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Vacinação contra gripe 
é agora liberada para 
pessoas de todas as idades

Desde março, com o 
início da quarentena, a 
Enel - concessionária que 
distribui energia a esta-
belecimentos residen-
ciais e comerciais - pas-
sou a estimular que os 
próprios consumidores 
fi zessem leitura de seus 
relógios ou estabeleceu a 
cobrança pela média dos 
últimos doze meses. Mas, 
agora, com a retomada 
da leitura, muitos clien-
tes estão reclamando de 
alta absurda de valores 
- que em alguns casos 
chega ao equivalente a 
quatro vezes o consumo 
médio da residência. O 
Procon já recebeu mais 
de 12 mil queixas contra a 
concessionária, que alega 
ter tido autorização para 
a cobrança pela média 
ou autoleitura   P����� 5

Conta de luz alta gera queixas

Bares e restaurantes só poderão 
reabrir das 11h às 17h, a partir 
da próxima segunda, 6
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O governo do Estado 
está estabelecendo pro-
tocolos para a retomada 
de atividades culturais e 
de lazer ou esportes. As 
cidades que mantiverem 
os índices da fase ama-
rela por quatro sema-
nas poderão estabelecer 
a abertura de espaços 
culturais com público 
sentado - casas de espe-
táculo, teatros, cinemas 

e mesmo museus ou ou-
tros espaços culturais, 
com lotação reduzida e 
uso de máscaras. Os clu-
bes municipais reabrem 
na próxima segunda, 6 
de julho, mas com uso 
obrigatório de máscaras 
e só para caminhadas e 
corrida, sem abertura de 
piscinas ou equipamen-
tos de ginástica e acade-
mias ao ar livre.   P����� 2

Clubes municipais reabrem dia 6

Quem não usar más-
caras no Estado inteiro 
de São Paulo pode ser 
multado em mais de R$ 
500. Mas, em estabe-
lecimentos comerciais 
ou condomínios essa 
multa é bem mais sal-
gada: R$ 5 mil para cada 
pessoa sem máscara. 

O Governo do Estado 
ainda informou que a 
vigilância sanitária está 
autorizada a entrar em 
condomínios e conferir 
o cumprimento do decre-
to, sejam moradores ou 
visitantes, também con-
forme o número de pes-
soas infratoras.   P����� 3

Condomínios podem ser multados se 
moradores não usarem máscaras

Jornal
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Retomada cultural deve 
acontecer no fi nal de julho

Em entrevista coletiva no 
início da tarde dessa sexta, 3 
de julho, o Governo do Estado 
anunciou que a reabertura de 
cinemas e teatros ou outros 
eventos culturais com público 
sentado devem acontecer na 
capital paulista a partir de 27 
de julho. Para que a previsão 
se concretize, entretanto, é ne-
cessário que a cidade se man-
tenha na fase amarela por qua-
tro semanas seguidas - por isso 
a previsão de que a abertura 
se concretize no fi nal do mês.

O Governo também divul-
gou uma previsão para even-
tos com público em pé, para 
que as empresas que traba-
lham com esse tipo de promo-
ção possam se planejar. A reto-
mada deve acontecer em 12 de 
outubro - isso vale para casas 
noturnas e eventos como fes-
tas de casamento, churrascos.

Vale ressalvar, entretanto, 
que além de se tratar apenas 
de previsão, as regras limitan-
tes devem permanecer, com 
estipulação de número máxi-
mo de pessoas, uso de másca-
ras e distanciamento entre as 
pessoas, além das medidas sa-
nitárias (higiene do ambiente, 
uso de álcool gel etc). Também 
foi destacado que o público de 
risco - idosos e pessoas com 
comorbidades - continuam 
proibidas de participar ou de 
serem promovidos eventos di-
recionados a esses públicos. 

Ainda não houve divulgação 
ofi cial, mas também estima-se 
que a reabertura de parques 
públicos para atividades físicas 
deve acontecer no fi m de julho. 

Clubes reabrem segunda

Já os clubes municipais vão 
reabrir na próxima segunda-fei-
ra, dia 6 de julho. As regras fo-
ram publicadas na edição des-
ta que quinta-feira (2) no Diário 
Ofi cial do Município. Os clubes 
estavam fechados desde o dia 
16 de março para evitar a pro-
liferação do novo coronavírus, 
seguindo as recomendações 
das autoridades sanitárias. 
A reabertura, neste primeiro 
momento, será apenas para 
caminhadas ao ar livre, das 6h 
às 12h. A decisão também vale 
para o Parque das Bicicletas, 
em Moema, na zona sul, que é 
de responsabilidade da SEME.

A Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer (SEME) ad-
ministra 48 Centros Esportivos 
em todas as regiões de São 
Paulo. 

A estimativa, com base em 
números antes da pandemia, 
é de que os clubes sejam fre-
quentados nesta fase de aber-
tura por 40% de seus usuários, 
o que corresponde a 148 mil 
pessoas ao mês.

Os Clubes da Comunidade, 
equipamentos de administra-
ção indireta, vão continuar fe-
chados.

 Confi ra as regras para a 
reabertura dos Centros Espor-
tivos:

1)      O uso de máscaras será 
obrigatório;

2)      A prática de  esportes 
coletivos, utilização de cam-
pos, piscinas, playgrounds 
e academias, tanto internas 
quanto externas, está proibida;

3) O número de portões de 
acesso aos Centros Esportivos 
será reduzido para facilitar o 

controle da entrada de pes-
soas. Se houver aglomeração 
outros portões serão abertos;

4) Os funcionários dos Cen-
tros Esportivos vão utilizar 
termômetros para medir a 
temperatura dos usuários nos 
portões de acesso aos clubes. 
Se a temperatura da pessoa 
medir acima de 37,5ºC será 
orientada a seguir as orienta-
ções dos protocolos das auto-
ridades sanitárias;

5) Equipamentos como ba-
nheiros e maçanetas recebe-
rão maior atenção na higieni-
zação;

6) Serão disponibilizados 
nos Centros Esportivos carta-
zes informativos sobre a Co-
vid-19 e medidas de prevenção;

7) Não será permitida a 
aglomeração de pessoas nas 
dependências dos Centros Es-
portivos. Os frequentadores 
deverão cumprir medidas de 
distanciamento social;

8) Os usuários deverão levar 
seus próprios meios de hidra-
tação para evitar o comparti-
lhamento com outras pessoas.

Os Centros Esportivos da 
Lapa, Mooca, Santana, Tietê, 
Santo Amaro e Barra Funda, 
que estão à disposição da Se-
cretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social 
(Smads) para a Operação  Bai-
xas Temperaturas e também 
abrigar pessoas em situação de 
vulnerabilidade social suspei-
tas ou vítimas da Covid-19 per-
manecem fechados. O Centro 
Esportivo Jaguaré permane-
cerá fechado, uma vez que os 
servidores cumprem período 
quarentena.

Se não puder ir à Ótica... 

A Kaizen vai até você 
Atendimento via Whatsapp
Atendimento técnico em domicílio 
Site com seus produtos catalogados 
Delivery

Site: oticakaizen.com.br     - Whatsapp  (11) 95168-3654 
Avenida Jabaquara, 1826;  próxima ao Metrô Saúde - Tel.: 2894-3834

Horário de atendimento 

durante a pandemia: 

de segunda a sexta, das 11h às 16h, 

e aos sábados, das 11h às 15h 
Site: oticakaizen.com.br     - Whatsapp  (11) 95168-3654

Escova vegana é nova opção de
natural de alisamento dos cabelos

mentos de esteri-
lização de todos 
os equipamen-
tos, uso de ma-
terial descartável 
e agora fi camos 
ainda mais rigo-
rosas com todo 
o ambiente”, ex-
plica Rose Inoki, 
profi ssional espe-
cializada em colo-
ração pela escola 
Soho e que parti-
cipou de sistema 
de treinamento 
de entidades cer-
tifi cadoras sobre 
protocolos sani-
tários conforme 
orientações do 
Sebrae, durante 
a quarentena.

Vale ressaltar que, entre 
essas normas, está o agen-
damento de horário exclusi-
vo para atendimento, já que 
o período de abertura diário 
ainda é restrito. 

 Quer mais informações? 

Agendar um horário exclusi-
vo? Converse com as profi s-
sionais e programe-se para 
retomar os cuidados. 

Cut&Color Hair 
R. Caramuru, 431
Praça da Árvore

Telefone: 2640-3660

Já ouviu falar na Escova 
Progressiva Vegana? Produto 
ecológico com fórmula exclu-
siva da Lana Brasiles, a novi-
dade tem fórmula potente 
exclusiva Forest Protein, que 
trata e nutre cabelos inten-
samente crespos proporcio-
nando um liso intenso, brilho 
refl exivo e movimento suave. 
Tudo com naturalidade, sem 
formol e desenvolvida sem 
testes em animais. 

O produto, para uso ex-
clusivamente em ambientes 
profi ssionais, é uma das novi-
dades na reabertura do salão 
Cut & Color Hair, na próxima 
terça-feira, dia 7 de julho. 
A reabertura foi autorizada 
pelo Governo do estado e 
Prefeitura, dentro do Plano 
São Paulo de retomada da 
economia, por seis horas diá-
rias.

A escova vegana pode ser 
uma boa ideia para inovar o 
visual. Mas também quem 
está querendo tratar os cabe-
los que fi caram sem cuidados 
durante a quarentena pode 
agendar uma hidratação, um 
corte - tudo conforme os pro-
tocolos de segurança e higie-
ne estabelecido pelas auto-
ridades. Aliás, a profi ssional 
Rose Inoki, que ao lado de 
Michelle Ceródio comanda a 
Cut & Color, fez treinamento 
certifi cado, conforme nomas 
estabelecidas pelo Sebrae 
para o setor, para garantir 
seguir todas as orientações 
estabelecidas pelas autorida-
des sanitárias.

“Aqui na Cut and Color 
sempre adotamos procedi-

•CULTURA
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Morador sem máscara pode 
gerar multa para condomínios

Instituto Gabi promove 
venda de garagem

O Instituto Gabi - organi-
zação que oferece atividades 
para crianças, adolescentes, 
jovens e adultos com defi ciên-
cia para inserção social efetiva 
- promoverá um bazar bene-
ficente imperdível: a “Venda 
de Garagem”. Será no dia 11 
de julho, das 9h às 17h, na uni-
dade de logística do Instituto:  
Rua João da Mata Saraiva, 
136 (travessa da Rua Gastão 
da Cunha, paralela à avenida 
Santa Catarina).

No bazar, estarão disponí-
veis itens variados – roupas, 
sapatos, acessórios e utensí-
lios, entre outros. “Vamos co-
mercializar produtos novos ou 
usados em excelente estado a 
preços bastante atrativos. É a 
compra do bem: quem adquire 
um produto estará ajudando 
o Instituto Gabi a retomar os 
atendimentos à pessoa com 
defi ciência, algo que fazemos 
desde 2001”, adianta o funda-
dor e presidente da entidade, 
Francisco Sogari.

Vale reforçar que o atendi-
mento se dará de forma orga-
nizada, respeitando todas as 
determinações das autorida-
des sanitárias e governamen-
tais. Mais informações podem 
ser obtidas pelo Whatsapp (11) 
11 95604-4972

Importância
Em meio à pandemia, a 

Prefeitura de São Paulo sus-
pendeu a parceria de 17 anos. 
O Instituto Gabi precisou en-
cerrar as atividades do Núcleo 
Conveniado, entregar o prédio 
e pausar, temporariamente, os 
atendimentos.

Agora, a entidade está mo-
bilizada na preparação de um 

novo espaço para receber os 
atendidos – o Espaço Multi-
disciplinar. “São ajustes que 
requerem recursos. Temos 
pressa porque, diariamente, as 
famílias dos atendidos nos per-
guntam quando retomaremos 
as atividades. E assim que o 
governo liberar os atendimen-
tos presenciais, queremos es-
tar com a nossa casa pronta”.

Interessados em conhecer 
e acompanhar o trabalho do 
Instituto Gabi podem fazê-lo 
pelos seguintes canais de co-
municação: www.instituto-
gabi.org.br, @institutogabi 
(Facebook) ou @institutoga-
biofi cial (Instagram).

Sobre o Instituto Gabi 
O Instituto Gabi foi fun-

dado em 2001, pelo casal 
Iracema e Francisco Sogari, 
quando sua primogênita Ga-
briele, então com seis anos 
de idade, foi vítima de um 
atropelamento e retornou 
à casa do Pai. Atendeu, ao 
longo de quase duas déca-
das, centenas de famílias. É 
reconhecido pelo trabalho 
de inclusão de pessoas com 
deficiência. Contribui para 
a construção de políticas 
públicas, serve de fonte de 
informação para a imprensa 
e é objeto de estudo para 
diferentes níveis acadêmicos.

A trajetória foi marcada 
por muito trabalho e doação 
– sempre contando com o 
apoio de voluntários. “O que 
nos orgulha é saber que che-
gamos à maioridade com um 
projeto sólido e de qualidade, 
reconhecido por mais de 1300 
famílias que passaram pelo 
Gabi”, diz Francisco Sogari.

Em todo Estado, a Vigi-
lância Sanitária vai multar 
pessoas ou estabelecimentos 
comerciais que desrespeita-
rem o uso de máscaras em 
espaços comuns. Só estão 
livres da obrigação as crianças 
de até dois anos. 

Na capital, a Prefeitura já 
colocou 5.500 agentes para 
aplicar a multa, de R$  R$ 
524,59 para pedestres e R$ 
5.025,02 por pessoa sem más-
cara em estabelecimentos co-
merciais ou outros espaços de 
uso comum. Isso vale até para 
condomínios, que podem ser 
multados caso moradores ou 
visitantes circulem pelas áreas 
comuns sem máscaras.

Segundo o Governo do 
Estado, a Vigilância Sanitária 
tem autoridade para entrar 
em condomínios residenciais 
ou empresariais. Nos espaços 
de uso comum, as pessoas 
também devem usar máscara 
obrigatoriamente. Caso não 
as utilizem, o condomínio será 
multado por pessoa que esti-
ver descumprindo a norma.

As denúncias sobre locais 
com pessoas sem máscara po-
derão ser feitas pelo telefone 
0800 771 3541, disque-denún-
cia da Vigilância. É garantido o 
sigilo e anonimato. A ligação 
é gratuita e permite também 
registro de denúncias rela-
cionadas às Leis Antifumo e 
Antiálcool para menores.

Carros
Outra dúvida comum é 

com relação aos carros. Em 
veículos particulares, não é 
obrigatório o uso de más-

caras. Mas, em táxis, carros 
contratados por aplicativos 
e todo tipo de transporte pú-
blico continua a obrigação de 
usar máscaras. 

O Governo também orien-
ta as pessoas a usarem más-
cara mesmo em seus carros 
particulares, embora não seja 
obrigatório ou passível de 
multa, para estimular o há-
bito.

Restaurantes 
Nos próximos dias, de-

vem ser reabertos bares, 
restaurantes, lanchonetes e 
padarias para consumo inter-
no. Porém, o governo tem 
orientado as pessoas a passar 
pouco tempo nesses estabe-
lecimentos, apenas para fazer 
as refeições. 

De qualquer forma, é im-
portante ressaltar que  a pes-
soa que estiver fazendo uma 

refeição não será multada se 
estiver sem máscara, enquan-
to estiver se alimentando ou 
bebendo. Mas, assim que 
terminar, será obrigatório 
recolocar. 

Já os fumantes serão 
orientados sobre o uso corre-
to da máscara, principalmente 
aqueles que estiverem com 
ela no queixo, por exemplo. 
Também haverá orientação 
sobre os danos à saúde pro-
vocados pelo cigarro. Eles não 
serão multados enquanto es-
tiverem fumando, mas devem 
colocar as máscaras assim que 
terminarem de fumar. Vale 
relembrar, entretanto, que o 
fumo é proibido e passível de 
multa em áreas internas de 
estabelecimentos .

 A Resolução que obriga 
uso de máscaras em locais 
públicos e particulares de 

uso comum inclui: áreas de 
uso comum em condomínios, 
ambientes de trabalho, estu-
do, lazer, esporte, entreteni-
mento, casas de espetáculos, 
teatros, cinemas, bares, lan-
chonetes, boates, restauran-
tes, praças de alimentação, 
centros comerciais, bancos 
e similares, supermercados, 
açougues, padarias, farmá-
cias, drogarias, repartições 
públicas, instituições de saú-
de, escolas, museus, bibliote-
cas, espaços de exposições e 
transporte coletivo. Para for-
malização da multa, o agente 
vai solicitar o número do CPF 
de pessoas físicas e do CNPJ 
para estabelecimentos co-
merciais.

Caso o cidadão ou estabe-
lecimento não acate a multa, 
terá seu nome incluído na 
Dívida Ativa do Estado.
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ESPETINHOS
O melhor espetinho com o 
melhor preço!! 
Venha provar em nossa loja 
ou peça pelo Aplicativo 
• Espetinho bovino • Espetinho de frango • Espetinho de Coração • 
Linguiça Toscana Aurora • Pão de alho • Queijo coalho e muito mais

Eleições municipais serão apenas em outubro e novembro
Ainda não está definido 

se a biometria será utilizada 
nas eleições municipais que 
ocorrem esse ano, por conta 
da pandemia de Covid 19. O 
uso do leitor biométrico, em 
que todos os leitores teriam 
que confirmar a identidade 
pela impressão digital, pode 
ser considerada arriscada e 
exigiria limpeza do aparelho 
a cada voto. Mas, na verdade, 
também a votação em urna 
eletrônica demandará o mes-
mo processo de higienização 
das teclas das urnas a cada 
voto. 

Algo, entretanto, já foi de-
fi nido - as eleições serã adia-
das, em primeiro e segundo 
turno, e a campanha também 
começa mais tarde. O Plenário 
da Câmara dos Deputados 
aprovou, nesta quarta-feira 
(1º), em dois turnos, a Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 18/2020, que determi-
na o adiamento das Eleições 
Municipais deste ano em ra-
zão da pandemia provocada 
pelo novo coronavírus.

O texto foi aprovado por 
402 votos a 90 no primeiro 
turno e 407 a 70 no segundo, 
fixando as datas de 15 de 
novembro e 29 de novembro 
para os dois turnos de vota-
ção para eleger prefeitos e ve-
readores em 5.568 municípios 

do país. Segundo o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, o 
texto será promulgado pelo 
Congresso Nacional nesta 
quinta-feira (2), às 10h.

Durante a votação, o de-
putado Jhonatan de Jesus 
(Republicanos-RR), relator da 
PEC nº 18/20, recomendou a 
aprovação devido à gravidade 
da situação. “Os novos prazos 
e datas são adequados e pres-
tigiam os princípios democrá-
tico e republicano, ao garantir 
a manutenção das eleições 
sem alteração nos períodos 
dos mandatos”, disse. No úl-
timo dia 23, o Senado já havia 
aprovado a PEC, tendo como 
relator o senador Weverton 
Rocha (PDT-MA).

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Luís Roberto Barroso, 
comemorou a aprovação da 
matéria pelos deputados, 
destacando que os presiden-
tes da Câmara, Rodrigo Maia, 
e do Senado Federal, Davi 
Alcolumbre, “entenderam 
prontamente e conseguiram 
em tempo recorde aprovar 
uma emenda constitucional 
que era indispensável para 
esse adiamento”.

“Acho que é, primeiro, 
uma demonstração da capa-
cidade de diálogo institucio-
nal entre a Justiça Eleitoral 

e o Congresso Nacional; um 
pouco a prova de que, com 
o interesse público e bons ar-
gumentos, quase tudo é pos-
sível. Acho que nós estamos 
fazendo a conciliação possível 
e necessária entre a proteção 
da saúde da população e a 
realização desse rito demo-
crático imprescindível que é 
a concretização das eleições”, 
ressaltou.

Novas datas
C o m  a  a p r o v a ç ã o  d a 

emenda, fica estabelecida a 
prorrogação de diversas datas 
do calendário eleitoral, por 
exemplo, que as convenções 
partidárias, que aconteceriam 
de 20 de julho a 5 de agosto, 
passam para o período que 
vai de 31 de agosto a 16 de 
setembro. Já o prazo para o 
registro de candidaturas, que 
acabaria em 15 de agosto, 
passou para 26 de setembro.

Os partidos políticos, por 
sua vez, ficam autorizados 
a realizar, por meio virtual, 
independentemente de qual-
quer disposição estatutária, 
convenções ou reuniões para 
a escolha de candidatos e for-
malização de coligações, bem 
como para a definição dos 
critérios de distribuição dos 
recursos do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha 
(FEFC).

Bares e restaurantes só 
poderão abrir das 11h às 17h

A cidade de São Paulo já 
entrou na fase amarela do 
Plano São Paulo de retomada 
da economia no fi m de junho. 
Mas, seguindo recomenda-
ção do Governo do Estado, 
a cidade decidiu autorizar a 
abertura dos setores de gas-
tronomia e beleza apenas a 
partir de 6 de julho. 

No entanto, o decreto es-
tadual que trata de retomada 
desses setores estabelece 
que os restaurantes e outros 
estabelecimentos de gastro-
nomia só poderão abrir as 
portas para receber o públi-
co internamente entre 11h e 
17h, ou seja, no período do 
almoço. A oferta de alimen-
tos e bebidas no sistema de 
delivery continua autoriza-
da - a restrição de horário é 
válida apenas para consumo 
no local. 

Dessa forma, bares, pizza-
rias e restaurantes que traba-
lham com jantares continuam 

proibidos de funcionar. 
A Prefeitura está nego-

ciando com o Governo do 
Estado para que, no caso dos 
shopping centers, a abertura 
possa coincidir com o horário 
de funcionamento deles. Ou 
seja, o público poderia voltar 
a consumir nas praças de ali-
mentação - que atualmente 
estão fechadas e o consumi-
dor só pode comprar para 
levar -  das 16h às 20h, que é 
o horário que os shopping´s 
estão abrindo ao público. A 
decisão ainda não foi anun-
ciada.

Os restaurantes também 

só poderão funcionar com até 
40% de sua capacidade, em 
área externa e com distancia-
mento de 1,5 metro entre os 
clientes. Outra norma - além 
da higienização constante e 
disponibilização de álcool gel, 
é a de uso das máscaras antes 
de o alimento chegar e logo 
após o consumo de comidas 
e bebidas. 

Dessa forma, a tendência 
é que muitos dos estabe-
lecimentos optem por não 
reabrir as portas na próxima 
semana, em que a opção de 
delivery e retirada vai preva-
lecer. 

Já a prestação de contas 
dos candidatos (relativas ao 
primeiro e ao segundo tur-
nos) deve ser apresentada 
até 15 de dezembro à Justiça 
Eleitoral, que, por sua vez, 
deverá publicar a decisão dos 
julgamentos até o dia 12 de 
fevereiro de 2021. A diploma-
ção dos candidatos eleitos 
deve ocorrer até o dia 18 de 
dezembro em todo o país. A 
data da posse dos eleitos (1º 
de janeiro de 2021) permane-
ce inalterada.

A PEC aprovada também 
estabelece que outros prazos 
eleitorais que não tenham 
transcorrido na data da pro-
mulgação da proposta devem 
contabilizar para seus efeitos 

o adiamento das eleições, 
como é o caso das datas-li-
mite para desincompatibili-
zação, que deverão ter como 
referência os novos dias de 
realização das votações.

Depois da promulgação da 
emenda constitucional que 
adia as eleições, marcada para 
esta quinta-feira (2), o TSE vai 
se dedicar a atualizar a resolu-
ção do calendário eleitoral, ou 
seja, a ofi cialização das novas 
datas do processo eleitoral. 
A expectativa é de que isso 
seja analisado pelo plenário 
da Corte em agosto, após o 
recesso.

Propaganda
Os atos de propaganda 

eleitoral não poderão ser 

limitados pela legislação mu-
nicipal nem pela Justiça Eleito-
ral, salvo se a decisão estiver 
fundamentada em prévio 
parecer técnico emitido por 
autoridade sanitária estadual 
ou nacional.

No segundo semestre de 
2020, poderá apenas ser rea-
lizada publicidade institucio-
nal de atos e campanhas de 
órgãos públicos municipais 
e suas respectivas entidades 
da administração indireta 
destinada ao enfrentamento 
da pandemia da Covid-19 e 
à orientação à população 
quanto aos serviços públicos 
e outros temas afetados pela 
pandemia.

Com informações do  TSE



3 DE JULHO DE 2020 PÁG. 05

“Minha conta era, em mé-
dia, de R$ 250. Agora veio R$ 
800 e eles dizem estar cobran-
do pela média”.  

“Eu pagava R$ 80, mas ago-
ra veio R$ 200. E não consigo 
atendimento para reclamar”. 

Nos mais diversos pata-
mares de consumo e valores, 
as queixas na página da Enel 
Distribuidora SP se acumulam. 
Como resposta, a concessioná-
ria responsável pela distribui-
ção de energia elétrica às resi-
dências apenas solicita dados 
por mensagem, mas muitos 
dos consumidores replicam 
afi rmando que enviam ou já en-
viaram os dados e nada mudou. 

Segundo o Procon, já são 
mais de 12 mil queixas registra-
das contra a empresa, por co-
brança abusiva, especialmente 
nas contas de junho. 

Em março, a distribuidora 
havia informado que reduziu a 
leitura presencial, por conta da 
pandemia de Covid, e que, os 
consumidores que preferissem, 
poderiam aderir à autoleitura, 
ou seja, o próprio consumidor 
faz a leitura dos números no 
relógio, envia para a Enel e a 
cobrança é feita a partir desses 
dados. Mas, a ação foi pouco 
divulgada e a maioria das co-
branças foi feita “pela média 
de consumo”. 

Agora, com a retomada das 
leituras presenciais, estaria 
sendo feita a cobrança, em 
uma única vez, da “diferença” 
entre consumo real e média? 
Não se sabe. 

O Procon-SP informou que 
quer que a distribuidora de 
energia elétrica Enel explique 
as cobranças das contas de 
energia elétrica dos meses de 

Contas de energia com valor abusivo
geram avalanche de queixas contra Enel

•CONSUMIDOR

Capital paulista ainda 
terá aumento nas 
tarifas de energia

Como se não bastasse 
o aumento nas contas re-
centes, os consumidores 
da capital paulista e região 
metropolitana de São Paulo 
ainda pagarão mais caro pela 
energia elétrica fornecida 
pela Enel São Paulo (antiga 
Eletropaulo) a partir do pró-
ximo dia 4. O reajuste tarifá-
rio foi aprovado dia 30 de ju-
nho pela diretoria da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel).

Devem ser impactados 
pelo aumento cerca de 7 
milhões de unidades consu-
midoras localizadas em 24 
municípios. Os consumidores 
residenciais terão reajuste de 
3,61%. As empresas conecta-
das em baixa tensão pagarão 
3,58% a mais e as de alta ten-
são, 6%.

“Ao calcular o reajuste, 
conforme estabelecido no 
contrato de concessão, a 
agência considera a varia-
ção de custos associados à 
prestação do serviço, dividi-
dos em Parcela A (aquisição 
e transmissão de energia e 

os encargos setoriais) e Par-
cela B (custos gerenciados 
pela empresa para manter 
suas atividades)”, explicou a 
Aneel.

Segundo a Aneel, no caso 
da concessionária paulista, 
os itens que mais impacta-
ram o reajuste foram os cus-
tos com aquisição de energia 
da hidrelétrica de Itaipu, valo-
rada em dólar, e os custos de 
transmissão de energia. 

A Enel alega que o reajuste 
fi cou abaixo do IGP-M (Índi-
ce Geral de Preços do Mer-
cado) dos últimos 12 meses. 
Para os clientes de média e 
alta tensão, como grandes 
comércios e indústrias, o 
percentual médio foi de 6%. 
Considerando toda a base 
de clientes da distribuidora, 
o reajuste anunciado é, em 
média, de 4,2%. A concessio-
nária ainda defende que, sem 
a utilização dos recursos da 
Conta-Covid, proposta pela 
Enel São Paulo e viabilizada 
pela agência reguladora, o 
reajuste médio teria ultrapas-
sado os 12%. 

março, abril e maio e por qual 
motivo foram baseadas na mé-
dia dos doze meses anteriores. 

Consumidores estão recla-
mando de contas em valores 
muito acima do esperado, só no 
mês de junho foram registradas 
contra a empresa 12.648 recla-
mações de cobrança abusiva.

Segundo o órgão, a  Enel de-
verá esclarecer porque não foi 
possível fazer a leitura presen-
cial, tendo feito as cobranças 
pela média de consumo; em 
que consistiu essa impossibi-
lidade de leitura pelo método 
tradicional; de que forma o 
estado de calamidade pública 
impediu as leituras de março 
a maio, mas não impediu em 
junho, sendo que ainda vigora o 
estado de calamidade pública; 
e se a leitura não presencial 
implicou em redução de custos 
para a empresa. Deverá ainda 
apresentar documento em que 
a ANEEL (Agência Nacional de 
Energia Elétrica) determina a 
cobrança pela média.

Destaca-se que distribuido-
ras de energia elétrica e outras 
concessionárias de serviços 
essenciais que operam no Es-
tado de São Paulo mantiveram, 

no período de março a maio, 
a cobrança feita da forma tra-
dicional.

“Se a opção da Enel de co-
brar pela média foi decorrente 
de uma política de redução de 
custos ou de prevenção da saú-
de de seus funcionários, essa 
conta não poderá ser repas-
sada aos consumidores. A co-
brança poderá ser considerada 
abusiva e deverá ser cancelada 
com a devida devolução dos 
valores”, afi rma o secretário de 
defesa do consumidor, Fernan-
do Capez.

Os esclarecimentos deverão 
ser prestados imediatamente.

O consumidor que tiver dú-
vidas ou problemas referentes 
as suas contas de energia elétri-
ca e não conseguiu um retorno 
satisfatório da empresa, pode 
procurar o @proconsp, que dis-
ponibiliza canais de atendimen-
tos à distância: no site (www.
procon.sp.gov.br), aplicativo 
– disponível para Android e iOS 
– ou via redes sociais.

Enel
A Enel Distribuição São Pau-

lo informou que recebeu a 
notificação do Procon-SP e 
prestará todas as informações 

necessárias. A companhia diz 
que tem mantido interlocução 
frequente com o órgão de de-
fesa do consumidor. 

A explicação da conces-
sionária é de que, no início de 
março, optou por reduzir o 
número de leituristas das ruas, 
contribuindo com o isolamento 
social, devido à pandemia da 
Covid-19. Como a maioria dos 
medidores dos clientes fica 
dentro dos imóveis, a medida 
foi adotada para evitar o con-
tato entre o profissional da 
empresa e os clientes. 

Assim, desde o fi nal de mar-
ço, muitos clientes tiveram 
a conta de energia faturada 
pela média do consumo dos 
últimos 12 meses ou por meio 
da autoleitura. Diz ainda que 
a medida foi autorizada pela 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) .

Em junho, a Enel Distribui-
ção São Paulo gradualmente 
retomou a leitura presencial 
dos medidores de energia dos 
seus clientes, de acordo com 
a fl exibilização do isolamento 
social anunciada pelo Governo 
do Estado de SP. Neste mês de 
julho, todos os equipamentos 
de medição serão lidos nor-
malmente pela distribuidora. A 
diferença, a maior ou a menor, 
entre o valor da conta faturada 
pela média e o real consumo de 
energia no período, será com-
pensada automaticamente, 
quando a leitura for efetuada 
pela distribuidora. Essa diferen-
ça, quando for a maior pode ser 
paga de forma facilitada pelo 
cliente por meio de um parcela-
mento, que pode chegar a até 
12x, de acordo com a decisão 
do cliente.



3 DE JULHO DE 2020PÁG. 06

•ESPECIAL - CORONAVIRUS

Vacinação contra gripe comum vai até 24 de julho 
agora é grátis e para pessoas de todas as idades

O Governo do Estado de 
São Paulo decidiu liberar a 
vacinação contra a gripe para 
pessoas de todas as faixas 
etárias  A medida foi defi nida 
visa à proteção da população 
contra o vírus Infl uenza, redu-
zindo o número de pacientes 
com sintomas respiratórios na 
rede de saúde de SP.

A campanha também foi 
prorrogada ofi cialmente até 
24 de julho e a população po-
derá ser vacinada enquanto 
houver doses disponíveis nos 
postos. A vacina é segura, 
eficaz e protege contra as 
complicações da gripe, como 
pneumonias.

Infelizmente entretanto, 
não há mais o sistema drive-
-thru em atuação na cidade 
nem previsão de retomada, 
já que nos últimos dias em 
que o esquema funcionou a 
procura estava muito baixa. 
Vários postos ofereciam a 
oportunidade de aplicação 
da vacina na via pública, com 
tenda montada na calçada: os 
carros passavam e as pessoas 
se vacinavam ali, sem sair do 
veículo. 

Embora a imunização não 
esteja mais restrita aos gru-
pos prioritários, a Secretaria 
de Estado da Saúde faz um 
apelo especial para a impor-
tância de ampliar a cobertura 
vacinal entre crianças com 
idade de 6 meses a menores 
de 6 anos, gestantes e puér-
peras, pois os índices nestes 

públicos ainda são inferiores a 
60%. “É muito importante que 
pessoas que se enquadram 
nestes grupos vulneráveis 
busquem a unidade de saúde 
mais próxima de sua residên-
cia. A vacina protege contra 
as complicações da gripe e 
não causa a doença”, aponta 
a Diretora de Imunização da 
Secretaria, Nubia Araújo.

Até a última semana, mais 
de 14,2 milhões de doses da 
vacina contra o vírus Infl uenza 
foram aplicadas em SP, com 
86,1% de cobertura entre os 
grupos prioritários.

A meta de alcançar 90% da 
população-alvo foi atingida 
entre alguns públicos, alcan-
çando 5,8 milhões de idosos 
(100%); 1,5 milhão de profi ssio-
nais da saúde (100%) e 6,7 mil 
indígenas (100%).

O total de imunizados con-
tabiliza 1,65 milhões de doses 
aplicadas em crianças de 6 
meses a >6 anos (54,1%), 227,7 
mil em gestantes (50,5%) e 
43,8 mil em puérperas (59,2%). 
De modo similar, o grupo das 
pessoas com idade entre 55 e 
59 anos registra menor pro-
cura, com apenas 863,3 mil 
vacinados (42,8%).

Também estão protegidas 
219,7 mil pessoas do sistema 
prisional, 171 mil profi ssionais 
das forças de segurança e 
salvamento; 134,9 mil cami-
nhoneiros; 83,1 mil motoristas 
de transporte coletivo; e 8,4 
mil trabalhadores portuários. 

Mais de 2,5 milhões de pes-
soas com doenças crônicas, 
287,2 mil professores do en-
sino básico e superior; e 19,6 
mil pessoas com defi ciência. 
Funcionários do Metrô, CPTM, 
Correios, agentes de limpeza 
urbana e pessoas em situação 
de rua também foram inse-
ridos na campanha desde 15 
de junho.

Em 2020, o Instituto Bu-
tantan entregou ao Brasil 75 
milhões de doses da vacina, 
10 milhões a mais em com-
paração a 2019. Neste ano, 
as doses são constituídas 
por três cepas de Infl uenza: 
A/Brisbane/02/2018 (H1N1)
pdm09;  A/South Austrá-
lia/34/2019 (H3N2); e B/Wa-
shington/02/2019 (linhagem 
B/Victoria).

Coronavírus
A vacina contra a gripe 

não imuniza contra o novo 
coronavírus, mas a campanha 
é fundamental para reduzir 
o número de pessoas com 
sintomas respiratórios nos 
próximos meses. “Além de 
proteger a população contra 
a Influenza, precisamos mi-
nimizar o impacto sobre os 
serviços de saúde em meio à 
pandemia de COVID-19, já que 
os sintomas destas doenças 
são semelhantes”, diz o Se-
cretario de Estado da Saúde, 
José Henrique Germann.

A orientação aos profis-
sionais que trabalham na 
campanha é para que haja or-

ganização da fi la e do ambien-
te. Além disso, é importante 
realizar uma triagem com 
identifi cação de sintomático 
respiratório – presença de fe-
bre, tosse, coriza e falta de ar. 
Se a pessoa apresentar febre 
ou mau estado geral, deve 
ser colocada máscara no pa-
ciente e adiada a vacina, com 
recomendação para seguir o 
isolamento domiciliar.

As equipes devem anotar 
as doses aplicadas, com me-
sas e distanciamento de pelo 
menos 1 metro entre o anota-
dor e paciente. Cada profi ssio-
nal tem a recomendação de 
usar caneta própria e álcool 

Casas de repouso

Serviço diferenciado 
de assistência 
com um simples 
toque de botão 

- Enfermagem
Permanente
- Assistência Médica
- Nutricionista 
- Fisioterapia (opcional)
- Vagas para 
ambos os sexos
- Hospedagem 
defi nitiva ou periódica

Fone:
5017-8320

CASA DE REPOUSO TRÊS CORAÇÕES

Onde o amor e o 
profi ssionalismo 

se encontram
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deverá ficar disponível para 
uso. O vacinador deve seguir 
as normas de higienização.

Até o dia 25 de junho, fo-
ram aplicadas mais de 4 mi-

lhões de doses da vacina e 
a cobertura para os grupos 
prioritários está em 85,6%. 
A meta é vacinar 90% dessa 
população.


