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Barreira sanitária é realizada
nas entradas da cidade

durante o feriado prolongado
Foi estabelecida em

Ubatuba uma barreira
sanitária nas divisas
territoriais do município
durante feriado prolongado
na capital e cidades da Região
Metropolitana de São Paulo,
entre o período de 20 a 25 de
maio.

A ação conjunta entre
órgãos municipais, com o
apoio da Polícia Rodoviária
Estadual, visa o
monitoramento, orientação,
conscientização e
higienização das pessoas
presentes nos veículos em
trânsito, com recomendação
de retorno a seus municípios
de origem.

O acesso é permitido

apenas para veículos de
emergência e de locomoção
para atendimento médico, de
transporte de abastecimento
de suprimentos e de

prestação de serviços
essenciais que comprovem
atividade comercial na
cidade.

Detalhes na pág. 5

Ubatuba é uma das cidades
notificadas pelo TCE por
não prestar contas dos
gastos com a Covid-19

Os prefeitos de municípios
que não prestarem
informações sobre as
receitas e os gastos de
recursos no enfrentamento
da pandemia do novo
coronavírus poderão
receber multas
indenizatórias impostas
pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo (TCE-
SP).

Segundo o órgão
fiscalizador 198 cidades
simplesmente não
prestaram contas e outras
321 o fizeram de modo
inadequado ou incompleto.

Ubatuba é uma das 198

cidades que deixaram de
prestar contas. Passou a
fazê-lo somente depois de

notificada pelo órgão
fiscalizador.

Detalhes na pág. 7

Administração pública
combate novas construções

irregulares no município
A Prefeitura de Ubatuba

está promovendo uma ação
que identifica e interrompe
o início de construções em
locais não apropriados,
caracterizados como
invasões de áreas públicas.

Caso a comunidade
identifique novas ocupações
irregulares nas
proximidades de sua
residência, a denúncia pode
ser feita pelo telefone da
Fiscalização de Obras -
3834-1058.

Detalhes na pág. 9

Expediente da Prefeitura
é modificado após antecipação

de feriado estadual

Devido à aprovação de
antecipação do feriado
estadual de 9 de julho
(comemoração à Revolução

Constitucionalista de 1932)
para a próxima segunda-feira,
25 de maio, a Prefeitura de
Ubatuba encerrou o seu

expediente às 15h de sexta-
feira, 22 e será retomado às
9 horas da próxima terça-
feira, 26. Pág. 10

Moradora de Ubatuba é a primeira paciente
que, após ficar na UTI do Hospital Regional

do Litoral Norte, se recupera da doença

Veja a matéria completa na pág. 10

Ação Alimento Solidário chega a Ubatuba

A primeira remessa de cestas básicas beneficiaram
moradores do Sesmaria, Estufa I e II e foram distribuídas
na sexta-feira, 22.  Veja a matéria completa na Pág. 3
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Editorial GastronomiaEducação

Templo Espiritual

Trabalhos com simpatias para o amor

Orientação espiritual, trabalhos para união de casais

Consultas particulares

Atendimento no Centro de Ubatuba

Ligue e marque um horário

3833-6272 ou 99118-5978 (WhatsApp)

Joga-se cartas, búzios e tarô

Acompanhe as notícias diariamente no

site do jornal A Cidade http://

acidadeubatuba.com.br/ e nas redes so-

ciais facebook “Jornal A Cidade Ubatuba”

e instagram @acidadeubatuba

A turma do Haroldo

Nós apoiamos o

SABIÁ

Viram como as minas Sul Afri-
canas foram descobertas?

Havia um viajante sentado à
porta do casebre do chefe da al-
deia.

Ele viu os filhos do chefe jogan-
do coisa que pareciam bolas de
gude.

Pegou uma delas, olhou, e seu
coração disparou de alegria.

Era um diamante.
Ele foi dizer ao chefe da aldeia:
Meus filhos também brincam

com essas pedras, eles as cha-
mam de bolinhas de gude. Eu po-
deria levar algumas para casa co-
migo? Eu estou pronto a lhe dar
tabaco em troca.

O chefe respondeu:
Temos milhões delas aqui, seria

roubo aceitar o seu tabaco, mas
eu aceito qualquer coisa que me
der.

O homem deu o tabaco, foi para
casa, vendeu os diamantes, vol-
tou, comprou todas aquelas ter-
ras e se tornou o homem mais
rico do mundo.

O ponto central deste fato real
é:

Diamantes
“Aquelas pessoas pisavam em

um tesouro e não sabiam”.
A vida é um banquete do qual,

a maioria das pessoas, está se
privando.

Nunca descobrem o tesouro.
O jardim do seu vizinho é aos

seus olhos muito mais bonito
que o seu.

Como é possível, se o jardinei-
ro é o mesmo?

O dele tem terra muito fértil.
O seu é um campo de diaman-

tes.
“Acorda, você vive”.
Peixinho Haroldo.

Personal Chef
Estudante de Nutrição

Roberta Manoela
WhatsApp

(12) 99621-1 755
contrate@chefroberta.com.br

Poesia

A Aurora não tarda
O vento vai dissipar as nuvens escuras no céu,
o povo vai acordar com as más notícias dos jornais,
o homem de sangue haverá de tombar,
os falsos profetas não enganarão mais,
o dinheiro já não comprará consciências,
a ignorância não é mais do que a ciência
e depois que passar essa pandemia,
se outra vier, que venha a da empatia.

Félix Cabral

Em consequência das medidas de contenção de contágio pelo Novo Coronavírus que impõe uma restrição de circulação de
toda a sociedade, a edição do próximo final de semana, dias  30 e 31 de maio, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

São Paulo está à beira do caos no
quesito saúde com o crescente nú-
mero de casos confirmados de
Covid-19 e de óbitos em decorrên-
cia da doença. A ocupação dos lei-
tos hospitalares está bem próxima
da estagnação. Não é preciso tra-
zer números porque todos já sabem
disso assim como já devem ter ou-
vido falar que a cidade não conse-
gue se aproximar da taxa de isola-
mento social ideal que seria em tor-
no de 70%, segundo especialistas.

Diante desse quadro o que o pre-
feito de lá faz?

Resolve fazer um lockdow disfar-
çado de feriado prolongado.

Manda para a Câmara dos Verea-
dores a proposta de antecipar dois
feriados argumentando que era ne-
cessário elevar os índices de isola-
mento social.

E assim foi aprovada na tarde de
segunda-feira (18 de maio), a ante-
cipação do feriado de Corpus Christi
que passou para quarta-feira, 20 de
maio, e o da Consciência Negra para
quinta-feira (21). Sexta se tornou
ponto facultativo.

Alinhados, o governador do Esta-
do, por sua vez, encaminhou para a
Assembleia Legislativa a proposta
de antecipação do feriado de 9 de
julho para segunda-feira, 25 de
maio, acatada pela Casa na quinta-
feira, 21.

E assim o quadro que eles tanto
queriam estava pronto para ser
emoldurado como mais uma medi-
da que não mirava a linha do hori-
zonte.

A expectativa de um feriado futu-
ro ajudar na retomada da economia
das cidades turísticas caso até lá já
houvesse um relaxamento nas me-
didas de isolamento, foi-se por água
abaixo, mas esse não era o proble-
ma imediato. Primeiro a saúde, de-
pois a economia. Essa é a ordem
prioritária falada ao microfone.

É sério que não passou pela cabe-
ça de nenhum deles ou de seus as-
sessores que os paulistas desceriam
a serra? Achou mesmo que eles iam
ficar seis dias dentro de suas casas?

Mega feriadão
Acreditou mesmo que todos tem

bom senso, consideração pelo pró-
ximo e empatia?

Mega feriadão lá, mega
problemão aqui. Essa era a questão
a ser observada.

Esqueceram que no Litoral Norte
de São Paulo estavam cidades com
o maior índice de isolamento soci-
al ou fez de propósito? Conscientes
que o pessoal poderia, para não di-
zer logo “iriam descer a serra mes-
mo”, mas como a meta era diminuir
a circulação lá pouco importa se
aumentassem a daqui - já que o li-
toral vinha mantendo bons índices
de isolamento?

Jogaram xadrez e esqueceram que
só vence quando se dá o xeque
mate.

Barreiras sanitárias não os segu-
raram. Moradores se revoltaram e
protestaram. Mas os turistas chega-
ram e quem garante que entre eles
não estão vetores da doença? Lem-
bremos que muitos são
assintomáticos, tem o vírus mas não
sabe, não sente nada, para muitos
é só uma “gripezinha” mesmo. O
problema é espalhar isso em cida-
des que, como Ubatuba, não tem
leitos de UTI no único hospital da
cidade e para as pessoas que, se
pegar, morre!

Solução para essa questão nin-
guém apresentou não.

Um gestor do litoral não ficou pa-
rado e recorreu à Justiça para ob-
ter o aval de bloquear os acessos à
cidade. Foi em vão. O pedido foi
negado.

O morador das cidades do lito-
ral que permaneçam com seus ne-
gócios fechados se não for de pri-
meira necessidade e que fiquem
sem ver a cara da rua por, no mí-
nimo, mais 14 dias depois que o
feriado deles acabar para proteger
os seus e garantir que não dispa-
re aqui os índices de contamina-
ção de lá.

Quanto mais tempo o vírus cir-
cular, mais demora a tudo acabar.

Melissa Schirmanoff

Precisamos ser
pessoas melhores

Assim como o mundo se evolui, as pessoas também precisam evo-
luir

Até porque não são as coisas que fazem o mundo ser o que é hoje e
sim as pessoas que fazem o mundo.

Mas como ser pessoas melhores em um mundo de muita competi-
ção, corrupção e mentira?

Primeiro não se deixe corromper pelo o que os outros ditam.
Faça a sua parte como cidadão, como pessoa. Talvez você não consi-

ga mudar o mundo, mas você consegue mudar o mundo dentro de
você.

Algumas características de uma pessoa melhor
• Seja responsável
• Seja resiliente
• Seja humilde
• Seja flexível
• Seja comunicativo
• Tenha empatia
• E seja organizado

A essência do trabalho do
Pedagogo é a educação. E a relevân-
cia da educação é consenso entre
profissionais de todas as áreas; é
tema que preenche muitas biblio-
tecas e que povoa o raciocínio ci-
entífico desde os mais jovens estu-
dantes da graduação até
renomados e conceituados pesqui-
sadores do assunto. E a educação
está se transformando bem debai-
xo de nossos olhos.

E quem já se debruçou por livros
e artigos que fundamentam a Pe-
dagogia, já leu em algum momento
o Relatório de 1999 para a UNESCO
sobre a educação para o novo sé-
culo que estava logo ali à frente, co-
ordenado por Jacques Delors. Com
o maravilhoso título “Educação, um
tesouro a descobrir”, este docu-
mento traz os 4 pilares sobre os
quais a educação do novo século
deverá se sustentar. Quase que
como um mantra, ora repetido sem
muita reflexão, ora decorado por
concurseiros, estas 4 práxis são:
APRENDER A CONHECER, APREN-
DER A FAZER, APRENDER A CONVI-
VER e APRENDER A SER.

Cá estamos em pleno ano de
2020, envoltos em um cenário só
imaginado em cenas de filmes/li-
vros de ficção: lavando as compras
de mercado, costurando máscaras,
cantando pelas sacadas e deixando
de fazer o que o brasileiro mais gos-
ta, que é abraçar as pessoas.
Destarte estas e outras novas situa-
ções, estamos descobrindo novas
vertentes daquele tesouro
preanunciado nos idos de 1999. Os
pilares dantes anunciados realmen-
te se aplicam à realidade da educa-
ção durante esta pandemia?

Aprender a conhecer: quais os
novos conhecimentos que estamos
adquirindo no confinamento do iso-
lamento social? Será que algum in-
divíduo irá desperdiçar este tempo
precioso e não ter a dignidade de
procurar por novos conhecimen-
tos?

Aprender a fazer: a rotina escolar
na educação foi abruptamente al-
terada, forçando os professores a
desenvolverem uma nova prática
pedagógica; os pais a continuarem
sendo pais mas inevitavelmente as-
sumindo o papel de professores; os
alunos a utilizarem os meios digi-
tais para além de conversas e redes
sociais. Particularmente presenciei
o letramento digital de alunos da
educação profissional de uma for-

Os 4 pilares da
educação e a

pandemia de 2020
ma quase mágica. Senhores já na
meia idade que se dispuseram a
utilizar seu celular como uma fer-
ramenta pedagógica. Perderam o
medo do ambiente digital. A reali-
dade forjou este aprendizado.

Aprender a conviver: ah.... o iso-
lamento social!!! A convivência di-
ária do núcleo familiar! É preciso
agora aprender a viver junto daque-
les que, antes deste vírus, víamos
em momentos fragmentados. Faz-
se mister este aprendizado para o
bem pessoal, da estrutura familiar,
da dinâmica saudável entre vizinhos
do prédio. E descobrimos também
que temos que aprender a conviver
no ambiente digital. Mais isto!

E finamente, aprender a ser:
autoconhecimento, autoavaliação,
“autoperdão’ (neologismo?) e tan-
tos outros “auto” estão agora nos
desafiando a aprender a ser uma
nova pessoa. Oxalá melhor! Um
novo aluno, um novo professor, um
novo gestor...

Foi acompanhando uma de tantas
lives sobre a nova realidade posta à
Educação pela COVID 19, uma de-
las em especial me fez reanalisar os
desafios enfrentados por todos os
atores do cenário educacional. Pais,
alunos, professores, coordenado-
res, gestores e governo de modo ge-
ral. Nesta, o professor Ronaldo
Mota, com suas palavras, destacou
que, mais do nunca, o papel do pro-
fessor está sendo valorizado pois
estão percebendo que ensino não
é tarefa para amadores.

Em especial no campo educacio-
nal, estamos habitando um novo
ambiente. A educação está aconte-
cendo de uma forma diferente e, na
complexidade e multiplicidade de
realidades, estamos todos vivendo
construindo a história de uma nova
educação. Assim como vimos gran-
des saltos na medicina logo após
grandes epidemias, creio que tere-
mos uma evolução muito positiva
como resultado de um cenário ne-
gativo. E a Pedagogia, como ciên-
cia da Educação, também vai evo-
luir e, como sempre, trazer grande
contribuição par ao mundo.

Vejo uma crescente valorização do
pedagogo, da Pedagogia, do profes-
sor e da Educação. Estão descobrin-
do o tesouro, Sr Delors! Material
abundante para a pesquisa científi-
ca das novas gerações acadêmicas.

Profª Leila Maciel
Pedagoga. Mestre em Educação

Jornal A Cidade,
há 34 anos levando

 informação com credibilidade
e transparência.

Vapt vupt
Se alguém me perguntar: mas

você só pensa em fazer comidi-
nhas fáceis e rápidas? Com cer-
teza minha resposta será: Sim!

Gente, sou mãe de dois meni-
nos cheios de energia em meio
a uma pandemia. Claro que tudo
tem que ser feito o mais rápido
possível, sem deixar de ser sau-
dável, afinal, ainda cuido da
casa, estudo e preciso de um
tempinho para mim.

Essa carne é muito simples de
fazer, vai inteira para a panela de
pressão, com 6 dentes de alho
inteiros e sal a gosto - só isso.
Depois de 45 min na pressão, vai
ao forno com o caldinho delici-
oso que formou com seu
cozimento e batatas pré-cozidas,
por 30 min. Gosto de servir com
arroz branco e uma verdura, de
preferência refogada e a escolhi-
da de hoje foi o brócolis, com
alho, sal e azeite.

Percebam que os únicos tem-
peros são alho e sal, o intuito é
que a carne seja protagonista
mesmo, sem interferências. E o
mais legal é que muitos cortes
mais baratos, ficam bons dessa
forma, como a paleta, colchão
duro e até o acém.

Se sobrar, desfie e faça um san-
duíche, adicionando alface e to-
mate em rodelas.

Outra forma de aproveitar é
desfiando e fazendo um molho
para uma macarronada, mais
conhecido como Ragú.

E se ainda quiser encontrar
outra finalidade, pode fazer car-
ne em “conserva”. Corte uma
cebola em rodelas, caramelize

num fio de óleo, deixe esfriar e
coloque a carne desfiada num
pote de vidro, intercalando em
camadas com a cebola, azeite e
orégano.

Sirva gelado com torradas.

Bom apetite!
Escaneie o QR code abaixo

para ver mais receitas direto no

seu celular, basta abrir sua

câmera como se fosse tirar uma

foto dessa imagem.

RESPEITE O TRÂNSITO
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Um ponto crítico para as em-
presas, no sentido de manter
as reservas em equilíbrio. Essa
é a função do capital de giro,
que vai muito além de calcular
e compreender a sua impor-
tância, mas sim, manter um
controle rígido, principalmen-
te para não passar sufoco em
meio a uma crise.

Em linhas mais simples, o ca-
pital de giro é uma reserva de
dinheiro que toda empresa
deve ter para arcar com os cus-
tos e manter suas despesas ao
longo do tempo, independen-
te de possíveis lucros.

Capital de Giro x Covid-19
Diante da quarentena e o iso-

lamento social, muitas empre-
sas do setor do comércio e ser-
viços, considerados não essen-
ciais para o momento, tiveram
que fechar suas portas. Com
isso, os lucros automaticamen-
te caíram.

A queda ainda não pode ser
quantificada (em comparação
com anos anteriores), mas já se
sabe que é maior do que a vi-
vida por muitos nas crises de
2001 e 2008.

Os problemas poderão ser
maiores com as micro e peque-
nas empresas, que já vinham
com problemas de capital de
giro. Alguns especialistas di-
zem que já houve uma queda
de 30% no comércio. Só não foi
maior porque muitos estão se
reinventando e tentando
driblar este momento. Quem
conseguiu manter suas reser-
vas nos meses anteriores à cri-
se, está conseguindo se virar.

Despesas mensais e capital de
giro em tempos de crise

O caminho mais assertivo no
momento é encontrar formas
para tentar sobreviver finan-
ceiramente e utilizar recursos
para manter seus funcionários
e fornecedores, optando por
home office, delivery, vendas
online, entre outros. Não é
hora de desistir, mas sim tra-
balhar e lutar para reverter
este quadro.

- Renegocie
O momento é de renegociar

tudo o que puder para tentar
conter despesas. É preciso
também fazer uma previsão
dos gastos para os próximos
meses e evitar criar outros que
não sejam imprescindíveis para
a continuidade do negócio.

Outra forma de reduzir des-
pesas é negociar a extensão de
prazo para pagamentos, ten-
tando adiar todos os venci-
mentos com fornecedores por
pelo menos 90 dias.

- Procure especialistas
É importante consultar espe-

cialistas para analisar o que
pode ser feito em cada área:
questões trabalhistas, com o
advogado, e questões tributá-
rias, com o contador.

- Aproveite medidas e bene-
fícios anunciados pelo gover-
no

O governo federal lançou um
pacote de medidas para ame-
nizar os impactos da crise do
Coronavírus. Entre elas, está a
redução do pagamento das
contribuições para o Sistema
S, suspensão da cobrança de
pagamento do FGTS e do Sim-
ples Nacional.

Uma vez que diversas empre-
sas não possuem capital de
giro por ausência de organiza-
ção ou mesmo porque sua cri-
ação é recente de tal forma
que ainda não desenvolveu
essa reserva, linhas de crédi-
to também estão sendo ofere-
cidas por diversas instituições
financeiras

- Marketing online
Com as pessoas em quarente-

na, o tráfego online aumentou,
o que pode ser uma oportuni-
dade para alguns setores. Use
as redes sociais a seu favor.

- Busque apoio
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE

UBATUBA, SEBRAE, CURSOS
ON LINE GRATIS ETC.

Ação Alimento Solidário
chega a Ubatuba

Programa estadual é voltado

para famílias em situação de

extrema pobreza durante

pandemia do Covid-19

A secretaria de Assistência So-
cial da Prefeitura de Ubatuba
receberá 5.146 cestas básicas
que integram o programa Ação
Alimento Solidário, instituído
pela secretaria estadual de De-
senvolvimento Social. A primei-
ra leva chegou na quinta-feira,
21 de maio.

O programa busca apoiar as
famílias em situação de extrema
pobreza no enfrentamento às
adversidades decorrentes da
pandemia do novo coronavírus
(Covid-19). As famílias que rece-
berão as cestas são aquelas ins-
critas no CadÚnico – Cadastro
Único de Programas Sociais – até
março de 2020 e que possuem
renda per capita de até R$ 89,00
por membro.

A lista de beneficiários do pro-
grama foi feita pela secretaria
estadual a partir dos registros do
Cadúnico e encaminhada para a
secretaria municipal de Assistên-
cia Social, que está organizando
a distribuição das cestas em 29
regiões.

A primeira leva de cestas bási-
cas foi destinada às famílias dos
bairros da Estufa I, Estufa II e

Sesmaria que respondem aos
critérios descritos anteriormen-
te.

As cestas foram distribuídas
nas seguintes escolas munici-
pais nesta sexta-feira, 22 de
maio, no horário das 10h30 às
15 horas:

- Estufa I – EMEI Professora
Dinorah Pereira de Souza - Pra-
ça da Matriz, nº 46

- Estufa II – EM Professora Ma-
ria Josefina Giglio da Silva - Rua
Vasco da Gama,nº 430

- Sesmaria – EM Senhor João
Alexandre - Estrada Municipal
UBT- 253, nº 240

No momento da retirada da

cesta, é obrigatória a apresen-
tação de documento de identi-
dade e do número de Identifi-
cação Social (NIS), bem como
assinatura de recebimento da
cesta.

É importante comparecer com
a máscara, e manter a distância
de 1 metro e meio na fila. Fun-
cionários da secretaria de Assis-
tência Social e voluntários aju-
darão a organizar a fila.

Não há previsão de quando
chegará a próxima remessa.

A lista completa dos
beneficiários está
disponibilizada em nosso site:
acidadeubatuba.com.br

Diferentemente do que

ocorreu nos feriados munici-

pais antecipados, todas as

cidades vão aderir por ser

uma data estadual

A antecipação do Feriado de “9
de Julho” (Revolução
Constitucionalista de 1932) para
segunda-feira, 25 de maio de
2020, foi aprovada pelos depu-
tados da Alesp – Assembleia
Legislativa do Estado de São
Paulo na noite desta quinta-fei-
ra, 20 de maio.

A votação ocorreu de forma
virtual e foi apreciado pelas se-
guintes comissões: CCJR – Co-
missão de Constituição, Justiça
e Redação; CEC – Comissão de
Educação e Cultura; CFOP – Co-
missão de Finanças, Orçamento
e Planejamento.

Feriado prolongado

Feriado antecipado de “9 de
julho” é aprovado pela Alesp

para segunda-feira, 25 de maio
O projeto de lei foi apresenta-

do pelo governador João Doria
como uma forma de ampliar o
isolamento social, única manei-
ra de restringir o avanço do novo
coronavírus, já que não há vaci-
nas e nem remédios comprova-
dos contra a Covid-19.

O pedido foi encaminhado
para a Alesp na segunda-feira,
18.

Com a aprovação cidades
como São Paulo, Francisco
Morato, Caieiras, Franco da Ro-
cha e algumas do ABC Paulista,
na região metropolitana, vão
ter seis dias de diminuição das
atividades, com feriados segui-
dos (quarta, quinta e sexta-fei-
ra), dois dias do final de sema-
na e agora no dia 25, o feriado
da Revolução.

Se aproximando de completar

dois meses, o isolamento no Es-
tado tem se mantido em torno
de 50%, somente em dias de fi-
nal de semana e feriados. O Go-
verno coloca como meta, o ín-
dice de 55% para ser possível
achatar a curva de contágio e
não causar colapso no sistema
de saúde, que pode ocorrer a
qualquer momento.

Por ser um feriado estadual,
todas as 645 cidades de São Pau-
lo devem seguir a determinação,
diferentemente do que ocorreu
nesta semana, quando a capital
antecipou os feriados de Corpus
Christi (11 de junho) e do Dia da
Consciência Negra (20 de no-
vembro) para quarta-feira e
quinta-feira, com ponto faculta-
tivo para sexta-feira. Poucas ci-
dades seguiram a capital
paulista.

Ubatuba, agora,
tem uma “capifaixa”.
Isso mesmo! Devido a
ocorrência de
capivaras nas proxi-
midades da avenida
Chico Santos, no
Itaguá, a Prefeitura, a
pedido de
ambientalistas e de-
fensores dos animais,
decidiu implantar a
sinalização horizontal
para chamar a aten-
ção dos motoristas,
redobrando a aten-
ção para o tráfego
dos animais. A pintu-
ra foi executada na
manhã des quarta-
feira, 13, pela Direto-
ria de Trânsito.

Proteção

Dr. José Gil
Oftalmologista

Rua Manoel Torres, 75 - Parque Imperial - Paraty-RJ
(Em frente a Escola Torres Pádua, há um quarteirão da Rodoviária)

Exame Ocular - Prescrição de Óculos - Lente de Contato
Tratamento - Cirurgia - Prevenção das Doenças Oculares

Tel.:(24) 3371-4352 - Agora em novo endereço:

“Capifaixa” é implantada no Itaguá
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IPMU

Portaria n.º 021 de 20 de maio de 2020
SIRLEIDE DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, no uso das atribuições

que lhe confere o artigo 89, inciso XV da Lei Municipal n.º 2.650, de 16 de Fevereiro de 2005, à vista dos elemen-
tos e informações constantes do Processo Administrativo IPMU/057/2020, em especial o parecer exarado pela
Diretoria de Seguridade e Benefícios, às fls. 60/61 parecer jurídico às fls. 62/63 e após deliberação do Conselho de
Administração do IPMU.

RESOLVE:
Art. 1º- Nos termos do artigo 36 da Lei Municipal n.º 2.650/05, do artigo 40, § 1º, inciso III, letra “a” da CF/88 e

artigo 3º da EC nº 47/05, é concedida “aposentadoria por tempo de contribuição”, com proventos integrais, com
redução de idade para cada ano que exceder a 30 anos, à servidora Sra. CONCEIÇÃO APARECIDA DE OLIVEIRA,
portadora do R.G. n.º 18.592.899-7 SSP/SP, titular do cargo efetivo de “Atendente”, da Prefeitura Municipal da
Estância Balneária de Ubatuba.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de junho de
2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IPMU - Ubatuba, 20 de maio de 2020.

Sirleide da Silva
Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Registrada na Seção de Arquivo e Documentação da Diretoria Administrativa do Instituto de Previdência
Municipal de Ubatuba – IPMU, nesta data.

Portaria n.º 022 de 20 de maio de 2020
SIRLEIDE DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, no uso das atribui-

ções que lhe confere o artigo 89, inciso XV da Lei Municipal n.º 2.650, de 16 de Fevereiro de 2005, à vista dos
elementos e informações constantes do Processo Administrativo IPMU/068/2020, em especial o parecer exarado
pela Diretoria de Seguridade e Benefícios, às fls. 84/86 parecer jurídico às fls. 88/89 e após deliberação do Con-
selho de Administração do IPMU.

RESOLVE:
Art. 1º- Nos termos do artigo 36 da Lei Municipal n.º 2.650/05, do artigo 40, § 1º, inciso III, letra “b” da CF/88

e pela Lei Federal nº 10.887/2004, com redação dada pela EC nº 20/98, é concedida “aposentadoria por idade”,
com proventos proporcionais calculados pela média, à servidora Sra. GENI FERNANDES DE CRISTO SILVA, por-
tadora do R.G. n.º 25.089.546-8 SSP/SP, titular de cargo efetivo de “Auxiliar de Serviços Gerais”, da Prefeitura
Municipal da Estância Balneária de Ubatuba.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de junho de
2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IPMU - Ubatuba, 20 de maio de 2020.

Sirleide da Silva
Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Registrada na Seção de Arquivo e Documentação da Diretoria Administrativa do Instituto de Previdência
Municipal de Ubatuba – IPMU, nesta data.

Portaria n.º 023 de 20 de maio de 2020
SIRLEIDE DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, no uso das atribuições

que lhe confere o artigo 89, inciso XV da Lei Municipal n.º 2.650, de 16 de Fevereiro de 2005, à vista dos elemen-
tos e informações constantes do Processo Administrativo IPMU/074/2020, em especial o parecer exarado pela
Diretoria de Seguridade e Benefícios, às fls. 58/59 parecer jurídico às fls. 60/61 e após deliberação do Conselho de
Administração do IPMU.

RESOLVE:
Art. 1º- Nos termos do artigo 36 da Lei Municipal n.º 2.650/05, do artigo 40, § 1º, inciso III, letra “a” da CF/88 e

artigo 3º da EC nº 47/05, é concedida “aposentadoria por tempo de contribuição”, com proventos integrais, com
redução de idade para cada ano que exceder a 30 anos, à servidora Sra. MÔNICA ALIX DA SILVA, portadora do R.G.
n.º 14.320.153-0 SSP/SP, titular do cargo efetivo de “Técnico Desportivo”, da Prefeitura Municipal da Estância
Balneária de Ubatuba.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de junho de
2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IPMU - Ubatuba, 20 de maio de 2020.

Sirleide da Silva
Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Registrada na Seção de Arquivo e Documentação da Diretoria Administrativa do Instituto de Previdência
Municipal de Ubatuba – IPMU, nesta data.

Portaria n.º 024 de 20 de maio de 2020
SIRLEIDE DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, no uso das atribuições

que lhe confere o artigo 89, inciso XV da Lei Municipal n.º 2.650, de 16 de Fevereiro de 2005, à vista dos elemen-
tos e informações constantes do Processo Administrativo IPMU/062/2020, em especial o parecer exarado pela
Diretoria de Seguridade e Benefícios, às fls. 58/59 parecer jurídico às fls. 60/61 e após deliberação do Conselho de
Administração do IPMU.

RESOLVE:
Art. 1º- Nos termos do artigo 36 da Lei Municipal n.º 2.650/05, do artigo 40, § 1º, inciso III, letra “a” da CF/88 e

artigo 3º da EC nº 47/05, é concedida “aposentadoria por tempo de contribuição”, com proventos integrais, com
redução de idade para cada ano que exceder a 30 anos, à servidora Sra. NEUSA MONTEIRO DA SILVA MOTA,
portadora do R.G. n.º 22.892.889-8 SSP/SP, titular do cargo efetivo de “Merendeira”, da Prefeitura Municipal da
Estância Balneária de Ubatuba.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de junho de
2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IPMU - Ubatuba, 20 de maio de 2020.

Sirleide da Silva
Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Registrada na Seção de Arquivo e Documentação da Diretoria Administrativa do Instituto de Previdência
Municipal de Ubatuba – IPMU, nesta data.

Portaria n.º 025 de 20 de maio de 2020
SIRLEIDE DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, no uso das atribuições

que lhe confere o artigo 89, inciso XV da Lei Municipal n.º 2.650, de 16 de Fevereiro de 2005, à vista dos elemen-
tos e informações constantes do Processo Administrativo IPMU/157/2019, em especial o parecer exarado pela
Diretoria de Seguridade e Benefícios, às fls. 99/101 parecer jurídico às fls. 102/103 e após deliberação do Conse-
lho de Administração do IPMU.

RESOLVE:
Art. 1º- Nos termos do artigo 36 da Lei Municipal n.º 2.650/05, artigo 40 § 1º inciso III, letra “a” da CF/88, c/c

com artigo 6º da EC nº 41/2003, é concedida “aposentadoria por tempo de contribuição”, com proventos inte-
grais, à servidora Sra. ROSANA CAMPOS DA SILVA,  portadora do R.G. n.º 12.608.607-2 SSP/SP, titular do cargo
efetivo de “Auxiliar de Serviços Infantis”, da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de junho de
2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IPMU - Ubatuba, 20 de maio de 2020.

Sirleide da Silva
Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Registrada na Seção de Arquivo e Documentação da Diretoria Administrativa do Instituto de Previdência
Municipal de Ubatuba – IPMU, nesta data.

e-mails: acidadeubatuba@gmail.com

jornalismo@acidadeubatuba.com.br

Rua Conceição, nº 180 - Centro

Galeria Passeio Santa Fé

Em frente ao Hotel Parques Atlântico - Loja 12

Fale conosco, críticas e sugestões.

Portaria n.º 026 de 20 de maio de 2020
SIRLEIDE DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, no uso das atribuições

que lhe confere o artigo 89, inciso XV da Lei Municipal n.º 2.650, de 16 de Fevereiro de 2005, à vista dos elemen-
tos e informações constantes do Processo Administrativo IPMU/063/2020, em especial o parecer exarado pela
Diretoria de Seguridade e Benefícios, às fls. 85/87 parecer jurídico às fls. 89/90 e após deliberação do Conselho de
Administração do IPMU.

RESOLVE:
Art. 1º- Nos termos do artigo 36 da Lei Municipal n.º 2.650/05, do artigo 40, § 1º, inciso III, letra “b” da CF/88 e

pela Lei Federal nº 10.887/2004, com redação dada pela EC nº 20/98, é concedida “aposentadoria por idade”,
com proventos proporcionais calculados pela média, à servidora Sra. YONE GERMINIANI DE VASSIMON, porta-
dora do R.G. n.º 12.878.915-3 SSP/SP, titular de cargo efetivo de “Atendente”, da Prefeitura Municipal da Estância
Balneária de Ubatuba.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 01 de junho de
2020.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
IPMU - Ubatuba, 20 de maio de 2020.

Sirleide da Silva
Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

Registrada na Seção de Arquivo e Documentação da Diretoria Administrativa do Instituto de Previdência
Municipal de Ubatuba – IPMU, nesta data.

Em consequência das medidas de contenção de contágio pelo Novo Coronavírus que impõe uma restrição de circulação de
toda a sociedade, a edição do próximo final de semana, dias  30 e 31 de maio, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Iniciativa visa movimentação

do setor focando

em vendas futuras

A Prefeitura de Ubatuba, por
meio da secretaria de Turismo,
abriu nesta quarta-feira, 20, um
chamamento público para o
credenciamento de empresas e
indivíduos pertencentes a Comu-
nidades Tradicionais Caiçaras
que fazem parte de Projeto de
Turismo de Base Comunitária,
ofertando serviços relacionados
à atividade turística no Municí-
pio ,que desejarem participar do
“Programa de retomada econô-
mica do Turismo de Ubatuba”.

O edital na íntegra está dispo-
nível na página do Turismo e
pode ser acessado em: http://
prefeitura.ubatuba.sp.gov.br/
setur/

O prazo para o credenciamento
é de 20 de maio a 20 de junho
de 2020. Podem se inscrever:

1- Bares, quiosques de praia,
lanchonete, restaurantes e simi-
lares;

2- Meios de hospedagem regu-
lares (hotéis, pousadas, hostel,
etc.);

3- Atrativos turísticos (Parques,
Sítios, Fazendas, Engenhos, etc.);

4- Espaços para eventos;
5- Agências de Viagens e Turis-

mo;
6- Empresas que ofertam servi-

Turismo

Ubatuba promove
credenciamento do Trade

Turístico visualizando
retomada econômica

pós-pandemia

ços ligados ao setor de bem-es-
tar (Massagem, Ioga, etc.);

7- Empresas que ofereçam ati-
vidades náuticas (velejo,
caiaque, SUP, canoagem, mergu-
lho, etc.)

8- Transportadoras turísticas;
9- Os indivíduos pertencentes

às Comunidades Tradicionais
Caiçaras e que fazem parte de
Projeto de Turismo de Base Co-
munitária

Como vai funcionar
O objetivo do programa é au-

xiliar a retomada econômica dos
segmentos do turismo de
Ubatuba pós-pandemia,
focando em vendas futuras, que
são aquelas nas quais o turista
pode comprar o pacote agora,
injetando imediatamente di-
nheiro na economia local, e terá
a possibilidade de desfrutar das
belezas da cidade a partir de se-
tembro de 2020 até setembro de
2021 - exceto altas temporadas.

Para tanto, a secretaria está em
contato com algumas platafor-
mas de vendas virtuais, denomi-
nadas Online Travel Agencies
(OTA’s), que reunirão experiên-
cias exclusivas de Ubatuba e re-
gião do Litoral Norte, oferecidas
em pacotes temáticos comple-
tos (bem-estar, natureza, aven-
tura e outros),  com valores
promocionais e que sejam atra-
tivos a diversos perfis de turis-
tas. Os pacotes de viagem con-

templarão hospedagem, alimen-
tação, passeios, atividades e ex-
periências, além de transfer ida
e volta até a cidade de São Pau-
lo.

“Estamos credenciando pesso-
as interessadas em participar
desse programa de retomada da
economia por meio do Turismo
em Ubatuba. As pessoas se ca-
dastram e, posteriormente, es-
ses dados serão passados para
empresas Operadoras de Turis-
mo a nível nacional que fazem
vendas online, com as quais já
realizamos ações em conjunto.
O turismo é o setor econômico
mais afetado pela crise sanitária
da Covid-19 no mundo, com
queda de 84% no faturamento
das empresas do setor. Essa foi
uma das alternativas que acha-
mos para movimentar o nosso
meio principal de renda”, expli-
cou o secretário da pasta no
município, Potiguara do Lago.

Ele ainda destacou a importân-
cia de reforçar que não haverá
nenhum repasse financeiro da
Prefeitura diretamente aos ins-
critos. “Todos os credenciados
terão única e exclusivamente o
benefício de poderem fazer par-
te dos pacotes de viagem que
serão formatados e
comercializados pela iniciativa”,
finalizou.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Parceria

Iniciativa visa contribuir no

enfrentamento da Covid-19

Alunos da EM Tancredo de
Almeida Neves, que já integram
o programa Ubatuba Sat, vão
contribuir com um projeto de
construção de respirador auxi-
liar desenvolvido com peças de
automóveis pelo engenheiro
Arlindo Romero.

Os estudantes, que possuem
conhecimentos técnicos em
construção de satélites, devem
iniciar os trabalhos assim que o
parecer favorável da “Comissão
de Acompanhamento dos Estu-
dos Técnicos” for emitido. O
grupo, montado pela Prefeitu-
ra para acompanhar a
viabilização de uso dispositivo
no auxílio ao combate à Covid-
19, se reuniu na última terça-
feira 19, para a realização de
testes.

“Por ser um projeto tecnica-
mente simples, mas cuja eficá-
cia deverá salvar muitas vidas,
estamos prontos para colocar-
mos em prática nossos conhe-
cimentos e ajudar”, disse o co-
ordenador do projeto Ubatuba
Sat, Cândido Moura.

Para Pollyana Gama, secreta-
ria de Educação, a parceria “re-
vela o quanto o conhecimento

Alunos da EM Tancredo participam
da construção de respiradores

é potencializado na medida que
pode ajudar a comunidade e
conferir sentido à vida das pes-
soas, tanto de quem participa na
sua construção, quanto de quem
receberá seu auxílio”.

“É educação e ciência a servi-
ço da vida”, acrescentou o pre-
feito Délcio Sato.

Entenda o projeto
As secretarias municipais de

Educação e Saúde de Ubatuba
receberam, do engenheiro
Arlindo Romero, um projeto de
um respirador auxiliar desenvol-
vido com peças de automóveis
guardados em sua garagem, ou
seja, algo simples, barato e rá-
pido de ser colocado em práti-
ca. O primeiro contato foi feito
no final de abril.

A proposta visa estabelecer
parceria com o poder público
para a execução do projeto. En-
quanto as secretarias de Saúde
e Assuntos Jurídicos contribuem
com suporte técnico e legal, a
secretaria de Educação vai cola-
borar auxiliando na execução.

Arlindo Romero tem uma ex-
tensa carreira no automobilis-
mo. Atuou no Rally Paris-Dakar,
como engenheiro na Stock Car,
dentre outras categorias. Seu
protótipo utiliza o motor do lim-
pador de para-brisa do carro
que, segundo ele, é um motor
robusto desenvolvido para ser
utilizado por várias horas segui-
das.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Engenheiro responsável, médico da UBS Horto e professor Cândido analisam projeto
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Editais & Comunicados

Em consequência das medidas de contenção de contágio pelo Novo Coronavírus que impõe uma restrição de circulação de
toda a sociedade, a edição do próximo final de semana, dias  30 e 31 de maio, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Novo Coronavírus - COVID-19

Acessos à cidade contarão

com barreiras de 20 a 25 de

maio; o bloqueio de acesso às

praias continua visando

conter a aglomeração das

pessoas. Além disso, a fiscali-

zação será intensificada.

Foi estabelecida em Ubatuba
uma barreira sanitária nas divi-
sas territoriais do município du-
rante feriado prolongado na ca-
pital e cidades da Região Metro-
politana de São Paulo, entre o
período de 20 a 25 de maio.

A ação conjunta entre órgãos
municipais, com o apoio da Po-
lícia Rodoviária Estadual, visa o
monitoramento, orientação,
conscientização e higienização
das pessoas presentes nos veí-
culos em trânsito, com recomen-
dação de retorno a seus municí-
pios de origem.

O acesso será permitido ape-
nas para veículos de emergên-
cia e de locomoção para atendi-
mento médico, de transporte de
abastecimento de suprimentos
e de prestação de serviços es-
senciais que comprovem ativi-
dade comercial na cidade.

A iniciativa recebeu o aval do
Governo do Estado para restrin-
gir o acesso às cidades litorâne-
as a fim de frear a disseminação
do novo coronavírus, visto que
nos últimos feriados e finais de
semana, a maioria dos morado-
res respeitou a recomendação
de isolamento social, porém, as
praias e a cidade têm recebido
grande fluxo de turistas, que não
permanecem em suas cidades
de origem.

Preocupado com a sobrecarga
do sistema de Saúde da cidade
e com a preservação da vida dos
moradores de Ubatuba, o pre-
feito Délcio Sato (PSD), junta-
mente com os demais prefeitos
do Litoral Norte, esteve na capi-
tal paulista na tarde desta ter-
ça-feira, 19, para protocolar um
documento solicitando o apoio
para conter a chegada de turis-

Barreira sanitária é realizada
nas entradas da cidade

durante o feriado prolongado

tas e veranistas durante o feria-
do prolongado.

O anúncio foi feito pelo secre-
tário Estadual de Desenvolvi-
mento Regional, Marco Vinholli,
que ressaltou que decisão foi
tomada em conjunto com os
prefeitos do litoral e interior, e
garantiu que vão apoiar as res-
trições promovidas pelas prefei-
turas.

Praias
O bloqueio de acesso às praias

continua visando conter a aglo-
meração das pessoas. Além dis-
so, a fiscalização será intensifi-
cada.

Resumo das ações da Covid-19
em Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba ado-
tou e vem divulgando em todos
os seus canais as orientações do
governo estadual para manter o
isolamento social, que inclui a
suspensão de aulas, proibição
de funcionamento de espaços
que aglomerem pessoas, sus-
pensão de eventos públicos e de
alvarás de funcionamento de
atividades e serviços não-essen-
ciais, além  do fechamento de
praias, mencionado acima. Tam-
bém foram reforçadas as medi-
das preventivas, como manter a
higiene frequente das mãos e o
uso de máscaras.

A partir de 7 de maio, o uso de
máscaras de proteção facial pas-
sou a ser obrigatório em todos
os espaços de acesso público, ou
seja, ruas, estabelecimentos co-
merciais, estabelecimentos pú-
blicos e meios de transporte
como ônibus, táxis e carros de
aplicativos como medida de pre-
venção à transmissão da Covid-
19.

A quarentena foi prorrogada
até o dia 31 de maio, de acordo
com o Decreto 7341,  de 08 de
maio de 2020.

O primeiro decreto com as pri-
meiras ações foi publicado em
16 de março.

Para facilitar o acesso da popu-
lação à informação, combaten-
do as fakenews,  foi criado um
boletim da Covid-19 e um canal
exclusivo de divulgação de as-
suntos relacionados à doença e
de documentos oficiais sobre as
medidas de enfrentamento da
pandemia adotadas no municí-
pio.

Vários serviços da Prefeitura
também adotaram o atendi-
mento remoto e pré-agendado
por whatsapp ou telefone para
reduzir o trânsito de pessoas. Na
Saúde, o destaque é para a vaci-
nação contra a Influenza, feita
de casa a casa no grupo de ido-
sos que é de alto risco de mor-
talidade para covid-19.

As justificativas para a descida
de veranistas para
Caraguatatuba são as mais
esdrúxulas possíveis, conforme
constatado nas entrevistas feitas
na barreira sanitária montada na
entrada da cidade. O objetivo é
verificar as condições de saúde
dos visitantes neste tempo de
pandemia do novo coronavírus
(Covid-19).

Além de aferir a temperatura
dos passageiros dos veículos, os
fiscais de saúde pública e da vi-
gilância sanitária estadual tam-
bém fazem uma pesquisa para
saber o local de procedência, e
destino, bem como os motivos
que os trazem à cidade.

Cortar a grama da casa que es-
tava grande, alimentar o gato,
pagar o pedreiro, visitar a tia que
não via há muito tempo foram
algumas respostas dadas em al-
gumas horas de bloqueio. Foram
identificados muitos carros de
fora, principalmente São Paulo,
além de pessoas que se dirigiam
para cidades da região.

A estimativa da Secretaria de

Veranistas dão desculpas de todos os tipos
ao serem parados na barreira sanitária

Caraguatatuba

Saúde, por meio da Vigilância
Sanitária, é que apenas no pri-
meiro dia da barreira sanitária
foram abordados cerca de 500
veículos. Pelo menos uma pes-
soa foi constatada com febre
acima de 37,8 graus e orientada
a procurar a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), hoje refe-
rência para a Covid.

A medida da barreira sanitária
foi determinada pelo prefeito
Aguilar Junior, com apoio do

governo do Estado, para se pre-
venir contra a fuga de
paulistanos que saíram da cida-
de devido ao super feriado de
cinco dias decretado pela Prefei-
tura de São Paulo e de alguns
municípios da região metropo-
litana.

“Turistas e veranistas são todos
bem-vindos, mas este não é o
momento para virem à cidade”,
destacou o prefeito, reforçando
a infraestrutura de saúde de
Caraguatatuba que não está pre-
parada para uma grande quan-
tidade de pessoas.

Juntamente com a barreira sa-
nitária, a Prefeitura de
Caraguatatuba faz campanha
nas praias para recomendar a
banhistas, pessoas que fazem
caminhadas ou andam de bici-
cleta para que fiquem em casa.
A Secretaria de Mobilidade Ur-
bana e Proteção ao Cidadão, por
meio da Defesa Civil, em parce-
ria com o Grupamento do Cor-
po de Bombeiros (GBMar) tem
passado com carro de som e pes-
soalmente para orientar os
frequentadores.

Jornal A Cidade, há 34 anos levando informação
ao leitor com credibilidade e transparência.

São Sebastião

Moradores de São Sebastião
bloquearam a Rodovia Rio-San-
tos em pelo menos três trechos
na Costa Sul, a partir do final da
tarde de terça-feira (19). O ob-
jetivo é impedir a vinda de tu-
ristas no “mega feriado” que
começa nesta quarta-feira (20)
na capital paulista.

O primeiro bloqueio ocorreu
no Bairro de Juquehy, próximo
ao Morro do Esquimó, no km
180. Populares bloquearam a
pista com pneus e madeiras e
atearam fogo.

Um segundo bloqueio foi feito
nas proximidades de Barra do
Una e, no início da noite, mora-
dores da Vila Sahy também blo-
quearam a pista em Barra do
Sahy.

O objetivo é impedir a chega-
da de turistas à região no “mega
feriado” na capital que começa
nesta quarta-feira e deve pros-
seguir até segunda-feira.

Equipes da Polícia Rodoviária,
Polícia Militar, GCM e Departa-
mento de Tráfego estão no local
para tentar liberar a pista. Mui-
tos motoristas acabaram
retornando e alguns carros com
placas de São Sebastião eram li-
berados pelos manifestantes.

Moradores de São Sebastião
bloqueiam Rodovia Rio-Santos para

impedir a entrada de turistas
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Depois do anúncio da decre-
tação do mega feriado em
São Paulo, prevendo a vinda
de turistas à cidade e temen-
do uma contaminação pelo
novo coronavírus, a praia de
Juquehy, em São Sebastião,

Moradores fazem túmulos na
praia em protesto contra

o feriado prolongado

Ciclista
respeite a
sinalização

do trânsito!!!

Nunca
ande na

contramão
na

ciclofaixas
de Ubatuba.

amanheceu na quarta-feira
(20)  com uma sér ie  de
túmulos na praia em protes-
to.

O prefeito Felipe Augusto in-
gressou com uma ação na Jus-
tiça pedindo o fechamento

das entradas do município na
terça-feira (19). Porém, o pe-
dido foi negado pela Comarca
de São Sebastião com base
em decisões já tomadas pelo
Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
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FM IMÓVEIS VENDE-SE - Chácara com 3100
m2 área construída de 100 m2, tem rio nos fun-
dos, piscina natural, mata atlântica, plantação,
R$ 300 mil, aceito lote mais volta, próximo do
centro. Tratar: 3832-4794.

IMÓVEIS - COMPRA E VENDA

.

FM IMÓVEIS VENDE-SE - Casa no Jardim
Carolina, área do lote 1.750  m², área construída
500 m², com piscina de em oval de 40  m², área
de lazer com churrasqueira, R$ 1.500,000,00.

FM IMÓVEIS VENDE-SE - Casa na Praia da
Almada, lote de 460 m2, área construída de 100
m2, com vista total para o mar com 2 dormitórios,
sala, 01 cozinha, área de serviço,  01 banheiro,
toda varanda, R$ 200 mil. Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE-SE - Casa na praia do
Perequê-Açu, a 800m da praia e centro com 2
dormitórios, 01 banheiro, sala, cozinha, área de
serviço, varanda em toda lateral, vaga para 5
carros, R$ 320 mil, doc. 100% aceita apartamen-
to no centro.Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS
VENDE

CASA NO HORTO
Casa principal, mais de caseiro com 300
m², no Horto com área de 25.000 m², sen-
do aproveitado 2.000 m². R$ 700 mil. Tra-
tar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE -  Pousada no Perequê-
Açu, funcionando, a 50 m da praia só atravessar
a rua, e 500 m do centro,  com 09 suítes, com
uma casa de 03 suítes, salão para refeição, co-
zinha, banheiro social, área de serviço, estacio-
namento, R$ 1.300,000,00, aceito imóvel como
parte de pagamento.  Tratar: 3832-4794.

ALUGA-SE

ALUGUEL

TEMPORADA

E FERIADOS
PACOTE DE 3 NOITES O CASAL R$ 600,00,
CADA PESSOA A MAIS R$ 300,00, BAIXA
TEMPORADA, 2 NOITES: R$ 250,00.

 Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS

ALUGA

DEFINITIVO
Com renda comprovada emprego fixo regis-
trado, aceito fiador ou depósito caução, para
casal, apartamento no centro, com 1 dormitó-
rio, sala, cozinha, 01 banheiro, área de servi-
ço, terraço, sacada, estacionamento fechado,
ambiente familiar, todo equipado, com segu-
rança, para 2 pessoas R$ 1.200,00, JÁ IN-
CLUSO TODAS AS TAXAS, mobiliado (não
tiro a mobília). Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE-SE - Apartamento na
Praia Grande, com 2 dormitórios, 01 banheiro,
sala, cozinha, área de serviço, interfone, piscina,
churrasqueira, a 500 m da praia, R$ 215 mil. Tra-
tar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE -  Casa próximo ao su-
permercado Semar centro, com 01 dormitórios,
01 suíte,  01 banheiro, sala, cozinha, garagem
coberta, R$ 280 mil. Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE - Apto no centro, na AV
da praia do cruzeiro, com 01 suíte, 02 dormitóri-
os, 01 banheiro, sala, cozinha, banheiro, área de
serviço, estacionamento na frente do prédio, R$
320 MIL, aceita apto com 02 dormitórios e 02
banheiros, prédio com lazer, piscina, faz volta.
Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS VENDE - Casa no Silop, centro,
na 1ª quadra da Prof. Thomaz Galhardo, lote de
360 m², com 2 dormitórios,2 banheiros, sala, co-
zinha, área de serviço. R$ 330 mil. Tratar: 3832-
4794.

FM IMÓVEIS VENDE - Kitnet em área cen-
tral, com 1cozinha, área de serviço, 01 banheiro,
semimobiliada. R$ 145 mil. Aceito como paga-
mento apto com 2 dormitórios faço volta. Tratar:
3832-4794.

AV. PROF. THOMAZ GALHARDO,1523 - CENTRO - UBATUBA
Site: www.fmimoveisuba.com.br

E-mail:fmimoveis@fmimoveisuba.com.br
50M DO TREVO DO PESCADOR NA ENTRADA DA CIDADE

TEL:(12)3832-4794

COM SEDE PRÓPRIA
CRECI 40.570

COMPRA - VENDE - PERMUTA

FM Imóveis
99714-3183

ALUGA
TEMPORADA
E DEFINITIVO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

WhatsApp

Venha passar seu feriado, fim de ano e carnaval em Ilhabela -
litoral Norte de São Paulo. Casa totalmente mobiliada, com 2 quar-
tos, 1 banheiro, garagem ampla, grande área verde e varanda
com redes. Contato: WhatsApp (12) 99133-5723 com Juliana.

ÓTIMA CASA PARA ALUGUEL DE

TEMPORADA EM ILHABELA

VENDO LOTE

CONDOMÍNIO

RESSACA
Esquina com 450 m², R$ 250 mil.

Tratar: 3832-4794.

TERRENOS  E ÁREAS
COMPRA  E VENDA

FM IMÓVEIS VENDE - Ubatumirim frente para
o mar, área de 1 alqueire, com 5 chalés, 6 ba-
nheiros, 1 galpão, 4 garagens para lancha, área
com vista panorâmica do mar. R$ 1.500,000,00,
aceito imóvel como parte de pagamento. Tratar:
3832-4794.

VENDE-SE
SOBRADO
PRAIA DO
ITAGUÁ

Com 04 quartos.
Motivo: Mudança de cidade
TRATAR: (12) 3832-1512,

99766-3740 e 99761-9360.

VENDE-SE HOTEL NA

PRAIA DA ENSEADA
ÓTIMO NEGÓCIO  A  UMA QUADRA  DA  PRAIA

27 APARTAMENTOS.
TRATAR: TEL (12) 3832-1512.

VENDE-SE
ÓTIMA CASA  NA RUA LIBERDADE (CENTRO)

TERRENO DE 390M2, SENDO 130 M2 DE ÁREA CONSTRUÍDA (MOTIVO MUDANÇA DE
CIDADE). TELEFONE 3832-1512, 99766-3740 e 99761-9360

Com 01 dormitório, 01 suíte, 01 banheiro, sala,
cozinha, varanda, 01 vaga para o carro, nos
fundos edícula com 01 dormitório, 01 banhei-
ro, sala, cozinha, na frente vaga para 03 car-
ros. R$ 450 mil, aceita casa em Taubaté. Tra-
tar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS
VENDE-SE

CASA
NO CENTRO

FM IMÓVEIS ALUGA - Apto a 300m da Praia
Grande, com 2 dormitórios, sala, cozinha, área
de serviço. R$ 1.200,00, já incluso condomínio e
IPTU.. Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS ALUGA - Apto no centro com 01
dormitorio,01 banheiro, sala/cozinha, área de
serviço R$ 1.000,00.. Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS ALUGA - Salão Comercial na
Rua Professor Thomaz Galhardo com 01 banhei-
ro. R$ 1.200,00.  . Tratar: 3832-4794.

FM IMÓVEIS ALUGA - Casa no Horto,
condomínio Park Hllls, com 03 suítes, com
ar, com banheira , sala, cozinha, área de
serviço. R$ 2.800,00 já incluso condomínio
e IPTU. . Tratar: 3832-4794.Anuncie

com a gente!
Informações:
3832-4832

LEIA E ASSINE O JORNAL ACIDADE

INF: 3832-4832

ORAÇÕES

ORAÇÃO AO PODEROSO SANTO EXPEDITO
Invocado nos negócios urgentes

Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes interceda por mim junto a Nosso Senhor
Jesus Cristo. Socorra-me nesta hora de aflição e desespero, meu Santo Expedito, Vós que
sois o Santo dos desesperados. Vós que sois o Santo das causas urgentes, proteja-me, Ajuda-
me, Dê-me forças, coragem e serenidade. Atenda o meu pedido. Meu Santo Expedito! Ajuda-
me a superar estas horas difíceis, proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja
minha família, atenda o meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade, meu
Santo Expedito! Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm  fé,
muito obrigado.

M.H.A.M.

ORAÇÃO A SÃO JUDAS TADEU
São Judas, glorioso Apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus, o nome do traidor foi causa de que
fosseis esquecido por muitos, mas a Igreja vos honra e invoca universalmente como o patrono
nos casos desesperados e nos negócios sem remédios.
Rogai por mim que sou tão miserável! Fazei uso, eu vos imploro, desse particular privilégio
que vos foi concedido de trazer viável e imediato auxílio, onde o socorro desapareceu quase
por completo. Assisti-me nesta grande necessidade, para que eu possa receber as consolações
e auxilio do Céu em todas as minhas precisões, atribulações e sofrimentos, alcançando-me a
graça de... (aqui se faz o pedido) e para que eu possa louvar a Deus convosco e com todos os
eleitos, por toda a eternidade.
Eu vos prometo, ó bendito São Judas, lembrar-me sempre deste grande favor e nunca deixar
de vos honrar, como meu especial e poderoso patrono, e fazer tudo o que estiver ao meu
alcance para incentivar a devoção para convosco. Amém. São Judas rogai por nós e por todos
os que vos honram e invocam o vosso auxílio.
(REZAR 3 PAI-NOSSOS, 3 AVE MARIAS, 3 GLÓRIAS AO PAI).

M.H.A.M.

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
Espírito Santo,Vós que me esclareceis tudo,que iluminais todos os caminhos para que eu
atinja o meu ideal, Vós que me dais o dom divino de perdoar e esquecer o mal que me
fazem e que em todos os instantes de minha vida estais comigo, eu quero neste curto diálogo,
agradecer-Vos por tudo e confirmar mais uma vez que eu nunca quero me separar de Vós.
Por maior que seja a ilusão material, não será o mínimo da vontade que sinto de um dia
estar convosco e todos os meus irmãos na glória perpétua. Obrigado mais uma vez.
(A pessoa deve fazer esta oração 3 dias seguidos, sem dizer o pedido. Dentro de 3 dias será
alcançada a graça,por mais difícil que seja, desde que merecida. Depois,mande publicar em
agradecimento.)

M.H.A.M.

Quer anunciar com a gente?
Informações: 3832-4832

VENDO

TERRENO

NA FOLHA SECA
(PRAIA DURA)

12x25 + 300m², ótimo terreno, limpo, aterra-
do e com escritura definitiva. R$ 55 mil.
Tratar: Angela (15) 99831-7564 (WhatsApp)
e Marcos (996) 755-494-464 (WhatsApp).

Área de 12.000 m² situada
na Lagoinha com matrícula.
Km 2338 da Rodovia SP 55.
Condomínio com guarita de
casas e pousadas, área útil
disponível 27,5 m² de frente
por aproximadamente 50 m²
de fundo. Possui casas na la-
teral e frente.

Ótima oportunidade.
Aceito entrada e

parcelamento
do restante.

Tratar diretamente
com o proprietário Alex

99766-3740.

VENDE-SE

TERRENO NA

LAGOINHA

A MENOS DE

200 M DA

PRAIA

TERRENO
J. COSTA AZUL

PRAIA DURA-15X30

S/ÁRVORES

ATERRADO E GRAMADO
RUA CATLÉYA, AO LADO DO No.69

VALOR: R$ 320 MIL.
FONE:(11) 3743-2767-SP

Divulgue sua empresa, quem não é visto
não é lembrado. Inf: 3832-4832

Publicidade
Assinatura

Editais
Informações:

(12) 3832-4832

Ciclista,
nunca ande

na contramão
na ciclofaixa!

Respeite a
sinalização
de trânsito.

Respeite a sinalização de trânsito.

Anuncie com a gente!
Informações: 3832-4832

TELEFONES ÚTEIS
DELEGACIA DE POLÍCIA DE UBATUBA .................................................... Tel.: (12) 3832-1297

DELEGACIA DA MULHER DE UBATUBA ................................................... Tel.: (12) 3832-5260

BASE DA POLÍCIA MILITAR DE UBATUBA ............................................... TEL.: (12) 3832-3598

BASE DA POLÍCIA AMBIENTAL .............................................................  Tel.: (12) 33832-2876

BASE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL ..........................................  TEL.: (12) 3832-0287

BASE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL ............................................. TEL.: (12) 3845-1226

CORPO DE BOMBEIROS DE UBATUBA ................................................... TEL.: (12) 3836-2258

FÓRUM DE UBATUBA .............................................................................. Tel.: (12) 3832-8684

FÓRUM TRABALHISTA DE UBATUBA ...................................................... Tel.: (12) 3833-7368

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ...................................................................... Tel.: (12) 3832-6013

DEFENSORIA PÚBLICA (OAB) .................................................................  Tel.: (12) 3832-4767

CARTÓRIO ELEITORAL DA 144ª Z.E. ........................................................ Tel.: (12) 3833-6770

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL .............................................................. TEL.: (12) 3832-4173

CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS ...................................................... TEL.: (12) 3832-1537

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DOCUMENTOS ....................... TEL.: (12) 3832-3266

AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA (INSS) ......................................................... TEL.: (12) 3411-4296

AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL ............................................................. TEL.: (12) 3832-7157

PROCON DE UBATUBA ........................................................................... TEL.: (12) 3833-9903

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA .................................................. Tel.: (12) 3834-1000

CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA ........................................................ Tel.: (12) 3834-1500

SANTA CASA DE UBATUBA ...................................................................... Tel.: (12) 3834-3230

BANCO BRADESCO (AGÊNCIA 1613) ...................................................... Tel.: (12) 3834-1100

BANCO BRADESCO (AGÊNCIA 7944 ......................................................  Tel.: (12) 3834-4500

BANCO DO BRASIL .................................................................................. TEL.: 0800 729 0001

BANCO ITAÚ (AGÊNCIA 1566) ................................................................. Tel.: (12) 3834-4650

BANCO ITAÚ (AGÊNCIA 5782) ................................................................  Tel.: (12) 3835-4350

BANCO SANTANDER ............................................................................... TEL.: (12) 3834-3300

CAIXA ECONOMICA FEDERAL ................................................................ TEL.: (12) 3834-1600

SICREDI ................................................................................................... TEL.: (12) 3836-1807

VIAÇÃO LITORÂNEA ............................................................................... TEL.: (12) 3832-3622

VIAÇÃO SÃO JOSÉ .................................................................................. TEL.: (12) 3833-1003

AEROPORTO DE UBATUBA ..................................................................... TEL.: (12) 3832-1992

Quem não é visto

não é lembrado,

empresário

divulgue

a sua marca!

Informações:

(12) 3832-4832

Publicidade
Assinatura

Editais
Informações:

(12) 3832-4832

Em consequência das medidas de contenção de contágio pelo Novo Coronavírus que impõe uma restrição de circulação de
toda a sociedade, a edição do próximo final de semana, dias  30 e 31 de maio, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Voltaremos em breve!
Jornal A Cidade
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Prestação de Contas

Em consequência das medidas de contenção de contágio pelo Novo Coronavírus que impõe uma restrição de circulação de
toda a sociedade, a edição do próximo final de semana, dias  30 e 31 de maio, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

O órgão fiscalizador vai
multar as prefeituras que não
divulgar com transparência as

despesas relacionadas à
pandemia

Os prefeitos de municípios
que não prestarem informa-
ções sobre as receitas e os gas-
tos de recursos no
enfrentamento da pandemia
do novo coronavírus poderão
receber multas indenizatórias
impostas pelo Tribunal de Con-
tas do Estado de São Paulo
(TCE-SP).

Segundo levantamento do
TCE-SP, um total de 519 muni-
cípios, dos 644 fiscalizados, ou
deixaram de prestar contas
(198), ou o fizeram de modo
inadequado ou incompleto
(321), desde que foi decretado
estado de calamidade pública
no estado de São Paulo.

O presidente do TCE-SP, con-
selheiro Edgard Camargo
Rodrigues, concedeu um prazo
de 15 dias para que os gestores
adotem medidas de transpa-
rência e providências necessá-
rias para dar publicidade e
acesso público aos recursos
empregados na pandemia.

Ubatuba é uma das 198 cida-
des que deixaram de prestar
contas. Passou a fazê-lo so-

Ubatuba é uma das cidades
notificadas pelo TCE por
não prestar contas dos
gastos com a Covid-19

mente depois de notificada
pelo órgão fiscalizador.

Sanções
Os prefeitos, caso não cum-

pram as regras e orientações do
Tribunal de Contas, estarão su-
jeitos a pagar valores
indenizatórios que podem che-
gar a 2 mil Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo (UFESPs) –
o equivalente a R$ 55.220,00,
dentre outras sanções adminis-
trativas.

A determinação, constante no
Comunicado GP nº 13/2020, pu-
blicado na edição do Caderno
Legislativo do Diário Oficial do
Estado do dia 15 de maio relaci-
ona os órgãos que estão em
desatendimento às exigências
legais e visa orientar os respon-
sáveis para que adotem provi-
dências.

De acordo com o documento,
as administrações devem divul-
gar, em tempo real pela internet,
em Portais de Transparência e
canais de comunicação, todas as
informações relacionadas a atos,
receitas e despesas relativos ao
enfrentamento da pandemia da
Covid-19.

Além da aplicação de multa aos
responsáveis, prevista no inciso
VI do artigo 104 da Lei Comple-
mentar Estadual nº 709/1993, o
Tribunal de Contas, na aprecia-

ção dos atos e processos
licitatórios e de contratação, co-
municará as irregularidades ao
Ministério Público do Estado.

Quando da análise dos proces-
sos das contas anuais pelos Con-
selheiros Relatores, os responsá-
veis poderão ainda receber pa-
receres pela desaprovação e ter
seu nome incluído na lista de
gestores com contas irregulares,
podendo sofrer sanções previs-
tas na Lei Eleitoral e na Lei da
Inelegibilidade.

No dia 18 de maio, a Prefeitu-
ra Municipal de Ubatuba passou
a divulgar os investimentos e as
despesas relacionadas à Covid-
19 no Portal da Transparência
em “Licitação”, identificadas
como “COVID-19 - Aquisições” e
“COVID-19 - Contábil”.

A página pode ser acessada
em: https://
transparencia.ubatuba.sp.gov.br

A notificação do TCE na íntegra
acompanhada da relação dos
municípios que não prestaram
contas ou que a fizeram de
modo inadequado você encon-
tra em nosso site
acidadeubatuba.com.br

https://www.tce.sp.gov.br/
sites/default/files/legislacao/
COMUNICADO-GP-13-2020-
PRAZO-V2-PUBLICACAO.pdf

Testamos

Testamos o Portal da Transparência da Prefeitura de Ubatuba sobre gastos com a Covid-19 mas
não tivemos acesso aos detalhes das aquisições. O sistema implantado funciona até que “a senha

é tida como inválida”

De acordo com a Prefeitura Municipal de Ubatuba, buscando ampliar ainda mais a transparência
sobre o orçamento público, a secretaria de Tecnologia da Informação de Ubatuba criou uma ferramen-
ta que facilita a visualização sobre os recursos gastos para o enfrentamento do novo coronavírus (Covid-
19).

A ferramenta traz informações como o nome e CNPJ da empresa contratada, o número do processo de
compras, o tipo de licitação, descrição da contratação e valores empenhados, liquidados e pagos.

Resolvemos testar e de fato é possível através do Portal da Transparência, em licitações (https://
www.ubatuba.sp.gov.br/transparencia/covid-19/), optar por “Covid-19 - Aquisições” ou “Covid-19
Contábil” (foto 1).

Em seguida, acessando “Covid-19 - Contábil” tem-se acesso a uma planilha onde constava empenha-
do do Tesouro 164.920,00 e com relação às transferências e convênios federais foi empenhado
724.336,00 e pago 98.336,00 até o momento da nossa consulta (foto 2).

Senha inválida

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

Propaganda é alma do negócio!
Quem é sempre visto, jamais será esquecido...

Informações pelo telefone: (12) 3832-4832

Acompanhe as notícias diariamente no site do jornal A
Cidade http://acidadeubatuba.com.br/ e nas redes
sociais facebook “Jornal A Cidade Ubatuba” e instagram
@acidadeubatuba

Então passamos ao acesso do link que nos leva ao emprego da verba nas ações de combate à pandemia
no município. Acessando “Covid-19 - Aquisições” encontramos três registros: Aquisição de Aquisição
de avental para utilização nas ações de controle e combate ao coronavírus, Aquisição de máscaras de
proteção para equipe de saúde durante o enfrentamento do coronavírus e Aquisição de cestas básicas
para atendimento emergencial de famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência a pandemia
do COVID-19 (foto 3).

Contudo, para ter acesso aos editais e contratos detalhados é preciso cadastrar uma senha após
digitar o CPF. Se não funcionar, como é o caso de quem a consultou na redação do jornal A Cidade, é
preciso entrar em contato com a secretaria de Tecnologia da Informação para que seja enviada pela
Seção Técnica de Sistemas de Informação uma nova senha por e-mail.

Até o fechamento da edição não obtivemos sucesso em avançar na consulta.
Funcionaria se não esbarrasse na requisição de uma senha.
A medida adotada pela municipalidade em divulgar os gastos relacionados à Covid-19 é uma exigên-

cia do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aos gestores que, após relacionar 198 cidades que
não estavam prestando contas das despesas e outras 321 que o fizeram de modo inadequado, notifi-
cou-os a cumprir a determinação no prazo de 15 dias contados a partir da publicação no Diário Oficial
do Estado em 15 de maio sob pena de imposição de multa e sanções aos prefeitos na esfera eleitoral.

Os gastos com a Covid-19 em Ubatuba estão no Portal da Transparência, em “Licitação”, identificadas
como “COVID-19 - Aquisições” e “COVID-19 - Contábil”: https://www.ubatuba.sp.gov.br/transparencia/
covid-19/

Para minimizar o impacto
provocado pela pandemia,

facilidades de quitação serão
oferecidas aos clientes a partir

de quinta-feira (21). As
condições estão disponíveis

por tempo limitado

Em meio ao impacto econômi-
co provocado pela pandemia de
Covid-19, a Elektro está
disponibilizando um portal ex-
clusivo para negociação de dé-
bitos. A partir de quinta-feira
(21/05), o cliente poderá acessar
o canal Fique em Dia Elektro
para quitar contas de energia
em aberto. A nova plataforma
digital oferece uma série de van-
tagens para os consumidores,
como flexibilização de pagamen-
to e disponibilidade 24 horas
por dia. As condições diferenci-
adas estarão disponíveis por
tempo limitado.

A oportunidade oferecida tem
a finalidade de contribuir para
que os clientes regularizem sua
situação e evitem o acúmulo de
faturas nesse período de
pandemia. No canal digital, o

Energia Elétrica

Publicidade
Assinatura
e Editais

Informações:
(12) 3832-4832

Elektro cria nova plataforma
para negociar conta de energia

consumidor tem a possibilidade
de quitar a fatura à vista, pagar
no débito com o cartão virtual
Caixa Elo (Auxílio Emergencial)
ou parcelar a conta de energia
em até 12 vezes iguais no cartão
de crédito, ambos por meio da
Flexpag. São aceitos os cartões
de crédito das bandeiras Master,
Visa, Hiper, Elo e Amex. Para cli-
entes com mais de duas faturas
vencidas, a empresa
disponibiliza o parcelamento de
acordo com o perfil do cliente.

O Portal Fique em Dia Elektro
pode ser acessado por meio do
site (www.elektro.com.br). O cli-
ente realiza um cadastro com
seu CPF e código do cliente, para
ser direcionado às opções de
negociação. Após inserir os da-
dos pessoais, o consumidor po-
derá visualizar o débito e as con-
dições de pagamento disponí-
veis. A plataforma online ofere-
ce mais conforto e comodidade
em tempos de isolamento soci-
al. A ferramenta digital é total-
mente intuitiva e funcional,
acessível aos diferentes públicos
atendidos pela empresa. Além

disso, é mais uma opção de ca-
nal que permite realizar a nego-
ciação com segurança.

A nova tecnologia está integra-
da ao processo de transforma-
ção digital da Elektro. Nesse con-
texto, a empresa está moderni-
zando não apenas a negociação
como também o atendimento
comercial. Por meio do
WhatsApp, o cliente pode optar
pela modalidade de pagamento
que melhor se adequa à sua con-
dição. Caso a escolha seja para
quitação à vista, receberá um
código de barras para pagamen-
to. Se optar pelo parcelamento,
o usuário será direcionado para
a plataforma de negociação.

“Em um momento delicado
para a maioria dos nossos clien-
tes, disponibilizamos soluções
para minimizar o impacto pro-
vocado pela pandemia. A ideia
foi tornar o processo de negoci-
ação mais acessível em diferen-
tes aspectos, seja pelas condi-
ções oferecidas ou pela facilida-
de digital, garantindo a seguran-
ça de nossos clientes, por não
precisar sair de casa”, comenta
a Superintendente Comercial da
Elektro, Maica Oliveira.

Os clientes também podem es-
clarecer dúvidas utilizando o
WhatsApp. O aplicativo é sim-
ples, evita o contato presencial
e, consequentemente, o risco de
contágio pelo novo coronavírus
para clientes e colaboradores.
Após acessar a ferramenta pelo
número (19) 2122 1696, o clien-
te também dispõe de mais de 50
serviços, sem a necessidade de
deslocamento.
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Artigo

Prevenção

Em consequência das medidas de contenção de contágio pelo Novo Coronavírus que impõe uma restrição de circulação de
toda a sociedade, a edição do próximo final de semana, dias  30 e 31 de maio, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Cidade está mobilizada para
evitar aglomerações e
minimizar o contágio

A Prefeitura de Ubatuba está
com um efetivo de 200 pessoas
trabalhando nas ruas em apoio
as ações planejadas após o
anúncio do feriado prolongado
na capital e cidades da Região
Metropolitana de São Paulo,
que tem possibilidade de se es-
tender até a próxima segunda-
feira, 25 de maio.

Várias mobilizações estão
acontecendo em diversos pon-
tos do município visando garan-
tir que não haja circulação nem
aglomeração de pessoas. No to-
tal, são dois pontos com barrei-
ras sanitárias, sete praias com
fiscalização contando com apoio

200 funcionários participam
das ações emergenciais em

Ubatuba durante feriado
da capital paulista

da comunidade local e 21 praias
com apoio da Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) e outras secreta-
rias, como Esportes e Lazer.

“O serviço de abordagem ser-
ve para explicar e conscientizar
o turista, caso tenha algum

desavisado sem informações so-
bre o Decreto municipal vigen-
te, que determina a
indisponibilidade de acesso às
praias. Diante de algum tipo de
enfrentamento ou resistência, a
Guarda Civil Municipal será aci-
onada”, explicou o assessor de
Relações Federativas, Jailton
Santos.

A operação deve permanecer
até segunda-feira, caso o feria-
do seja confirmado pelo gover-
no do Estado.

Além disso, a Defesa Civil de
Ubatuba está promovendo a ins-
talação de 20 faixas educativas
e de conscientização sobre o
coronavírus, doadas pelo
empresariado local.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Você conhece uma cidade
no mundo, que faz um de-
creto contra aglomeração e
é a primeira a convocar uma
audiência pública?

Você conhece uma cidade
no mundo, que asfalta as
suas ruas, somente em luga-
res que tenham visão públi-
ca, aliás, nos últimos dias de
sua gestão, deixando R$ 30
MILHÕES em dívidas para o
sucessor e, denotando a ve-
lha  e  ma ld i ta  prát i ca
e le i tore i ra  de enganar  o
povo?

Você conhece uma cidade
no mundo,  que  constró i
prédios, a torto e a direito,
incluindo montanhas e ce-
mi tér ios  tombados  pe lo
patrimônio histórico, sem
se  preocupar  com a
infraestrutura?

Você conhece uma cidade
no mundo,  em que houve
um troca-troca de secretá-
rios municipais, em média
dois por mês desde o início
de sua gestão em janeiro de
2017?

Você conhece uma cidade
no mundo, que os seus po-
líticos, aqueles que mudam
de partido como mudam de
camisa, compram votos de
pessoas humildes e depois
ferram não só elas, mas, a
uma toda geração futura?

Você conhece uma cidade
no mundo, que além de tro-
car e continuar trocando
tais secretários possui um,
figurinha carimbada, que já
foi de tudo e nunca sai?

O nosso querido e saudo-
so “PELÉ” deve estar horro-
rizado.

Você conhece uma cidade
no mundo, que sem dinhei-
ro para a saúde, está procu-

Você conhece?
rando profissionais e cadas-
tro para elaboração de uma
central de “FAKE NEWS”?

Você conhece uma cidade
no mundo, em que a câmara
só se dedica a homenagens e
pequenas obras de conserto
para seus amigos e  cabos
eleitorais?

Você conhece uma cidade
no mundo, que de fevereiro
de 2018 a maio de 2018 fo-
ram realizadas 15 sessões e
nenhum projeto de lei  foi
apresentado?

Você conhece uma cidade
no mundo, em que os verea-
dores discutem revisão de
salários para os seus eleito-
res ,  durante  uma
PANDEMIA?

Você conhece uma cidade
no mundo, que possui uma
LEI, a mais rápida do mundo,
que antes mesmo da posse
dos eleitos, aumentou o sa-
lário dos futuros vereadores?
Sessão: 03 de dezembro de
2016 / SÁBADO.

Você conhece uma cidade
no mundo, em que dos dez
vereadores eleitos, cinco ve-
readores mais o presidente
da Casa, recusaram votar a
favor no Projeto de Lei para
a redução de 30% dos subsí-
dios dos mesmos, por um pe-
ríodo de noventa dias, a fim
de serem revertidos para a
saúde da população, que os
elegeu e paga seus salários?
E depois voltaram atrás pon-
do a culpa na redação feita
pelo jurídico?

Você conhece uma cidade
no mundo, que os seus polí-
ticos, aqueles que mudam de
partido como mudam de ca-
misa, compram votos de pes-
soas humildes e depois fer-

ram as mesmas?
Você conhece uma cidade

no mundo, que possui um
bairro com metade da po-
pulação existente, nunca
elegeu um representante
mas é assediado em anos
eleitorais?

Você conhece uma cidade
no mundo, que CESTA BÁ-
SICA serve de material de
campanha?

Você conhece uma cidade
no mundo ,  que  seus
famigerados e habilidosos
candidatos, em época ano
de eleição, tornam-se pes-
soas bondosas e altamente
religiosas, frequentando e
tirando fotos com os tuto-
res das inúmeras religiões
ex i ste ntes  e  nunca  f re -
quentaram assiduamente
nenhuma?

Você conhece uma cidade
no mundo  em que ,  en-
quanto o mundo ampl ia
suas ruas,  avenidas para
melhorar o crescente nú-
mero de veículos, ela não
duplica a via, mas nela re-
duz a circulação, duplican-
do as mãos?

Parece o ressurgimento
de MOISÉS, agora, dividin-
do vias.

A mais próxima, com es-
tas “QUALIDADES” fica em
PRIPYAT, na Ucrânia, co-
nhec ida  como “C IDA D E
FANTASMA”,  porque  os
seus  hab i tantes ,  todos
morreram,  acred i taram
nos seus  governantes  e
aceitaram a construção de
uma USINA NUCLEAR, co-
nhecida mundia lmente:
“CHERNOBYL”.

Percy Leite

Ação Solidária

A Associação Coaquira
mobiliza seus parceiros,

amigos e amantes da cidade
de Ubatuba para uma grande

ação social de ajuda aos
trabalhadores de turismo que

estão sendo afetados pela
crise do Covid-19.

A luta contra o coronavírus já
mobilizou o Brasil e nós quere-
mos fazer parte dessa corrente
do bem. Como guias, em nosso
dia a dia buscamos a conserva-
ção do meio ambiente, mas
hoje, queremos preservar a dig-
nidade e dar suporte àqueles
que dependem do turismo local
como meio de vida. Nossas bo-
tas estão penduradas nesse mo-
mento de crise, mas estamos
arregaçando as mangas para lu-
tar pela vida - e precisamos da
sua ajuda.

Com a questão do isolamento
social, o setor do turismo foi um
dos primeiros a fechar, e será o
último a voltar à normalidade,
isto é, será o setor mais afetado
e levará mais tempo para se re-
cuperar. Ubatuba é uma cidade
que vive do turismo e famílias já
estão sendo afetadas, não ten-
do como colocar comida na
mesa, além de garantir suas ne-
cessidades básicas de saúde e
higiene. Por isso, com essa va-
quinha, queremos arrecadar ini-
cialmente R$15.000,00 e, atra-
vés da nossa rede, proporcionar
condições para que os mais vul-
neráveis consigam também su-
perar esse momento de instabi-
lidade - proporcionando-lhes

Guias de Turismo e Monitores
de Ubatuba realizam
campanha solidária

Acompanhe as notícias diariamente no site do jornal
A Cidade http://acidadeubatuba.com.br/ e nas redes
sociais facebook “Jornal A Cidade Ubatuba” e
instagram @acidadeubatuba

assistência social, medicamen-
tos, alimentos, produtos de hi-
giene pessoal entre outros itens
de necessidade básica.

Se você já veio a Ubatuba e
conheceu algum guia de turis-
mo, monitor ou condutor que
apresentou um atrativo e fez
você se emocionar, tente dar seu
apoio. Ajude o máximo que pu-
der e juntos preservaremos di-
versas vidas!

Na internet uma vaquinha vir-
tual em prol dos trabalhadores
do turismo afetados pelas me-
didas adotadas para a contenção
da pandemia está no seguinte
endereço eletrônico:

https://www.vakinha.com.br/
vaquinha/campanha-solidaria-
aos-profissionais-de-turismo-
de-ubatuba

E se puder, fique em casa!

Contatos:
Mari Meirelles (12) 997 887

141
Teka Albuquerque (12) 996 734

613
Jaq Dutra (12) 997 203 110
Marcos Roberto (12) 99741 -

2999

Quem pode ajuda!
Eles precisam.

Se você não pode ajudar con-
tribuindo, ajude comparti-
lhando a campanha a partir da
página da associação no
facebook “Associação
Coaquira de Guia de Turismo,
Monitor e Condutor de
Ubatuba”.

Saúde

Estudos internacionais não
encontraram eficácia do
remédio. Documento do

governo afirma que não há
garantia de cura e que o

medicamento pode até levar à
morte; nenhuma autoridade

assina protocolo.

O Ministér io da Saúde di -
vulgou na quarta-feira (20)
o protocolo que l ibera no
SUS o uso da c loroquina e
d a  h i d rox i c l o ro q u i n a  at é
para casos leves  de Covid-
19.  Até então,  o protocolo
p re v i a  o  u s o  d o  re m é d i o
s o m e n te  pa ra  c as o s  g ra -
ves.

A mudança no protocolo
e ra  u m  d e s e j o  d o  p re s i -
dente  Ja i r  Bolsonaro,  de-
f e n s o r  d a  c l o ro q u i n a  n o
tratamento da doença cau-
s a d a  p e l o  n o v o
coronavírus.  Não há com-
provação c ient í f ica  de que
a  c l o ro q u i n a  é  c a p a z  d e
curar  a  Covid-19.  Estudos
internacionais  não encon-
traram eficácia no remédio
e a Sociedade Bras i leira de
Infectologia  não recomen-
da o uso.

O  p r o t o c o l o  d a
c loroqu ina  fo i  mot ivo  de

Ministério da Saúde libera no
SUS uso de cloroquina até em

casos leves de Covid-19

atrito entre Bolsonaro e os
últ imos dois  ministros  da
S a ú d e ,  L u i z  H e n r i q u e
Mandetta  e  Ne l son  Te ich
tanto que em menos de um
mês,  este últ imo após as -
sumir,  deixou o governo.

No novo protocolo divul-
gado pe lo  min istér io  não
aparece ass inatura de ne-
nhuma autoridade.  O tex-
to mantém a necess idade
de o paciente autor izar  o
uso  da  medicação e  de  o
m é d i c o  d e c i d i r  s o b r e  a
apl icar  ou não o remédio.

O termo de consent imen-

to,  que deve ser  ass inado
pelo paciente, ressalta que
“não ex iste garantia de re -
s u l t a d o s  p o s i t i v o s ”  q u e
“não há estudos demons-
t r a n d o  b e n e f í c i o s  c l í n i -
cos”.

O documento af i rma ain-
da que o paciente deve sa-
ber que a c loroquina pode
c a u s a r  e fe i to s  co l ate ra i s
q u e  p o d e m  l e v a r  à
“d i s f u n ç ã o  g r a v e  d e  ó r -
g ã o s ,  a o  p ro l o n g a m e n t o
da internação,  à  incapaci-
d ad e  te m p o rá r i a  o u  p e r-
manente,  e  até ao óbito”.
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Prestando Contas Novo Coronavírus - COVID-19

Saúde Pública

Em consequência das medidas de contenção de contágio pelo Novo Coronavírus que impõe uma restrição de circulação de
toda a sociedade, a edição do próximo final de semana, dias  30 e 31 de maio, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Prefeitura de Ubatuba realiza
audiências online para

prestação de contas
Primeiro caso positivo foi

notificado em 18 de março

Dois meses após a
confirmação do primeiro
caso de Covid-19, o
município de Ubatuba
chegou a um total de 48
casos confirmados da
doença, dos quais um foi a
óbito em 10 de maio.

Segundo o boletim mais
recente, divulgado nesta
sexta-feira, 22 de maio, há
ainda um óbito suspeito,
aguardando resultado de
exame, e uma pessoa se
encontra internada na Santa
Casa. O primeiro caso da
doença em Ubatuba foi
notificado ao Ministério da
Saúde em 18 de março.

Até o momento, um total
de 08 pessoas confirmadas
para Covid-19 passou por
internação hospitalar,
sendo que o número de dias
hospitalizado variou de dois
até 33 dias. Alguns ficaram
internados na Santa Casa de
Ubatuba e outros no
Hospital V ivalle, em São
José dos Campos, na Casa
de Saúde Stella Maris e no
Hospital Regional de
Caraguatatuba. No caso do
paciente que foi a óbito, a
internação foi de algumas
horas.

Do total  de casos
confirmados,  18 são de
prof iss ionais  da saúde,
entre médicos, auxiliares
de enfermagem,
enfermeiros e equipe de
atendimento de urgência e
emergência.  Um dos
profissionais precisou ficar
internado por cinco dias,
os demais  mantiveram

Balanço da Covid-19
em Ubatuba: 48 casos

confirmados com um óbito

i solamento domici l iar
conforme a
recomendação.

A V igi lância em Saúde
expl ica que os bolet ins
epidemiológicos registram
todos os casos de Ubatuba,
inc lus ive aquele de
pessoas que buscaram o
serviço de saúde em outro
município. Isso porque faz
parte do protocolo do
Ministério da Saúde que
um serviço de saúde
informe ao município de
origem do paciente
quando há caso suspeito
de doença de notificação
compulsór ia,  como é a
Covid-19.

A Covid-19 já está presente
de norte a sul de Ubatuba e
também na região oeste. Os
bairros com maior número
de casos confirmados são o
Centro, seguidos de Itaguá,

Jardim Carolina, Taquaral e
Ressaca.

Dos 287 casos suspeitos
notificados junto ao
Ministério da Saúde desde o
início da pandemia, 230
deram resultado negativo
para a Covid-19 e outros 9
aguardavam resultado de
exame.

“Avaliamos que as ações de
distanciamento social
adotadas até o momento
surtiram o efeito desejado e
resultaram na diminuição da
curva de contágio. Nosso
único hospital, a Santa Casa
de Ubatuba, tem conseguido
atender a demanda até o
momento, porém é preciso
manter o isolamento e as
demais medidas preventivas
como a higiene frequente das
mãos e o uso de máscaras”,
explica o prefeito de
Ubatuba, Délcio Sato.

Adultos de 55 a 59 anos
também fazem parte do

público-alvo da vacinação

As equipes de Estratégia de
Saúde da Família (ESF) de
Ubatuba iniciam nesta
segunda-feira, 18 de maio, a
vacinação contra a gripe
Influenza de professores da
rede de educação pública e
privada e de adultos de 55 a
59 anos, bem como a dos
grupos prioritários
anteriores.

A vacina está disponível em
todos as unidades básicas de
saúde do município. Confira
os horários de
funcionamento das salas de
vacinação na página internet
da Prefeitura de Ubatuba.

A campanha nacional de
vacinação contra a gripe
Influenza (tipo A – H1N1 e
H3N2 – e tipo B) continua até
o dia 5 de junho. O objetivo é
reduzir a carga de circulação
da Influenza na população,
bem como suas complicações
e óbitos, especialmente nos
indivíduos que apresentam
fatores ou condições de risco.
Ela não protege contra a
Covid-19, mas ajuda no
diagnóstico ao excluir a
Influenza como possibilidade.

Balanço parcial
Em Ubatuba, até sexta-feira,

15, um total de 20.587

Professores da rede pública e
privada já podem se vacinar

contra a gripe Influenza

pessoas dos grupos
prioritários já tinha se
imunizado. Confira alguns
números:

Crianças: 1.383 (22,12%)
Trabalhadores da saúde:

1.582 (79,26%)
Gestantes: 170 ( 18,38 %)
Puérperas: 35 (23,03%)
Indígenas: 277 (106,54%)
Idosos: 12.437 (159,01%)

Grupos prioritários da
vacinação contra Influenza:

Adolescentes e jovens de 12
a 21 anos sob medidas
socioeducativas

Adultos de 55 a 59 anos de
idade

Caminhoneiros, motoristas
de transporte público e
portuários

Crianças de 6 meses a
menores de 6 anos

Funcionários do sistema
prisional

Gestantes
Pessoas com 60 anos ou

mais
Pessoas com deficiência
População pr ivada de

liberdade
Portadores de doenças

crônicas  não
transmiss íveis  e  outras
condições c l ín icas
especiais

Povos indígenas
Professores das escolas

públicas e privadas
Profissionais das forças

de segurança e salvamento
Puérperas
Trabalhadores da saúde

Fonte: Secretaria de
Comunicação / PMU

Acompanhe as notícias diariamente no site do jornal A Cidade

http://acidadeubatuba.com.br/ e nas redes sociais facebook “Jornal A Cidade Ubatuba”

e instagram @acidadeubatuba

Contas do primeiro
quadrimestre serão apre-
sentadas pelas secretarias

de Fazenda e Saúde

A Prefeitura de Ubatuba
convida toda a população a
participar de duas audiênci-
as públicas a serem realizadas
na sexta-feira, 29 de maio, de
maneira online, devido às
medidas preventivas ao con-
tágio pelo novo coronavírus
(Covid-19).

A primeira se refere à pres-
tação de contas do primeiro
quadrimestre de 2020 (janei-
ro a abril) e acontecerá às 13
horas, com transmissão pela
página da Prefeitura de
Ubatuba no Facebook e tam-
bém pelo youtube. Esta au-
diência será coordenada pelo
secretário de Fazenda, Wa-
shington Carlos Soares, e con-
tará com a presença de um

técnico da área contábil, res-
ponsável pela elaboração da
ata da reunião.
A segunda audiência acon-

tecerá logo em seguida, às 15
horas, e diz respeito às ativi-
dades da secretaria de Saúde
de Ubatuba para o mesmo
quadrimestre de janeiro a
abril de 2020. A audiência
será realizada a partir do Te-
atro Municipal de Ubatuba
com transmissão ao vivo. No

local, serão permitidos ape-
nas poucas pessoas, entre
elas, servidores, autoridades
e membros do Conselho Mu-
nicipal de Saúde cumprindo
as medidas sanitárias neces-
sárias e inscritos previamen-
te.
As duas audiências atendem

à Lei de Responsabilidade Fis-
cal.
Fonte: Secretaria de Comu-

nicação / PMU

Ação da secretaria de
Arquitetura e Urbanismo
visa conter invasões de

áreas públicas

Visando conter a instalação
de pessoas e famílias em
novas ocupações irregulares,
a Prefeitura de Ubatuba está
promovendo uma ação que
identifica e interrompe o
início dessas construções em
locais não apropriados,
caracterizados como
invasões de áreas públicas.

Essas construções são
aquelas em que ainda não há
a presença de famílias ou de
indivíduos, contendo obras
em andamento ou
estruturas temporárias,
como barracas ou barracos.
Trata-se de uma ação que
controla o contingente
populacional nas regiões que
não possuem regularização,
principalmente, pensando
no atendimento dos serviços
de estrutura oferecidos
setorialmente, como
educação, saúde e
infraestrutura, para a

Fiscalização

Ubatuba combate novas
construções irregulares

no município

comunidade que já habita o
local, sem que haja
sobrecarga da capacidade
atual.

Além disso, para solucionar
o problema das ocupações
em lugares que já possuem
famílias instaladas, a
Prefeitura vem
desenvolvendo uma serie de
ações, como o programa
Ubatuba Legal – que visa a
regularização fundiária; a
entrega dos 376
apartamentos do
empreendimento habi-
tacional denominado
Ubatuba “G”, que será

ocupado por famílias que
habitam áreas de
preservação ambiental e de
risco e a revisão do Plano
Diretor, que dá as diretrizes
às ações e investimentos,
habilitando, inclusive, para
recebimentos de verbas
federais e estaduais no
período de 10 anos. A
revisão do documento ainda
vai envolver temáticas como
universalização do
saneamento básico e
abastecimento de água
potável, coleta e destino do
lixo, áreas congeladas,
crescimento ordenado,
urbanismo, inserção das
comunidades caiçaras,
quilombolas e indígenas e
preservação ambiental.

Caso a comunidade
identifique novas ocupações
irregulares nas proximidades
de sua residência, a
denúncia pode ser feita pelo
telefone da Fiscalização de
Obras - 3834-1058.

Fonte: Secretaria de
Comunicação / PMU

Rua Olinto de Carvalho, 100 – Centro – Ubatuba-SP

Desde 1974

www.uniaocontabil.net.br

* Assessoria Contábil, Fiscal e Trabalhista

* Abertura e encerramento de empresas

* Administração de condomínio - * Imposto de Renda

Tel. (12) 3832-1512

Jornal A Cidade, há 34 anos levando informação
ao leitor com credibilidade e transparência.



Página 10 A Cidade Ubatuba, sábado e domingo, 23 e 24 de maio de 2020

AdministraçãoInformação

Em consequência das medidas de contenção de contágio pelo Novo Coronavírus que impõe uma restrição de circulação de
toda a sociedade, a edição do próximo final de semana, dias  30 e 31 de maio, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Atendimento será retomado

normalmente na terça-feira, 26

Devido à aprovação de antecipa-
ção do feriado estadual de 9 de ju-
lho (comemoração à Revolução
Constitucionalista de 1932) para a
próxima segunda-feira, 25 de maio,
a Prefeitura de Ubatuba encerrou o
seu expediente às 15h de sexta-fei-
ra, 22 e será retomado às 9 horas
da próxima terça-feira, 26.

O projeto de lei foi aprovado pela
Assembleia Legislativa do estado.
Segundo as autoridades responsá-
veis, o prolongamento do feriado
visa ampliar o isolamento social no
Estado, principalmente porque a
capital paulista concentra o maior
número de casos confirmados e
mortes pela Covid-19, classificando-
a como epicentro do novo
coronavírus no país. Ou seja, não é
um momento para passeios de en-
tretenimento.

Novamente reforçamos que os
Decretos municipais continuam va-
lendo, por isso, solicitamos que tu-
ristas, familiares e pessoas que não

Expediente da Prefeitura de Ubatuba
é modificado após antecipação

de feriado estadual
residem em Ubatuba não viajem
para cá durante este período. O blo-
queio de acesso às praias permane-
ce. Com relação a comércio e esta-
belecimentos, apenas funcionam
aqueles referentes a serviços essen-
ciais.

A administração conta com o bom
senso e colaboração não só da po-
pulação, mas dos proprietários de
casas, apartamentos e pousadas
que ainda continuam anunciando
em plataformas digitais, bem como
estabelecimentos que ainda não
suspenderam as reservas.

É importante lembra que, até o
final do feriado, barreiras sanitári-
as estarão acontecendo em diver-
sos pontos da cidade.

Unidades de Saúde

Todos os postos da Estratégia de
Saúde da Família (ESF) funcionam
normalmente até às 17 horas desta
sexta-feira, 22, e reabrem normal-
mente no dia 26, a partir das 7 ho-
ras.

Permanecem abertos durante

todo o feriado, o Pronto Atendi-
mento da Maranduba, com funcio-
namento diário 24 horas, e o Pron-
to Atendimento do Ipiranguinha
12h, que está funcionando na UBS
Cícero Gomes, na rua Batista de Oli-
veira, 199, esquina com a av. Prof.
Thomaz Galhardo (na entrada da
cidade), das 7h às 19h (senhas dis-
tribuídas até as 18h30).

A Santa Casa oferece atendimen-
to diário regular 24 horas. Em caso
de emergências, acione o SAMU –
Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência – pelo 192.

Durante o feriado, a equipe da Vi-
gilância em Saúde realizará ações
de fiscalização para averiguar o
cumprimento das medidas sanitá-
rias de prevenção ao Covid-19.

Coleta de Lixo

Realizada pela Sanepav, a coleta
do lixo funciona com a programa-
ção prevista nos bairros em dias e
horários normais, sem alteração.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

Pesquisa do Sincovat revela

ainda que 1.734 contratos foram

suspensos e outros 594 tiveram

redução de jornada e salário

Uma pesquisa realizada pelo
Sincovat (Sindicato do Comércio
Varejista de Taubaté e Região), com
escritórios de contabilidade das ci-
dades de Ubatuba, Caraguatatuba,
São Sebastião e Ilhabela, mostrou
que o varejo do litoral norte já de-
mitiu, até agora, ao menos 1.036
trabalhadores. Outros 1.734 contra-
tos foram suspensos, com a MP
936, e 594 tiveram redução de jor-
nada e salário.

O departamento de assessoria
econômica do Sincovat também le-
vantou as perdas diárias que o co-
mércio desses municípios vêm so-
frendo nesses 68 dias de portas fe-
chadas, em razão da quarentena
para combater o coronavírus.

De acordo com a entidade, as 4

Comércio do litoral norte já demitiu
mais de mil funcionários e tem

perda média diária de R$ 4 milhões

e-mails: acidadeubatuba@gmail.com

jornalismo@acidadeubatuba.com.br

Rua Conceição, nº 180 - Centro

Galeria Passeio Santa Fé

Em frente ao Hotel Parques Atlântico - Loja 12

Fale conosco, críticas e sugestões.

Quarentena

cidades juntas, têm em média, um
prejuízo de R$ 4,074 milhões por
dia.

Em Caraguatatuba, o levanta-
mento do Sincovat estima uma
perda diária de R$ 1,840 milhão de
receita bruta de vendas. Os lojis-
tas já dispensaram 304 funcionári-
os e realizaram 720 suspensões de
contrato e 264 reduções de jorna-
da e salário.

No município de Ubatuba, as per-
das diárias no comércio giram em
torno de R$ 1.096 milhão. Na ci-
dade, foram dispensados 184 co-
laboradores do comércio, 235 tive-
ram seus contratos suspensos e
outros 83 reduções no tempo de
trabalho e remuneração proporci-
onal.

Já em São Sebastião, foram 64
demissões, 166 contratos
suspensos e 73 funcionários tive-
ram seus horários de trabalhos re-
duzidos. As perdas diárias de ven-

das brutas no varejo do município
são de R$ 769 mil.

Em lhabela, o comércio per-
de todo dia cerca de R$ 368
mil. Foram 484 desligamentos,
623 suspenções de contrato e
174 reduções  de  jornada de
trabalho e salário.

Pa ra  e s t i m a r  o  va l o r  d o
faturamento bruto corrente no
varejo dos municípios,

o S incovat  usou como base
de dados informações da PCCV
(Pesquisa

Conjuntural do Comércio Va-
rejista), da FecomercioSP, com
i n fo r m a ç õ e s  p r i m á r i a s  d a
SEFAZ. Já sobre as demissões,
suspensão do contrato de tra-
balho e redução de jornada e
sa lár io,  o  S incovat  ouv iu  50
contabi l idades do l i toral ,  de
um universo de 109 escritóri-
os,  entre os dias 18 e 21 de
maio.

Jornal A Cidade mantém vários
canais para levar informação

O jornal A Cidade, tradicional
veículo de comunicação em
Ubatuba, em circulação em im-
presso há 34 anos convida você a
curtir e acompanhar as publica-
ções diárias sobre Ubatuba e de-
mais cidades da nossa região atra-
vés da fan page no facebook “Jor-
nal A Cidade Ubatuba” que já con-
ta com mais de 23 mil seguidores.

Convida você também a acessar

Idealizada pela promotora
de Justiça Drª Gabriela
Manssur, a rede “Justicei-
ras” atende e orienta por
WhatsApp as vítimas de vi-
olência contra a mulher a
como proceder para se pro-
teger.

Whatsapp —(11) 99639-
1212

A violência contra a mu-
lher pode ser denunciada
por amigas (os) e vizinhas
(os), familiares e por quem
mais tomar conhecimento e
se importa com a fragilida-
de do próximo através do
181 (Disque Denúncia) ou
190 (Polícia Militar).

o site acidadeubatuba.com.br
onde, além das matérias mais re-
levantes sobre o que acontece em
Ubatuba e região, é
disponibilizado o inteiro conteú-
do das edições impressas em sua
versão digital.

E convida você, ainda, a seguir a
página do jornal A Cidade no
instagram @acidadeubatuba

São vários canais que atendem

a um só objetivo: levar informa-
ção!

E para quem gosta de diversidade
e um pouco mais de descontração,
tem ainda a opção de fazer parte do
grupo público Jornal A Cidade
Ubatuba (facebook), onde é permi-
tido tudo aquilo que não é ofensi-
vo e nem legalmente proibido. Con-
fiamos no bom senso e no respeito
dos nossos leitores.

Rede Justiceiras auxiliam as vítimas
de violência doméstica

Nilza, moradora de Ubatuba, é a
primeira paciente que se recupe-
ra da Covid-19 no hospital recém-
inaugurado. O Regional  de
Caraguatatuba foi aberto parcial-
mente em 30 de março para aten-
der, num primeiro momento, ape-
nas pessoas com o coronavírus.
Nilza foi internada no local em 23
de abril e recebeu uma salva de
palmas da equipe médica quando
deixou o hospital na terça-feira
(12).

Os sintomas do coronavírus co-
meçaram de forma leve em Nilza
e foram aumentando com o pas-
sar dos dias. O que começou com
a perda de apetite e um pouco de
dor de cabeça, aumentou para
tosses frequentes e cansaço.
Quando viu que o quadro estava
se agravando, procurou uma uni-
dade de pronto-atendimento em

Recuperação

Moradora de Ubatuba é a primeira paciente que,
após ficar na UTI do Hospital Regional do

Litoral Norte, se recupera da doença
Ubatuba e, na sequência, foi en-
caminhada para Santa Casa da ci-
dade.

Após dois dias internada, foi
transferida em 23 de março para o
Hospital Regional do Litoral Norte.
Ao chegar ao hospital, logo foi en-
caminhada para Unidade de Terapia
Intensiva (UTI). Chegou a precisar
da ajuda de um respirador para se-
guir na luta contra a doença.

“Foi o momento mais grave. Achei
que não iria aguentar. Tinha muita
tosse, cansava fácil. Foi bem difícil.
Mas, graças a Deus, fui recuperan-
do. Durante esse período, não po-
dia receber visitas. Mas os médicos
faziam chamadas em vídeo com a
minha família. Isso me ajudou a
matar a saudade dos meus netos,
da minha filha”, relembrou Nilza.

Depois de sair da UTI, ela ficou
mais alguns dias internadas no hos-

pital até receber a alta na terça-fei-
ra (12), com direito a salva de pal-
mas da equipe médica. A recupera-
ção continua em casa, mas Nilza
ressalta que já está melhor e con-
segue fazer atividades do dia a dia
sozinha.

“É preciso que as pessoas tenham
fé na cura. Eu agradeço muito a
Deus. Orei muito e consegui me
curar. É preciso ter fé”, destacou em
entrevista concedida por telefone à
equipe do G1.

“Nossa, fiquei muito feliz (pela
cura). Não tenho nem palavras.
Quando estava lá, pensei que não
voltaria mais para casa, que não iria
aguentar. Mas fui melhorando e
consegui sair. Fiquei muito emoci-
onada. O pessoal do hospital foi
muito gente fina, me trataram
como uma rainha”, destacou Nilza
Alves.

Violência contra a mulher


