguir se

cuidando, usandomáscara. Deve-se
aguardaroefeito davacinae

lembrarque serãoduasdoses”.

❚❚❚ABaixada Santista tem
o segundo pior índice de
óbitospor 100milhabitan-
tes do Estado: 8,9. Está
atrás apenasdeAraçatuba,
que tem9,4.Parao infecto-
logista Marcos Caseiro, é
preciso analisar, além dos
dadosdivulgadospelaspre-
feiturasdaregião,apropor-
ção de população idosa em
cadacidade.
“Santos temmaismortes,

mas tem também muito
maisvelhos,queéapopula-
ção mais vulnerável a co-
vid-19. Os jovens estão se
contaminando mais, mas

são os idosos que seguem
morrendomais”.
Para Caseiro, a situação

ainda vai piorar muito na
região. “Bastavermosarea-
lidade em Manaus (AM) e
noRiode Janeiro.Estamos
perdendotempo,poisdeve-
ríamos estar vacinando pa-
raevitarocaosnasaúde”.
O assistente doutor da

DivisãodeMoléstias Infec-
ciosas e Parasitárias do
Hospital das Clínicas de
São Paulo, Evaldo Stanis-
lau, explica que o vírus é
igual, mas as pessoas não.
E isso faz toda a diferença.

“Por isso algumas pes-
soas pegam e têm forma
leveeoutrasmorrem”.
Com relação às doenças

crônicas,écomoseestivés-
semosnumaescada,expli-
ca Stanislau, que também
é diretor da Sociedade
PaulistadeInfectologia.
“Quem tem doença crô-

nica já parte do meio da
escada. Mesmo assim,
tem jovem que morre e
idoso com complicadores
quesobrevive.Aindaesta-
mos estudando a covid-19
paraconseguir entendero
motivodissoacontecer”.

Região temo segundopior índice

VANESSARODRIGUES
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DAREDAÇÃO

OGovernodoEstadoante-
cipou para amanhã a re-
messa do primeiro lote da
vacinaCoronaVacàBaixa-
daSantista.Ocompromis-
so foi firmado entre o se-
cretário estadual de De-
senvolvimento Regional,
Marco Vinholi, e o prefei-
to de Santos,Rogério San-
tos (PSDB). Na Cidade, a
vacinação começa ama-
nhãmesmo, quando a pri-
meira dose chegar aoMu-
nicípio.
“OEstadopriorizou o en-

vioparacidadescomhospi-
tais universitários. Então,
valeu esse esforço de vir a
São Paulo e pedir a anteci-
pação. Nosso objetivo é a
vida”,disseRogério, emen-
trevistaparaATribunaon-
tem à noite. O esquema se-
rádetalhadohoje,ementre-
vistacoletiva.
A vacinação em Santos

seguirá o plano estadual,
começando a imunização
pelos 24mil profissionais
da Saúde da Cidade. Ain-
da não foi divulgada a
quantidade de doses no
primeiro lote que chega-
rá à região. “Mas será o
suficiente para dar início
à vacinação na Baixada
Santista.”
Contudo, Rogério garan-

te que ocorrerá até 31 de
março a vacinação de todo
ogrupoprioritário,comcer-
cade 105mil pessoas, entre
os profissionais da Saúde,
idososeindígenas.
“Inclusive a segunda do-

se, que tem que ser relacio-
nada à mesma marca e ao
mesmo fabricante. Isso te-
mos garantido pelo Gover-
no do Estado”, afirmou o
prefeito.

CONTÊINER

À tarde, naArena Santos, a
Prefeitura apresentou um
contêinerrefrigeradode40
pés (12metros), cedido pe-
la armadora MSC, onde fi-
carão armazenadas as do-
ses da CoronaVac. A arena
foi escolhida por ser um lo-
cal fechado e que contará
com vigilância armada 24
horas.
Ontem, foram enviadas

dosesdavacinaaseishospi-
tais de referência do Esta-
do:naCapital, emRibeirão
Preto, Campinas, Botuca-
tu, Marília e São José do
RioPreto.

INSUMOS

O secretário de Saúde de
Santos, Adriano Catapre-
ta, afirmou que “todos os
insumos já estão compra-
dos”: agulhas, seringas,
descarpack (pote para ar-
mazenar as seringas utili-
zadas),gazeeálcool.
Ele lembrou, também,

que Santos já concluiu o
processo seletivo para ad-
mitir 179 profissionais —
31enfermeirose148técni-
cosdeenfermagem.“Jáfo-
ram selecionados, contra-
tados, treinadoseestamos
prontosparavacinar.”

OUTRASCIDADES

Nos outros municípios da
região, ontem à tarde, an-
tes da reunião do prefeito
santista com o secretário
de Desenvolvimento Re-
gional, a expectativa era
pelachegadadavacina.
As prefeituras de Praia

Grande e Guarujá já se
mostravam prontas a ini-
ciaravacinaçãoamanhã.
São Vicente e Cubatão

aguardavam orientação
doGovernodoEstado.

AAdministraçãodePe-
ruíbe afirmava não ter re-
cebido orientação extra e
mantinha o dia 25 como
iníciodavacinação.
BertiogaeMongaguáse-

guiriamocalendárioorigi-
nal divulgado pelo Gover-
no do Estado. Itanhaém
nãorespondeuatéofecha-
mentodestaedição.
COMINFORMAÇÕESDERONALDOABREUVAIO,
MATHEUSMÜLLEREG1SANTOS

BRUNOGUTIERREZ

❚❚❚Omédico infectologista
Evaldo Stanislau, de San-
tos, foi um dos que recebe-
ramaprimeiradosedavaci-
na CoronaVac ontem. Pro-
fissional do Hospital das
Clínicas da Universidade
de SãoPaulo (USP), na Ca-
pital paulista, ele atua na
linha de frente do combate
apandemia e estáno grupo
prioritário.
Stanislau registrou omo-

mento da aplicação em seu
perfil nas redes sociais. Em
conversa com A Tribuna,
ele relatou um sentimento
dúbioportersevacinado.
“Pessoalmente, de alívio

pormim,me sentindo a ca-
minho da proteção, feliz.
Como se fosse o fosse o co-
meçodo finaldeumahistó-
ria tão longa e tensa que a
gente vem lidando, que é a
covid.Mas, aomesmo tem-

po,dividido.Eutenhoaple-
na consciência que eu to-
mei vacina, meus colegas
da área da Saúde também,
mas nem todo mundo está
tomando vacina. Seguem a
preocupaçãoea vontadede
que todos tomem vacina. É
uma sensação que é um hí-
brido de alegria r e preocu-
paçãoquecontinua,quese-
gue. Mas com esperança”,
descreveu.
Para o infectologista, o

início da vacinação é um
ato mais simbólico do que
efetivo. O médico esclare-
ceu que publicou o vídeo
para mostrar às pessoas a
importância de se vacinar e
quenão é preciso termedo.
Porém, as doses existentes
ainda são poucas até para
osgruposprioritários.
“Eu fiz questão de postar

meu vídeo tomando a vaci-
na paramostrar que a vaci-

naexisteequeeunãotenho
medo da vacina. O que eu
falo, eu faço.Estoumevaci-
nandoeconvidandoaspes-
soas a se vacinarem.Agora,
não é efetivo, porque éuma
quantidade tão pequenade
vacinas que não vai servir
paraagente começaramu-
dar a história da doença”,
comentouStanislau.Eleco-
brou ação dos governos pa-
raquehajaIngredienteFar-
macêutico Ativo (IFA) em
quantidade ideal para a fa-
bricaçãodemaisdoses.
“Precisamosreceberosin-

sumos.Umavezquerecebe-
mos os insumos, o Butan-
tantemcapacidadedefabri-
car 1 milhão de doses por
dia. Tem uma fábrica do
Butantan, que será inaugu-
rada no segundo semestre,
que irá dobrar essa capaci-
dade. Bio-Manguinhos/
Fiocruz tem capacidade de

fabricar outros milhões de
doses. Tudo funcionando,
num mês normal, o Brasil
fabricaria,porbaixo,60mi-
lhõesdedoses”,calculou.

CENÁRIOMELHOR

Assim, Evaldo Stanislau
conclui que, “chegando os

insumos, colocando as fá-
bricas para funcionar e fa-
zendo o que tem que fazer,
que é vacinar todo mundo,
eu acho que até o final do
ano estaremos num cená-
riomuitomelhor.Diriaque
o último trimestre de 2021,
primeiro trimestre de

2022,éaépoca”.
E salientou: não existe

tratamento precoce para
acovid-19. “Aspessoasco-
meçam a entender que
tem dois jeitos de você se
proteger da covid. Um
são as medidas não
farmacológicas. O nosso
mantra. Só saiade casa se
for absolutamente neces-
sário,useamáscaraotem-
po inteiro corretamente,
(mantenha) distancia-
mento e (use) álcool em
gel.Eaoutraéavacina.”

“OEstadopriorizouo
enviopara cidades

comhospitais universitários.
Então, valeu esse esforço

de vir a SãoPaulo e
pedir a antecipação.

Nossoobjetivo é a vida.
(...) Será o suficiente

paradar início
à vacinaçãona

BaixadaSantista”

RogérioSantos
PrefeitodeSantos

(PSDB)

“Pessoalmente, (sinto)
alíviopormim,me sentindo
a caminhodaproteção. (...)
Mas, aomesmo tempo,
dividido. (...) Seguema

preocupaçãoe a vontadede
que todos tomemvacina”

EvaldoStanislau
Médico infectologistadoHospital

dasClínicasde SãoPaulo

São Paulo deu início à vacinação no domingo, em nível nacional, com aplicação em grupos prioritários

Prefeitura apresentou contêiner refrigerado de 40 pés (12 metros), cedido pela armadora MSC, onde ficarão armazenadas doses da CoronaVac

ESFORÇO

ACAMADOS

Evaldo Stanislau publicou vídeo do momento no qual recebeu vacina

DIVIDIDO

OsecretáriodeSaúde,Adriano
Catapreta, informaqueavacinação
deacamadoscomeçaráem8de
fevereiro.Porém,munícipescom

comorbidadesnãoserão
contempladosnaprimeiraetapa,
segundoocronogramaestadual. “O
Estadodeterminouquenaprimeira
fasesãoosprofissionaisdesaúde,
idosos, (indígenas)eacamados”.Em
relaçãoaosacamados,Catapreta
explicaqueos já cadastradosno
atendimentodomiciliarnão

precisarãofazernova inscriçãopara
avacinação.“Qualquerpessoacom
oRGdessepaciente(acamado),
umcomprovantederesidência
eumatestadomédico,deve iraté

umapoliclínica,onde
cadastraráesseacamado,e
iremosvaciná-losemcasa.”

Infectologista santista é imunizado

Estadoantecipaenviodevacinas
Santos deverá começar a imunização amanhã mesmo, assim que doses da CoronaVac chegarem; Estado fará entrega para a região

VANESSARODRIGUES
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PORTO&MAR
AdvogadoespecializadoemDireitoPortuárioeRelaçõesGovernamentais

Editor LeopoldoFigueiredo

MatheusMiler

E-mail portomar@atribuna.com.br

A publicação do aviso de audiência
pública da Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários (Antaq) 19/2020 –
que se destina a dar publicidade e co-
lher subsídios sobre os instrumentos
técnicose jurídicosquedarãosuporteà
desestatizaçãodaCompanhiaDocasdo
Espírito Santo (Codesa) – é uma impor-
tanteetapanoprocesso inéditodaven-
dadeuma autoridade portuária. Omo-
delo proposto pelo Governo Federal
prevêaalienaçãodasaçõesrepresenta-
tivas do capital social da Codesa e a
cessãoonerosadosportosorganizados
deVitóriaedeBarradoRiacho.
Garantindoaonovoconcessionárioa

total liberdade para exploração das
áreas operacionais e não operacionais,
omodelo proposto é um excelente tes-
te para balizar a desestatização de ou-
tras autoridades portuárias que admi-
nistram os principais portos públicos
doPaís.
Com a estimativa de arrecadação de

maisdeR$2bilhõesaolongodocontra-
to de concessão – que tem por objeto o

desempenho das funções de Adminis-
tradoraPortuária-onovoconcessioná-
rio pagará, além da outorga inicial, o
percentual de 7,5%da receita bruta de

sua operação, a título de contribuição
variável, e 2% do valor atribuído ao
terreno greenfield de Barra do Riacho,
até que a área seja comercialmente

explorada. Suportando também o
reembolso das despesas da fiscaliza-
çãoaserrealizadapelaAntaq.
As justificativas e a relevância do

projeto foram abordadas emmatérias
anteriores, e muito debatidas pela co-
munidadeportuária.Emsuma,oGover-
no pretende, além de modernizar a
gestãodaautoridadeportuária,arreca-
dar recursos e diminuir a presença do
Estadonaatividadeportuária.
No meu último artigo, publicado

nesta coluna em dezembro, que trata
do tema da desestatização, elaborado
apartirdeapresentaçõesdasautorida-
des em evento promovido pelo Grupo
Tribuna, restavamaindaalgumasdúvi-
das conceituais, entre elas a limitação
ou vedação da participação de empre-
sas arrendatárias como proponentes
no leilão.
Otema,agoraesclarecido,estádisci-

plinado no capítulo III da minuta do
edital de leilão e confirma a diretriz
anunciada anteriormente, ou seja, não
poderão participar como proponentes

do leilão as empresas que, na data da
entrega da proposta, figurem como
titular de Contrato de Arrendamento
Portuário, ou equivalente, na área no
porto organizado, estendendo-se esta
limitação às empresas controladas ou
controladorasdaarrendatária.
Vedada então a participação direta

comoproponente,aempresaarrendatá-
riadoportopúblicosomentepoderápar-
ticipardoleilãocomomembrodeconsór-
cio,emporcentagemlimitada,aserdefi-
nida, e sem que possua controle
decisórionaestruturasocietária,excluin-
doassimapossibilidadede formaçãode
umcondomínioportuárioconstituídope-
las empresas arrendatárias locais. Na
propostadeedital,nãoexistevedaçãoàs
demais arrendatárias doPaís, que estão
liberadas para participar do leilão como
proponente ou membro de consórcio
sem limitação de participação, desde
querespeitadaalegislaçãosetorial.
Com isso, o GovernoFederal procura

blindar “interesses menores” e evitar
conflitosna tomadadedecisãoestraté-
gicadafuturaAutoridadePortuáriapri-
vada, garantindo o foco no desenvolvi-
mento da infraestrutura portuária e no
crescimento econômico dos complexos
portuáriosdeVitóriaeBarradoRiacho.

FERNANDABALBINOE

LEOPOLDOFIGUEIREDO

DAREDAÇÃO

Os profissionais da área de
transporte – considerados
prestadores de serviços es-

senciais para o desenvolvi-
mentodoBrasil – foram in-
cluídosnogrupoprioritário
na campanha de vacinação
doMinistériodaSaúdecon-
tra a Covid-19. A medida

integra informe técnico do
órgãopublicadoontem.
De acordo com o docu-

mento, estão nessa catego-
ria caminhoneiros, portuá-
rios (incluindo trabalhado-

res da área administrativa)
e funcionários das compa-
nhias aéreas nacionais, de
empresas metroferro-
viárias de passageiros e de
cargas, de empresas brasi-
leiras de navegação, além
demotoristas e cobradores
detransportecoletivorodo-
viário de passageiros urba-
noedelongocurso.
A inclusão foi comemora-

da peloministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes de
Freitas. “Essa é uma grande
notíciaparanossostrabalha-
dores que continuaram,
mesmodurante toda a pan-
demia, prestando um gran-
de serviço ao nosso país. Es-
ses profissionais terão o su-
porte do Governo Federal
paragarantiravacinaçãoco-
mo grupo prioritário e va-
mos garantir segurança e as

condiçõesqueelesprecisam
paracontinuarnasestradas,
portoseferrovias”,declarou.
Segundo o Ministério da

Infraestrutura,parasevaci-
nar, esses profissionais te-
rãodecomprovar,pormeio
dedocumentação,queinte-
gramessesgrupos.
Na campanha de vacina-

çãodoMinistériodaSaúde,

iniciadaontem,foramcon-
siderados prioritários os
trabalhadores de saúde,
pessoas com 60 anos ou
mais,pessoascomdeficiên-
ciainstitucionalizadas,po-
pulação indígena aldeada,
povos e comunidades tra-
dicionaisribeirinhasequi-
lombolas,grupocommor-
bidades, funcionários do
sistemacarcerário, presos,
pessoas em situação de
rua, funcionários das for-
ças de salvamento e segu-
rança, forçasarmadas, tra-
balhadores da educação e
pessoas com deficiência
permanentegrave.

PEDIDO

A inclusão dos portuários
entre os grupos priori-
tários foi requeridapordi-
versas associações empre-
sariais do setor. O primei-
ropedidosobreotemapar-
tiudaFederaçãoNacional
das Operações Portuárias
(Fenop). Segundo o presi-
dente da entidade, Sérgio
Aquino,nosportosdeSan-
tos e São Sebastião, entre
trabalhadores portuários
avulsos e vinculados, há
15.813profissionais.
De acordo com o presi-

dentedaAssociaçãoBrasi-
leira dos Terminais Por-
tuários (ABTP), Jesualdo
Conceição Silva, no País
cerca de 112 mil pessoas
atuamnosetorportuário.

Telefone 2102-7269

Vacina:portuários terãoprioridade
Ministério da Saúde inclui profissionais do setor de transporte entre os grupos que vão receber as doses do imunizante primeiro

“O setor portuário nacional é instrumento logístico
fundamental, para garantir os constantes fluxos comerciais,

que têmgeradopermanentes saldos positivos”
SérgioAquinopresidente daFederaçãoNacional dasOperaçõesPortuárias

TRIPULANTES

Desestatizar paraavançar - parte II

Entidadesqueprestamassistência
amarítimos estrangeirosquevêm
aoPortodeSantospediram, à
AgênciaNacional deVigilância

Sanitária (Anvisa) e a àAutoridade
Portuáriade Santos, a inclusãode
tripulantesentre osprofissionais
a serem incluídosnos grupos

prioritáriosdevacinação contraa

covid-19.Desdemarço, quando
começouapandemianoPaís,
osprofissionais deoutrospaíses
nãosãoautorizadosadeixar

osnaviospara evitar
contaminações. Inicialmente,
o temoreradequeovírus

chegasseaoBrasil abordodas
embarcações, oquenãoocorreu.

FALECOMAGENTE!
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ECONOMIA

JÚNIORBATISTA

DAREDAÇÃO

O preço dos aluguéis em
Praia Grande e em Santos
fechouoanoentre asmaio-
res altas acumuladas para
2020.EmSantos,oacumu-
lado foi de 7,39% em rela-
ção a 2019. Na Cidade de
Praia Grande, esse número
ficouem6,25%.
Os dados são do Índice

FipeZap de Locação Resi-
dencial, que acompanha o
preço médio de locação de
apartamentos prontos em
25 cidades, com base em
anúncios veiculados em
portais imobiliários.
Os percentuais das duas

cidades sãomaiores do que
o Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) do
ano passado. O IPCA é o
principal índice da inflação
esubiu4,52%.
Porém, contratos já em

execução são reajustados
pelo IGP-M, que subiu
23,14%noanopassado.De-
vido ao percentual elevado,
puxado pelo efeito da alta
do dólar e consumo de ali-

mentos na pandemia, a ne-
gociaçãoentredonoeinqui-
linosetornoucomum.
Segundo o coordenador

do FipeZap, Eduardo Zyl-
berstajn,ocomportamento
das pessoas durante a pan-
demia pode ter influído na
variaçãodospreços.
Abuscapor locaisemque

se possa fazer home office
commaior qualidadede vi-
da, como as cidades litorâ-
neas, pode influir na varia-
ção dos preços dos anún-

cios. “Há evidências de que
muitas famílias que deixa-
ram suas casas na Capital e
semudaramparaoInterior
ouLitoralcertamenterefor-
çamessahipótese”,diz.
Santosapareceemtercei-

ro lugar no ranking de pre-
ços médios de locação por
cidade, com R$ 34,38 por
metro quadrado. Para um
imóvel de 100 metros qua-
drados, o aluguel será de
R$3.438,00.
Este valor está acima da

médiaponderadados25mu-
nicípioscomanúnciosnosi-
te, que é de R$ 30,46/m2.
Santos perde apenas para a
Capital, com R$ 40,06/m2

eBarueri,naRegiãoMetro-
politana de São Paulo, com
R$37,65/m2.

Praia Grande é a nona
colocada. O valormédio da
locação por metro quadra-
do lá é de R$ 24,25. Um
imóvel de 100 m2 sairá por
R$ 2.425, 00 – 29% mais
baratoqueodeSantos.
“Entre os motivos que

podemexplicar esse fenô-
meno, entendo que te-
mos a infraestrutura da
cidade, a oferta limitada
de bons imóveis e tam-
bém a natureza das loca-
ções, de prazos meno-
res”, dizZylberstajn.

Editor Marcelo Santos

E-mail economia@atribuna.com.br

DORIO

Aaltadopreçodogáslique-
feito de petróleo (GLP) nas
refinarias da Petrobras,
quereajustouovalordopro-
duto em 6%, emmédia, no
último dia 7, chegou na se-
manapassadaaosconsumi-
doresresidenciais.
Dados da Agência Nacio-

naldoPetróleo,GásNatural
eBiocombustíveis(ANP)de-
monstram que o botijão de
13 Kg estava sendo vendido
noperíodode10a16dejanei-
ro a R$ 76,50, o que repre-
sentaumaaltade1,9%com-
parado à semana anterior,
quando estava custando R$
75,05,emmédia.

Os valores do botijão, no
entanto, variam de acordo
com o local de venda. Na
Região Norte, está sendo
vendido o GLP de 13 kg
mais caro do País, a R$
84,66. No Sudeste, o preço
estáabaixodamédianacio-
nal, R$ 74,07; no Sul, sai a
R$ 77,99; no Nordeste, a
R$75,68;enoCentro-Oes-
te,aR$81,75.
Aoanunciaraaltadoderi-

vado de petróleo em suas
refinarias, a Petrobras afir-
mou ter reajustado o valor
para seguir a variação do
preço de importação, se-
guindo suapolítica depari-
dade internacional. Este

ano,acotaçãodacommodi-
tytemapresentadosucessi-
vasaltas,oquelevaosagen-
tes do mercado a projetar
que os produtos da estatal
vãoficarmaiscaros.

GASOLINA

A Petrobras anunciou on-
tem o reajuste da gasolina,
cujo preço médio do litro
vendido nas refinarias vai
passar hoje deR$ 1,84 para
R$ 1,98, alta de 7,6% (R$
0,15, em média). Esse foi o
primeiroaumentodagasoli-
nanoano.Oúltimoaconte-
ceunodia29dedezembro.
Masantesmesmodopro-

dutoficarmaiscaronasrefi-

narias, consumidores do
Sul e Sudeste já pagaram
mais por ele na semana
passada. No Sul, o litro
passou de R$ 4,472, na
semanade3a9dejaneiro,
paraR$4,525, na semana
de 10 a 16 domês. No Su-
deste, foideR$4,495para
R$4,503.
Segundoaestatal,atéche-

gar ao consumidor são
acrescidostributosfederais
e estaduais e custos para
aquisiçãoemisturaobriga-
tóriadebiocombustíveispe-
lasdistribuidoras,alémdas
margens brutas das distri-
buidoras e dos postos.
(EstadãoConteúdo)

DESÃOPAULO

A Caixa assumiu ontem a
gestãodos recursosedopa-
gamento das indenizações
do Seguro de Danos Pes-
soais Causados por Veícu-
losAutomotoresdeViaTer-
restre (DPVAT). Em duas
semanas o banco vai dispo-
nibilizar um aplicativo, se-
gundo o presidente Pedro
Guimarães.
Segundo ele, todos os pa-

gamentos de indenização
do seguro serão realizados
exclusivamente pelo Caixa
Tem,oappdobancocriado
durante a pandemia para
distribuir o auxílio emer-

gencial. “Há uma grande
pulverização dos brasilei-
ros, nos lugaresmais remo-
tos,comojádemonstramos
pelo pagamento do auxí-
lio”, disse Guimarães. Se-
gundoele, ascontascriadas
para o pagamento da inde-
nizaçãoserãogratuitas.

Guimarães contou que,
em um primeiro momen-
to, o atendimento será fei-
to nas agências físicas,
mas que haverá aplicativo
especializado daqui duas
semanas,oDPVATCaixa.
Ele estima que 500 mil

seguradostenhamdeman-
das por ano. Conforme
Guimarães, não haverá
mudançanasregrasdein-
denização do DPVAT.
(EstadãoConteúdo)

DESÃOPAULO

Opublicitário Alex Perisci-
noto morreu no domingo
em decorrência de compli-
cações da covid-19 aos 95
anos. Além de ter sido um
dos fundadores da Almap
(hoje AlmapBBDO), foi
tambémo juradobrasileiro
pioneiro no Cannes Lions -
Festival Internacional de
Criatividade,em1972.
Filhodeimigrantesitalia-

nos e nascido em Mococa,
no Interior, Periscinoto te-
ve de começar a trabalhar
aos 12 anos em uma leite-
ria,depoisqueafamíliami-
grouparaaCapital.Adoles-

cente, conseguiu emprego
numa fábrica de biscoitos e
nasindústriasMatarazzo.
O trabalho na Publicida-

de começou pelo desenho.
Na Sears, loja de departa-
mentos americana, em São
Paulo,eledesenhavaosele-
trodomésticos que apare-
ciam nos anúncios. Foi en-
tãoquesurgiuaoportunida-
de de migrar para uma
agênciadepublicidade.
A experiência na Stan-

dardPropaganda (umadas
principaisdoPaísnaépoca,
ainda nos anos 1950) levou
aoutraoportunidadenova-
rejo, já como executivo, no

Mappin.Foigraçasàvare-
jista que ele aprendeu o
trabalhodecriaçãoemdu-
pla, de arte e criação, em
umaviagemnosEUA.
Periscinoto entrou para

a Almap nos anos 1960 e
logo se tornou sócio. Ao
lado deAlcantaraMacha-
do,liderouaagência,aten-
dendoVolks,Pepsi,Dano-
neePanAm.Deixouaem-
presa no fim dos anos
1990, após a associação
coma americana BBDOe
passar o comando para
Marcello Serpa e José
LuisMadeira.
Passou, então, a traba-

lharcomoconsultornaSP-
GA, da qual era sócio ao
lado de Luiz Sales,Walter
FontouraedeSérgioGuer-
reiro. (EstadãoConteúdo)

Telefone 2102-7274

Segundo Índice Fipezap, metro quadrado da locação em Santos subiu 7% no ano passado e atingiu R$ 34

Segundo estatal, reajuste do gás de cozinha se deve à alta do petróleo

Vacinaestimulaaérease shopping
Depoisdeacumularperdade3,54%nasemanapassada, o Ibovespa

subiu0,74%ontem,aos 121.241pontos.Oânimocomavacina
ajudouasaéreasAzul (+1,82%)eGol (+1,02%)e Iguatemi (+1,26%).

RENTABILIDADEDODONO

Caixacomeçaaatenderusuário
doDPVATepreparaaplicativo

Covid-19mataAlexPeriscinoto,
íconedapublicidadebrasileira

O ÍndiceFipezap tambémavalia a
rentabilidadedoaluguel parao
proprietário. Esta éadiferença

entreopreçomédioda locaçãoeo
dosanúnciosdevendados imóveis
noportal. Ele avalia, emnúmeros, o

retornomédiodoaluguel
residencial, por ano, paraquem
comprouo imóvel. Santos ePraia
Grandesãoasque tiveramamaior
rentabilidadeentre todas as regiões

pesquisadas. Santos registrou
7,40%de rentabilidade. Praia

Grande teve rentabilidadede
7,29%.Para efeitosde comparação,
amédiaponderadadas 25 cidades
foi de4,70%. “Os juros baixos têm
de fato atraídomuitos investidores
paraomercado imobiliário. Em

cidadespraianas, normalmenteos
contratosdealuguel têmprazos
menores, por isso o riscode

vacância émaior, oqueexplica em
parte essa taxamaisalta”, afirmao
coordenadordo índice, Eduardo

Zylberstajn.

Brasil Terminal Portuário S.A - BTP, torna público que recebeu do instituto
Brasileiro doMeio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,
a prorrogação da Licença de Operação nº 1171/2013, até a data de
23/12/2030, para operação do Terminal Portuário de Uso Múltiplo, de
movimentação de carga geral conteinerizada ou não, localizado na
Avenida Engenheiro Augusto Barata, s/nº, Alemoa, Santos, São Paulo.

FALECOMAGENTE!

Aluguéis sobem
acimada inflação
emSantosePG
Para coordenador da pesquisa, pandemia influencia preços

CARLOSNOGUEIRA - 5/8/19

MATHEUSTAGÉ - 3/11/20

MédiadoGLPsuperaR$80,dizANP
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DEBRASÍLIAESÃOPAULO

Após a forte retração em
março e abril em razão dos
efeitosdapandemia,aativi-
dade econômica no País
apresentouemnovembroo
sétimo mês consecutivo de
alta. Apesar desse resulta-
do, o nível desacelerou na
comparação com os meses
anteriores enãoatingiupa-
tamardeantesdacovid-19.
É o quemostrou o Índice

de Atividade Econômica
(IBC-Br) calculado pelo
Banco Central. Considera-
do uma prévia do PIB, o
indicador subiu 0,59% em
novembroanteoutubro, na
série já livre de influências
sazonais - uma espécie de
compensação para compa-
rarperíodosdiferentes.Em
outubro, porém, o avanço
haviasidode0,75%.
SegundooBC, apartir de

maio, o IBC-Br passou a
apresentar sequênciade al-
tas, semprena comparação
com o mês anterior. O nú-
mero de novembro é o me-
norentreeles.
A alta do IBC-Br ficou

dentrodointervaloprojeta-
dopelosanalistasdomerca-
do financeiro, que espera-
vamresultado entre0,20%

e 1,5% (com mediana de
0,5%).Nacomparaçãoen-
tre novembro de 2020 e
novembro de 2019, houve
baixa de 0,83% na série
semajustessazonais.
O IBC-Br serve como

parâmetro para avaliar o
ritmo da economia brasi-
leira ao longo dos meses.
A projeção atual do BC
para a atividade domésti-
ca em 2020 é de retração
de 4,4%. Este cálculo foi
atualizado no Relatório
Trimestral de Inflação
(RTI)dedezembro.

MODERAÇÃO

O Goldman Sachs afirma
que a atividade econômi-
ca deve seguir em recupe-
ração nos próximos me-
ses,acompanhandooIBC-
Brdenovembro.
Mas o banco americano

fala tambémem“modera-
çãonocrescimentodaren-
da disponível” por conta
da segunda onda da co-
vid-19, da inflação emalta
- especialmente no caso
dosalimentos-edafraque-
za no mercado de traba-
lho.(EstadãoConteúdo)

DAREDAÇÃO

Ocomeço do ano exige pla-
nejamentodopequenoem-
preendedor para as obriga-
çõescomaReceitaFederal.
O Sebrae listou oito pontos
deatençãoenvolvendoobri-
gaçõeseserviços importan-
tes para o empresário ficar
de olho e não perder ne-
nhumprazo.
Amaior parte da lista en-

volve os microempreende-
dores individuais (MEIs).
Já sãomais de 11,3milhões
em todo o Brasil e 3 mi-
lhõesnoEstadodeSãoPau-
lo. O diretor-superinten-
dente do Sebrae-SP, Wil-
son Poit, ressalta a impor-
tância do empreendedor
manter as obrigações em
dia. No caso do MEI, ele
mantém os benefícios co-
moaposentadoriaeauxílio-
doença,porexemplo.
Só em 2020, mais de 1,8

milhão de novos MEIs en-
traramnomercado. “Coma
crise gerada pela pande-
mia, umgrande contingen-
tedeprofissionaispartiupa-
ra a abertura do negócio
próprio”,dizele.
“Oriscodoempreendedo-

rismo por necessidade está
na tomada de decisões pre-
cipitadas e sem planeja-
mento.Odesafioétransfor-
mar necessidade em opor-
tunidadeeé justamenteon-
de o Sebrae aparece: para
ajudar com orientação e
apoio”,afirmaWilsonPoit.

Plantio de soja em Campo Mourão (PR): alta dos alimentos é um dos fatores que podem inibir recuperação

CHINA

PRINCIPAISCOMPROMISSOS

MEIdeve
ficaratento
aobrigação
comReceita

>>InscriçãoMunicipal
ALei deLiberdadeEconômica
considerou todasasatividades
doMEI comobaixo risco,
dispensandoosempresários
dessacategoria deempresa
doAlvarádeFuncionamento.
Mesmoassim, é recomendado
verificar a legislaçãomunicipal
antesda formalização.

>>DeclaraçãoAnualdoMEI
Operíodoparaentrega
daDeclaraçãoAnual doMEI
éde 2de janeirode2021
a31demaiode 2021. Evite
multaseatrasos.

>>OpçãopeloMEI/ME
Oprazoparaenquadramento
poropçãoparaoMEI ouMEvai
de2de janeirode2021 a29de
janeirode 2021.

>>Excessodereceitade
até20%(MEI)
SeoempresárioMEI, noano
de2020, ultrapassouo seu
faturamentoematé 20%, já deve
transmitir aDeclaraçãoAnual
doMEI nestemês e recolher o valor
damultadoexcedente, geradana
transmissãodadeclaraçãoe
procurarumcontador para
proceder comamigraçãopara
microempresaeevitar
recolhimentos retroativos.

>>ParcelamentodoMEI
Osdébitos referentes a2020
poderãoser parceladosapartir de
2021. Somenteosdébitos dos
últimos cincoanos sãoexigíveis.

>>PortaldoEmpreendedor
Desde4dedezembro,oPortal do
Empreendedormigrouparaa

plataformagov.br. Onovo endereço
éhttps://gov.br/mei. Você será
redirecionadoparaaURL fixa
https://gov.br/empresas-e-negocios
/pt-br/empreendedor

>>AtualizaçãodoboletoDAS
Osaláriomínimo foi reajustadopara
R$ 1,1mil. UmdosvaloresqueoMEI
contribui noboletoDASé5%
dosaláriomínimo. Portanto, fique
atentoa alteraçãodevalores.

>>Alteraçãodasatividades
permitidaspeloMEI
Acada final de ano, oGoverno
Federal informaasocupaçõesque
foram incluídaseexcluídaspelo
MEI. Para semanterna condição
deMEI, consulte se a suaatividade
nãosofreu alterações.

Fonte: Sebrae

AChina foi umadaspoucas
economiasdomundoque

registraramcrescimentoem2020,
comavançode 2,3%noProduto
InternoBruto (PIB). Aindaassim,

esseéomenor resultadodopaís em
44anos. “As basesdaeconomianão
estãoestáveis”, afirmaochefedo
EscritórioNacional de Estatística

(BNS),Ning Jizhe.

Muitos trabalhadores se tornaram empreendedores por necessidade: é preciso ficar atento à burocracia

PréviadoPIB tem7aalta seguida
Apesar da tendência positiva, BC diz que ritmo da recuperação desacelerou e não atingiu patamar pré-pandemia

DIRCEUPORTUGAL/FOTOARENA/ESTADÃOCONTEÚDO- 29/9/20

MATHEUSTAGÉ -8/12/20

18/1
Compra

R$
Venda
R$

Dólar comercial (+0,01%) 5,3037 5,3047

Dólar turismo (+0,07%) 5,3170 5,4570

Euro/BC (+0,03%) 6,4050 6,4070

Bitcoin:R$ 193.261,00 (-0,49%)às 19:09

Fontes: EstadoConteúdo e Investing

INSS

Renda líquida (R$) Alíquota (%)
Parcelaa
deduzir (R$)

Deduções:

1)R$ 189,59por dependente.

2)Pensãoalimentícia por acordo judicial ou
escriturapública;

3) ContribuiçãoàPrevidênciaSocial;

4)R$ 1.903,98 poraposentadoria paraquem já
completou65anos;

Até 1.903,98 — isento

De 1.903,99a2.826,65 7,50 142,80

De2.826,66a3.751,05 15,00 354,80

De3.751,06a4.664,68 22,50 636,13

Acimade4.664,68 27,50 869,36 Fonte:Cenofisco

APLICAÇÕES

MOEDAS

INFLAÇÃO

ALUGUEL

IRNAFONTE

Índices (%) Mai/20 Jun/20 Jul/20 Ago/20 Set/20 Out/20 Nov/20 Dez/20 12meses

IPCA/IBGE -0,38 0,26 0,36 0,24 0,64 0,86 0,89 1,35 4,52

IGP-DI/FGV 1,07 1,60 2,34 3,87 3,30 3,68 2,64 0,76 23,08

INPC/IBGE -0,25 0,30 0,44 0,36 0,87 0,89 0,95 1,46 5,45

INCC-DI/FGV 0,20 0,34 1,17 0,72 1,16 1,73 1,28 0,70 8,81

IGP-M/FGV 0,28 1,56 2,23 2,74 4,34 3,23 3,28 0,96 23,14

IPC/Fipe -0,24 0,39 0,25 0,78 1,12 1,19 1,03 0,79 5,62

Fonte: EstadãoConteúdo

INDICADORES

Janeiro/2019adezembro/2020
Índices Fatorde reajuste

IGP-M (FGV) 1,2314

IPCA (IBGE) 1,0452

INPC (IBGE) 1,0545

IPC (Fipe) 1,0562

Fonte:EstadãoConteúdo

Contribuições — Tabelaapartirde 1ode janeirode2021

Faixa De (R$) Até (R$) Alíquota Adeduzir

1 Saláriomínimo 1.100,00 7,5% –

2 1.100,01 2.203,48 9% 16,50

3 2.203,49 3.305,22 12% 82,60

4 3.305,23 6.433,57 14% 148,71

Opercentual demulta a ser aplicado fica limitadoa20%,mais taxa Selic.

Contribuiçõesdeautônomo, facultativoeempregador

Saláriodecontribuição (R$) Alíquota INSS Valorda contribuição (R$)

1.100,00 5% 55,00

1.100,00 11% 121,00

De1.100,00a6.433,57 20% De220,00a 1.286,71
Vigênciaapartir de fevereiro (obs. incide sobre janeiro a serquitadoemfevereiro)

Opercentualdemultaaseraplicado fica limitadoa20%,mais taxaSelic

Poupança/reajustemensal
(comaplicação feita até3/5/12)

0,50%

Poupança/reajustemensal

Novapoupança (comaplicaçãoapartir de4/5/12)
0,1159%

TaxaCDI : 1,90%aoano—TaxaSelic janeiro:0,15%–Fonte:EstadãoConteúdo, ReceitaFederal
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BRASIL

Covid-19. Avião chegaa
Belém(PA) compacientesde
covid-19doAmazonas.OParáéum
dosestadosque já começarama
receberamazonenses sob riscode
mortedevidoà falta devagasnos
hospitais ede insumos.Dois
pacientesdeParintins (AM)ocupam
vagasnohospital de campanha
instaladoemaeroportoda capital
paraense.O transporte foi feitopor
aeronavedaForçaAéreaBrasileira
(FAB).Mais seis amazonenses
devemchegaraBelémpara
tratamentohojenamesma
unidade.

Editor Marcelo Santos

CLICK

E-mail brasil@atribuna.com.br

ALEXRIBEIRO/AGÊNCIAPARÁ

DESÃOPAULO

Apoucomaisdedezdiasda
eleição para a presidência
da Câmara, o Solidarieda-
de declarou apoio a Baleia
Rossi (MDB-SP). O parti-
do chegou a flertar comAr-
thur Lira (PP-AL), princi-
pal oponente deRossi,mas
desistiu por causa do apoio
dogovernoaLira.
Em uma reunião na sede

do Solidariedade em São
Paulo com a presença de
Rossi e líderes do PT, PV,
PSL,CidadaniaeSolidarie-
dade, a avaliação foi que o
desgastedogovernonacon-
duçãodapandemiadocoro-
navírusdeveatrairmaisde-
putadosparaobloco.Acan-
didatura do emedebista foi

lançadapeloatualpresiden-
te da Câmara, Rodrigo
Maia(DEM-RJ).
“Isso fortalece a nossa

candidatura”, disse Rossi,
aos ser questionado sobre a
imagem do governo na cri-
se do coronavírus. “Acredi-
to que todo esse bate-cabe-
ça pode ajudar muito no
fortalecimento da nossa
candidatura”.
OpresidentedoSolidarie-

dade, Paulinho da Força
(SP), deu declarações no
mesmosentido,mesmoaos
reconhecer que parte da
bancadachegouadefender
umapoio do partido aLira.
“O que mais pesou foi a
aproximação do Arthur Li-
ra comoGovernoBolsona-

ro, issopediubastanteden-
trodopartido”.
Rossi minimizou a ero-

são de votos em partidos
que declararamapoio a ele.
Levantamento do jornal O
Estadão de S, Paulo mos-
trou queDEMePSDB têm
deputadosquedeclaramvo-
tos ao oponente e uma van-
tagem de Lira nos declara-
dos, emboranãoo suficien-
te para garantir vitória. “É
natural que, com a pressão

que o governo está fazendo
em cima dos parlamenta-
res, mesmo deputados que
prefiramumaCâmarainde-
pendente às vezes sinali-
zem para o outro lado para
evitarrepresálias”.

FORMATODAELEIÇÃO

Maia (DEM-RJ), afirmou
ontemquea eleiçãodopre-
sidente da casa será feita
apenasde formapresencial
no dia 1º. A decisão foi to-

mada pela Mesa Diretora -
formada por sete integran-
tes - com voto contrário de
Maia.
Segundoele, a eleiçãopo-

derá envolver a circulação
de até 3mil pessoas emum
únicodianoCongresso.“Te-
mos demobilizarmais de 2
mil funcionários, tema im-
prensa, de alguma forma é
uma circulação mínima de
3 mil pessoas no dia”.
(EstadãoConteúdo)

DEBRASÍLIA

Sob pressão política devido
à covid-19, o presidente
Jair Bolsonaromandou re-
cados a seus críticos e afir-
mou que as Forças Arma-
das são as responsáveis por
decidir se há democracia
ouditaduraemumpaís.
BolsonaroelogiouasFor-

ças Armadas que, na sua
avaliação, foram “sucatea-
das”naesteiradeumaestra-
tégia para adotar o socialis-
monoBrasil.
“Quem decide se um po-

vo vai viver na democracia
ou na ditadura são as suas
Forças Armadas. Não tem
ditaduraondeasForçasAr-
madas não a apoiam”, afir-
mou o presidente em con-
versa com apoiadores, no
PaláciodaAlvorada.Candi-
dato a novo mandato, em
2022, Bolsonaro sugeriu,
ainda, que a situação pode
mudar, dependendo do re-
sultadodadisputa.
As declarações repercuti-

rammal. O tom ideológico
ocorrenomomentoemque
aumentam protestos con-
tra o governo, como pane-
laços, sua popularidade cai

nasredessociaisehápres-
sãoparaoimpeachment.
“Éumafrase recorrente,

muito próxima de desres-
peitaraConstituição.Ago-
ravolta,nomeiodapande-
mia,numsinaldedesespe-
ro em relação à completa
falta de gestão do seu go-
verno e do seu Ministério
da Saúde”, disse o presi-
dente da Câmara, Rodri-
goMaia(DEM-SP).
ParaosenadorTassoJe-

reissati (PSDB-CE), o
Congresso e o STF preci-
samestar atentos aBolso-
naro.“Sóumcegonãoper-
cebe o caminhoque opre-
sidente está traçando na
sua trajetória”. (Estadão
Conteúdo)

Telefone 2102-7274

Baleia Rossi (à dir.) com Maia: segundo candidato, pressão do governo estimula voto anunciado a Lira

DefensoriapedeparaadiarEnemereaplicaçãoaausentes
ADefensoriaPúblicadaUniãopediuà JustiçaoadiamentodasprovasdoExameNacional do

EnsinoMédio (Enem)marcadasparadomingoea reaplicaçãoaosausentes.Oórgãoargumenta
queo Inepnão respeitouopercentual deocupaçãodas salas comque tinhase comprometido.

BOLSONARO

AFIRMAÇÕES

>>Pedidosde impeachment
Commais de60pedidosde
impeachmentàespera deuma
avaliação sua, opresidenteda
Câmara,RodrigoMaia (DEM-RJ),
nãodescartouapossibilidadede
aberturadeumprocessopara
destituir JairBolsonarono futuro,
masdisseque, nomomento, o foco
doLegislativo deve sero combate
àpandemia. Ele afirmouaindaque
umaComissãoParlamentar de
Inquérito (CPI) poderá ser aberta
para investigar ações eomissões
dogovernonoenfrentamentodo
coronavírus. “Achoquenesse
momento, a gente tiraria o focodo
enfrentamentodo coronavírus”.

>>Quedanapesquisa
Aparceladapopulaçãoque
reprovaoGovernoBolsonaro
aumentoupelaprimeira vezdesde
março, segundopesquisadaXP
Investimentose Instituto de
PesquisasSociais, Políticas e
Econômicas (Ipespe).A pesquisa
apontaque subiude 35%para
40%a fatiaque consideraa gestão
comoruimoupéssima.O
percentual é semelhante aodo
iníciodapandemia emabril. Já a
parcelaqueavalia aadministração
dogoverno comoótimaouboa
caiude 38%para32%.Éaprimeira
vezdesde julho emqueaavaliação
negativa superaapositiva. Para
52%épéssimaaatuaçãodo
governo frente àpandemia. Em
dezembroeram48%.

“Isso, democracia e liberdade,
só existe quandoas suas

respectivas ForçasArmadas
assimoquerem”
7demarçode2019

“Nósnãoqueremosnegociar
nada.Acabouaépocada
patifaria. É agoraopovono

poder”
19deabril de2020

“Nósqueremos fazer cumprir
oartigo 142daConstituição. E,

havendonecessidade,
qualquer dospoderespode,
né?Pedir às ForçasArmadas

que intervenhampara
restabelecer aordemno

Brasil”
22demaiode2020

“Nós,militares das Forças
Armadas, porqueeu também

soumilitar, somosos
verdadeiros responsáveis pela

democracianesse País”
15de junhode2020

“Quemdecide se umpovo vai
viver nademocracia ouna
ditadura sãoas suasForças

Armadas”
Ontem

Solidariedade
desistede
Liraeapoia
BaleiaRossi
Candidato de Maia enfrenta infidelidade

FALECOMAGENTE!

DIDASAMPAIO/ESTADÃOCONTEÚDO- 10/1/21

ForçasArmadasdefinemdemocracia
ouditadura, afirmaBolsonaro
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Piratas levamcarga
Os piratas que abordaram o navio
Diana, na madrugada de terça-feira,
levaramcaixas commáscarasdepro-
teção e diversos tubos comgás lique-
feitoecongelado.

Dersamudaesquema
A Dersa antecipou a Operação
Descida devido ao congestiona-
mento do sistema Anchieta-Imi-
grantes, causado pelo tráfego aci-
ma do normal de veículos viajan-
do doPlanalto à Baixada.

Carnemaisbarata
Os consumidores começarão a pa-
gar menos pelo quilo da carne a
partir de segunda-feira. Essa redu-
çãoéemrazãodoretornodoforne-
cimento normal do produto após
umperíododeescassez.

PartidoBasco
O Partido Nacional Basco, maior
agremiação das províncias bas-
cas, anunciou ontem sua retirada
do Parlamento de Madrid devido
à falta da definição de um estatu-
tode autonomia.

CBFassumecomando
O futebol brasileiro está, desde on-
tem, sob comando da Confedera-
çãoBrasileiradeFutebol.Oprimei-
ro presidente da entidade, Giulite
Coutinho, tomou posse prometen-
doareestruturaçãodo futebol.

O tema começa a frequentar os
foros mais avançados da democracia:
a influência da tecnologia e da inteli-
gência artificial na esfera da política.
O pressuposto central é o de que a
personalidade de uma pessoa pode
ser decifrada por processos de reco-
nhecimento facial, que temcomobase
os estudos feitos por um controverso
professor da Universidade Stanford, o
polonês Michal Kosinski. A polêmica
ganha intensidade desde a campanha
americana de 2016, a da eleição de
DonaldTrump,que teriausadoalgorit-
mos extraídos de feições para identifi-
car a orientação política de eleitores.
E,apartirdaí, influenciá-loscominten-
sas cargasde conteúdos.
À sombra dessa hipótese, como pa-

nodefundo,desenham-se imensospai-
néis que tratam da crise da democra-
cia, doconflito recorrenteentreoesco-
podo liberalismoeoideáriodemocráti-
co (podem conviver ou tendem a se
afastar?), os sistemas partidários e
seuscaminhospelocentro,pelaesquer-
da ou pela direita, o nacional-populis-
mo,comseumovimentodevaivém.
Bobbio, em seu clássico O Futuro da

Democracia, faz um alerta: “o pensa-
mento liberal continua a renascer, in-
clusive sob formas capazes de chocar
pelo seu caráter regressivo, e de mui-
tospontosdevistaostensivamenterea-
cionário, porque está fundado sobre
umaconcepçãofilosóficadaqual,agra-
de ounão, nasceuomundomoderno: a
concepção individualista da sociedade
e da história. Concepção com a qual a
esquerda jamais fez seriamente um
acerto de contas”. O filósofo italiano
preocupava-se comodesmantelamen-
todoestadoassistencial.

Não por acaso, o nacional-populis-
mo tem expandido seus laços, fazendo
emergir no palco da política figuras
estrambóticas, impregnadasdos ideais
de defesa de suas pátrias contra “inva-
sões alienígenas”, nesse caso os imi-
grantes, acusados de sugar riquezas
nacionais, deaumentar adesigualdade
e contribuir para avolumar os índices
de insegurança pública. Com este dis-
curso, tocam fundo no coração de uma
“supremaciabranca”, esta que semos-
tra capaz de ameaçar a estabilidade
dospaísesdemocráticos.

Essa é a moldura sobre a qual se
projetam as ferramentas da tecnolo-
gia e da inteligência artificial. Ou seja,
pelo andar da carruagem, a impressão
é a de que o planeta caminha celere-
mentena trilha doGrande Irmão, oBig
Brother, com seus olhos vigiando to-
dose tudo,extraindo insumos,dadose
informações para alimentar os prota-
gonistasdonacional-populismo, refor-
çando seus poderes, criando em torno
deles a figura do mito e puxando a
sociedade para os domínios do autori-
tarismo. Essa caminhada terá muito
fôlego, não sendo coisa passageira,
exatamente pelo quadro de deteriora-
çãoquecorróidemocracias.
Não se chegou, ainda, ao ponto de

equilíbrio,poisosespaçosdoarco ideo-
lógico se imbricam e se confundem, a
pontodenãosesabermaiscomocarac-
terizarossistemaspolíticos:Sociais-De-
mocráticos? Socialistas? Comunistas?
Esquerdistascomcertoviésdemocráti-
co? Direitistas conservadores emdefe-
sa de valores tradicionais? Capitalistas
de estado como a China? (Que coisa
esquisita essa mimese camaleônica
quemesclaestadoautoritáriocomesta-

do democrático de direito, base do
sistemacapitalista).
Sobre esse espectro trabalha a en-

genharia da inteligência artificial,
cujos impactos sobre a política são
imprevisíveis. Imagine Fulano da Sil-
va, andando no meio da multidão,
apressadoparanãoperder o compro-
misso, sendo capturado por milhares
demicrocâmeras, que pinçam seu es-
tado d’alma, preparando-o para se
transformar em um “mutante políti-
co”? Esse retrato se parece com o
quadro pintado por George Orwell no
romance Big Brother, de 1984. Entra
novamente na mesa de debates o
criminalista italiano Cesare Lombro-
so, defensor da ideia de que crimino-
sos podem ser identificados por suas
características físicas. A tese lombro-
siana, rechaçada por muitos, agora
recebe o impulso da tecnologia. Que
temposestranhos.
O temavoltaaesquentarosânimos

nessemomentoemqueamaiordemo-
cracia ocidental, os EUA, padece do
assalto ao Capitólio, em Washington,
eventoqueabalaaconfiançadasocie-
dade sobre a capacidade do país su-
portar a ascensão de políticos batiza-
dosnaságuasda imponderabilidade.
O fato é que, a cada dia, os horizon-

tes democráticos são cobertos por
nuvensescuras.

GaudêncioTorquato
Colunista, jornalista,professoreconsultorpolíticoedecomunicação

AugustaFernandes
Domingo, 92 anos, do lar, filha de
José Rasteiro e Maria Pereira. Viú-
va de Floriano Fernandes. Deixa os
filhosRosemeyreeRosely. Funeral
noCemitériodaAreiaBranca.

CrisáliaDuartedeSouza
Domingo, aos93 anos, filhadeDeo-
cleciano Duarte e Jocelina Pereira
Duarte. Era casada com Armando
Cardoso de Souza. Deixa os filhos
Sônia, Ronaldo, Alda. Funeral no
CemitérioMunicipaldeCubatão.

ElizabethdaSilvaRego
Domingo,aos66anos,aux.enferma-
gem aposentada, filha de Francisca
da Silva Rego e Miguel Bastos do
Rego.Deixao filhoAndréLuiz.Fune-
ralnoCemitériodaAreiaBranca.

IsabeldeAndrade
Ontem, aos 90 anos, do lar, filha
de João de Andrade e Cândida
de Jesus. Era casada com José
Gonçalves de Assenção. Deixa
os filhos Maria, José, Anita e

Antônio. Funeral na Memorial
Necrópole Ecumênica.

MagdalenaTerraMainardi
Ontem, aos 81 anos, comerciante
aposentada, filha de Vicentina da
Silva Terra e Reynaldo Rodrigues
Terra.EracasadacomOsvaldoMai-
nardi. Era sua filha Elaine. Funeral
noCemitérioMetropolitano.

MariaAparecidaCunha
Domingo, 88 anos, do lar, filho de
Júlio Cunha e Cora Alves. Funeral
noCemitérioMun.deCubatão.

MariadasDoresRodrigues
Domingo, aos 86 anos, do lar, filha
de Adelia Rodrigues. Funeral no
CemitérioMunicipalVicentino.

Maria JosédosSantosdaSilva
Domingo,aos90,filhadeMariaJosé
dosSantos.EraviúvadeLuizFrancis-
co da Silva. Deixa os filhos Humber-
to,Maria José,Margarida, Jorge,Se-
verinaeMariadaPenha. Funeral no
CemitériodaAreiaBranca.

MariadeLurdesLima
DosSantos
Domingo, aos 76 anos, do lar,
filha de Ana Ferreira de Lima e
CiceroFerreiradeLima. Era casa-
da com José Alves dos Santos.
Deixa os filhos Edson, Edvaldo,
Eliane, Elineuza, Elizete, Everal-
do, Tatiane. Funeral no Cemité-
rioMunicipalVicentino.

MariaMarlucedaSilva
Domingo, aos 74 anos, do lar,
filha de Maria Inez Tavares. Era
casada com João Lourenço da Sil-
va Filho. Deixa os filhos Adilson,
Aguinaldo, Ailton, Carlos, João,
Magali,Margarete,Marlene,Mau-
ro, Severino. Funeral no Cemité-
rioMunicipal Vicentino.

RosaBezerraFrancisco
Domingo, aos 67 anos, costureira,
filha de Josefa Maria Bezerra e
ManoelFranciscoSobrinho.Eraca-
sada comLourival Pereira daSilva.
Deixa os filhosMarcia, Nelci. Fune-
ralnoCemitérioMetropolitano.

TelmaElita Lunardelli
AgueroGarcia
Domingo, aos 57 anos, comercian-
te, filha de Alane Terezinha da
Silva e Evaldo Luiz Lunardelli. Era
casada comEmersomAgueroGar-
cia Lunardelli. Deixa os filhos Ali-
ne, Daniel, Gabriela. Cerimônia no
CrematórioUnidas.

TherezinhadeLourdes
Zago Ierardi
Domingo, 77 anos, professora apo-
sentada, filha de Guilherme Zago e
Ernestina Cecilia Capra. Viúva de
Aldo Américo. Deixa os filhos Evo-
nir ZagoFerreira. Funeral noCemi-
tériodaAreiaBranca.

VicentinaEmiliano
Domingo, 90 anos, aposentada, fi-
lho de Sebastião Emiliano e Ana
Genovena da Silva. Funeral no Ce-
mitériodeAreiaBranca.

AndréLuiz LopesdeAlbuquerque
Ontem, 41anos, coordenador, filho
deLeucioBatistadeAlbuquerquee

Maria de Lourdes Lopes. Casado
comPriscilla Garcia Aguiar Santos.
Deixa a filhaMellina. Cerimônia no
CrematórioCampodasOliveiras.

DagobertoSoaresMiranda
Domingo, 61 anos, chefe de servi-
çosaposentado, filhodePedroSoa-
resMiranda e Sofia Aidar Miranda.
Casado comLúciaMonteiro Sabino
Miranda. Deixa os filhos Marcel,
Tais e Vitor. Funeral na Memorial
NecrópoleEcumênica.

EdvaldoBezerradaSilva
Ontem,60anos,motorista, filhode
Oscar Bezerra da Silva e Brasilina
Josefa da Conceição. Casada com
Fátima Carvalho da Silva. Deixa a
filha Vanessa. Funeral no Cemité-
rioMunicipaldeSãoVicente.

FernandodeAndradeRodrigues
Domingo, 77 anos, comerciante
aposentado, filho de Inocêncio Pe-
reiraRodriguese LeonorSoaresde
Andrade. Casado com Maria Hele-
na Afonso Rodrigues. Deixa os fi-

lhos Luiz Fernando, Andreia, Car-
los Eduardo. Funeral no Cemitério
daAreiaBranca.

JoãoCarlosAlves
Ontem, aos 60 anos, autônomo,
filho de Maria José Alves e Rubens
Alves.FuneralnoCemitérioMunici-
palVicentino.

JoséJorgeSantosCosta
Domingo, aos 65 anos, soldador,
filho de Maria do Rosário Costa
Santos e Juan Augusto Costa. Era
casado com Maria Verônica de
França Costa. Deixa os filhos An-
drea, Adriana, Adriano. Funeral no
CemitérioMunicipalVicentino.

JoséPedro
Domingo, aos 95 anos, filho de
Manoel Pedro eMaria Mendes. Era
casado com Anésia da Luz Amaral
Merouço Pedro. Deixa os filhos
Luiz e Nilton. Funeral no Cemitério
doPaquetá.

JoséPedroDosSantos
Domingo, aos 63 anos, autônomo,
filho de Carolina Maria Ramos e
Pedro Marques dos Santos. Deixa
os filhos Jessé, Jessília. Funeral no
CemitérioMunicipalVicentino.

JoséRobertoLourenço
Poggiani
Domingo, aos 60, filho de Davide
Fábio Poggiani e Marília Lourenço
Poggiani. Era casado com Miriam
Margareth Alberto Poggiani. Dei-
xa o filho Rafael. Funeral no Cemi-
tériodoPaquetá.

Santos, 19de janeirode 1980(sábado)
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