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Diante da situação de emer-
gência na saúde pública, o Mi-
nistério da Saúde (Governo
Federal) vai subsidiar a insta-
lação de 10 leitos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) de

Dez leitos temporários de
UTI serão instalados na

Santa Casa exclusivamente
para o tratamento dos

pacientes com Covid-19

uso exclusivo para o trata-
mento da Covid-19 em
Ubatuba.

Esses leitos de UTI serão ins-
talados na Santa Casa pelo pe-
ríodo de 90 dias que poderá

ser prorrogado conforme per-
sista a pandemia.

O custo diário de cada leito
é de R$ 1.600,00, totalizando
R$ R$ 1.440.000,00.

Outros detalhes na pág. 4

A partir da sexta-feira, 29 de
maio, a Caixa Econômica Fede-
ral de Ubatuba passa a realizar
somente no ginásio de esportes
Tubão a emissão de código de
pagamento às pessoas já apro-
vadas no auxílio emergencial,
inclusive as que tiveram suspen-
são de contrato de trabalho, mas
que ainda não receberam a pri-
meira parcela.

O objetivo desse atendimento
é ajudar a população a emitir
seu “token”, código de saque
necessário para o recebimento
da parcela, de forma ágil, evitan-
do aglomerações e garantindo
condições de espera com higie-
ne e mais conforto, em espaço
coberto, protegido da chuva e
do sol, com cadeiras e com dis-

Aprovados no auxílio emergencial
poderão emitir código de

pagamento no ginásio Tubão

ponibilidade de banheiro e be-
bedouros de água potável.

O calendário dos pagamentos
está na pág. 3

Ubatuba libera prática de esportes
individuais para moradores de

segunda a quinta-feira
A p ó s  o  i n í c i o  d a

f l ex i b i l i za ção  reg iona l  da
q u a r e n t e n a ,  a p o n t a d a
pelo  Governo do Estado,  a
Prefe i tura  de  Ubatuba pu-
b l i cou  o  Decreto  7352 /20
l i berando a  prát ica  do sur-
fe ,  es portes  aquát icos  in -
d iv idua is  e  at iv idades  f í s i -
cas  ao  ar  l i v re  e  sem ag lo-
merações  em praças  e  es -
pa ços  púb l i cos .  As  pra ias
cont inuam interd i tadas .

Os detalhes estão na pág. 8

Estatística de acidentes
com vítimas cai quase

50% em Ubatuba
Ubatuba apresentou uma

queda de 49% nos acidentes
com vítimas. O estudo é do
governo do Estado de São
Paulo e compara os números
de 24 de março a 30 de abril
deste ano com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. A que-
da do índice é decorrente das
medidas de isolamento da
Covid-19.
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Estado apresenta Plano São Paulo
para reabertura de setores da

economia durante a quarentena
O Governo do Estado de São

Paulo apresentou o Plano São
Paulo para reabertura de seto-
res da economia durante a qua-
rentena de enfrentamento ao
coronavírus.

As normas do Estado autorizam
prefeitos de cidades a conduzir
e fiscalizar a flexibilização de
setores segundo as característi-
cas dos cenários locais. Os pré-
requisitos para a retomada são
adesão aos protocolos estaduais
de testagem e apresentação de
fundamentação científica para
liberação das atividades autori-
zadas no Plano São Paulo.

Os detalhes e as fases do pla-
no estão na pág. 4

Condenação em primeira
instância no caso do mirante
de Ruy Ohtake não impede o

ex-prefeito de Ilhabela de
concorrer às eleições

Antônio Colucci garante que não só irá reverter a sentença em
primeira instância como também vai concorrer às eleições de 2020.
Ele lidera nas pesquisas de intenção de voto.

Pág. 5

A partir do sábado, 30 de
maio, o Mercado Municipal
de Peixes volta a funcionar
em seu horário normal, das
7h às 18 horas
ininterruptamente. Regras de
distanciamento e uso de
máscara para evitar o Covid-
19 continuam valendo.

Pág. 8
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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

Personal Chef

Estudante de Nutrição

Roberta Manoela

WhatsApp

(12) 99621-1 755

contrate@chefroberta.com.br

Poesia

Aos domingos: poesia
Eu conheço o meu lugar
desde os tempos de menino
que a gente vive por teimar
quem nasce à beira-mar
tem o destino escrito na areia
e se a onda vem e apaga tudo,
e se não der peixe na linhada,
e se vier pouco peixe no espinhel
ainda tem a rede armada
no pesqueiro do parcel.
Esse mar está cheio de vida,
(mas já teve mais!)
esse mar ainda é generoso
(mas já foi mais!)
Quando a gente chegava do mar
com uma fieira de peixes na mão,
vovó  nos abençoava e dizia:
"Quando Jesus andou no mundo
procurando seguidores
escolheu só os melhores
no meio dos pescadores."

Félix Cabral

A turma do Haroldo

Nós apoiamos o

SABIÁ

Um turista americano foi visitar
o famoso rabino, Hofez Chaim.

Admirou-se ao ver que a casa do
rabino era bem pouco mais que
um quarto cheio de livros por toda
parte. Como mobília havia apenas
uma mesa e um banco.

- Mas rabino, onde está a sua

mobília?

Pergunta o americano.
- E a sua, onde está?

Ecoou o rabino.
- A minha? Está em New York,

meu apartamento é uma cobertu-

ra de 2.000 metros, mobília itali-

ana, quadros e tapetes compra-

dos nos mais famosos leilões do

mundo, enfim, sou um famoso

bilionário. Aqui sou apenas um

visitante nesta cidade.

Viajante
Responde o americano.
- Pois eu também estou só de

passagem.

Concluiu o rabino.
“Acorda, você vive”.

Peixinho Haroldo.

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  06 e 07 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Cada cidade tem suas caracte-
rísticas próprias, seu desenvol-
vimento populacional, econômi-
co, educacional, a sua saúde
pública e tudo é decorrente de
sucessivas administrações muni-
cipais e as políticas públicas im-
plantadas que as conduz, no
decorrer dos anos, para a ascen-
são ou não!

É preciso muito discernimento
para comparar cidades ainda
que estejam elas divididas por
regiões, como é o caso do Lito-
ral Norte de São Paulo. Porém,
determinadas situações inevita-
velmente nos levam a isso como
é o caso dos dados relacionados
à Covid-19 e as medidas
adotadas em cada município
uma vez que refletem direta-
mente na preservação da saúde,
de seus moradores e também da
sua economia.

Divulgando há mais de dois
meses não só as atualizações dos
boletins epidemiológicos de
cada município do litoral, mas
inclusive, as principais medidas
adotadas para a contenção da
doença é inevitável não olhar
para os vizinhos e por vezes nos
questionar: mas será mesmo
que não era possível fazer isso
aqui, ou ali?

Não se trata de apontar o dedo
para nenhum gestor até porque
cada um deles sabe melhor que
ninguém onde o calo aperta em
pleno ano de eleições munici-
pais. Agradar a “gregos e
troianos” é o que todos eles
querem ainda que nem sempre
isso é possível por esbarrar em
situações peculiares que fogem
ao seu controle - por mais boa
vontade que se tenha.

Agora não se pode errar
Temos visto, por exemplo, cida-

de do litoral norte que apesar de
ser referência no Estado no ín-
dice de isolamento social, apre-
sentar também o maior núme-
ro de contaminados pela Covid
– 19 o que é justificado pelo fato
de ser também a líder em
testagem. Isso ocorre porque
aquela cidade não se limitou
apenas aos casos com sintomas
graves como outras. Investiu em
testes e aplicou de forma
abrangente na população, orga-
nizada em segmentos da socie-
dade e em pontos estratégicos
do município.

O comportamento desta do-
ença mostrou desde o início
que a localidade que testa mais
tem mais casos confirmados
ainda que assintomáticos e
isso os leva inevitavelmente ao
isolamento necessário para im-
pedir que aqueles que inte-
gram o grupo de risco e que
não tem como se isolar total-
mente em suas casas, não se
contaminem. A lógica é sim-
ples: quanto menos pessoas se
contaminar, logo tudo vai pas-
sar e o “novo normal” pode se
instalar.

Reabrir todos os comércios e
retomar todas as atividades é
uma atitude que os administra-
dores irão adotar ainda que de
forma dita gradual no papel e
que implica na mais alta respon-
sabilidade até mesmo para
aqueles que mantiveram tudo
sob controle até o momento
porque um passo em falso ago-
ra pode por tudo a perder, in-
clusive as próximas eleições!

Melissa Schirmanoff

Com certeza você já ouvir fa-
lar nesta expressão “A esperan-
ça é a última que morre”.

Pois é, a esperança tem que
ser a última a morrer, ainda
mais neste tempo que estamos
vivendo.

Muitas pessoas estão perdi-
das neste tempo porque não
tem criado esperança, acham
que o seu negócio não vai dar
certo pelo fato de que a maio-
ria dos comércios estão fecha-
dos, pensam que vai acabar,
que é o fim!

Calma, ainda não é o fim. Se
a tua esperança não morrer
não é o fim.  Por mais que o
cenário esteja escuro e caóti-
co.

Esperança
Pinte o cenário com cores

vivas que vão te dar espe-
rança.  Não olhe para o que
passou ou quanto tempo
você perdeu absorvendo
conteúdos negativos e dei-
xando morrer a tua espe-
rança.

A hora é agora, hoje é o dia,
se alegre, mude os cenários.
Tenha bom ânimo, acredite
em você no seu negócio não
importe se está aberto ou fe-
chado porque se você tiver
olhos bons e esperança os
cenários irão mudar e o que
era escuro e caótico passa a
ter cor e vida!

Não deixe a tua esperança
morrer!

Jornal A Cidade,  há 34 anos

levando informação com

credibilidade e transparência.

Por Kátia Keiko Matunaga

Ainda não sabemos o que será
esse “novo normal”, expressão
que está presente em quase to-
das as reflexões sobre o mundo
pós-pandemia. Algumas coisas
mudarão, porque precisarão ser
diferentes, quer seja pelos pro-
tocolos sanitários adotados para
garantir a segurança de todos,
quer seja pelas questões econô-
micas. Outras mudarão, porque,
em meio a essa tempestade, tem
sido necessário nos “reinventar”
(outra expressão muito usada
atualmente) para l idar com a
nova realidade e descobrimos
boas práticas.

Talvez, por exemplo, nem todas
as  reun iões  prec i sem ser
presenciais, o que diminui a ne-
cessidade de deslocamentos,
algo importante nos grandes
centros urbanos. Talvez, a litera-
tura passe a ocupar um espaço
maior na vida das pessoas, das
famílias, uma vez que alguns pais
têm lido mais para os seus filhos.
Talvez as “lives” se fortaleçam
como um canal de comunicação
interessante para aproximar pes-
soas com interesses em comum.
O fato é que, passado este mo-
mento, poderemos avaliar o que
fica deste episódio como legado
para a sociedade.

Mas há questões que chamam
a atenção e precisam ser refleti-
das: Como será a relação das cri-
anças com as telas depois disto
tudo que v ivemos?  Desta
imersão precoce em algumas
idades? Do uso desta via de co-
municação? O que dizer quando
o assunto é infância e telas?

Nos depoimentos que tenho
ouvido de pais de crianças pe-
quenas, percebo algumas preo-
cupações e constatações seme-
lhantes: quase todos se sentem
culpados diante deste cenário
tão inesperado e desafiador, e
dizem não conseguir blindar as
crianças, mesmo as de 1 ano, do
ambiente digital. Isso acontece
por dois motivos, segundo eles:
primeiro, porque esse passou a
ser o único canal de contato com
o mundo além da casa e segun-
do, porque muitos pais, em al-
gum momento, precisam entre-
ter os filhos para poder dar con-
ta do home office, dos serviços
domésticos, das tarefas do irmão
mais velho… Junte-se a isso o
fato de que muitas escolas, mes-
mo as de educação infantil, vêm
produzindo conteúdos online
para essa faixa etária, uma vez
que esse também foi o único ca-
nal de ligação que restou para
que famílias e crianças, sobretu-
do das escolas privadas, pudes-
sem manter contato com a esco-
la  neste  cenár io  de
distanciamento social.

Porém, no “novo normal”, é im-
perativo que as crianças com
menos de 3 anos continuem sen-
do poupadas das telas. Assim
que puderem, devem privilegiar
as interações com outros adultos
e com seus pares. As telas entra-
ram no lugar  da  re lação
presencial unicamente porque
esta não é possível agora, mas
nada substitui a experiência com
o outro, com o ambiente, com o
espaço. Para a criança em anos
iniciais nada substitui o olhar, o
tom de voz, a temperatura da
pele sentida no toque. A criança
pequena é corpo, é movimento,
é relação. Sua inteligência é prá-
tica, motora e sensorial, e ela
precisa do outro e de experiên-
cias concretas para desenvolver-
se  f í s i ca ,  ps íqu ica  e
cognit ivamente.  Experiências
que são intencionalmente plane-
jadas no ambiente escolar.

Muitas escolas de educação in-
fantil precisaram usar o ambien-
te digital para garantir a manu-

Infância e telas:
o novo normal?

tenção dos vínculos construídos
com as crianças, sustentar os
processos de aprendizagem já
iniciados na Escola, bem como
para ser, neste momento, uma
rede de apoio aos pais dos pe-
quenos.  Na Escola  V iva,  por
exemplo, fizemos isso oferecen-
do atividades por um Portal de
uso exclusivo das famílias.

Essas atividades não estavam
restritas à tela, precisavam da
mediação do adulto e foram cri-
adas a partir do interesse das cri-
anças, do que os professores sa-
biam a respeito delas e do que
percebiam nos encontros virtu-
ais .  Deixar  o computador no
chão para ver o corpo todo, si-
lenciar para escutar, perceber
um gesto, para onde a criança
está olhando foram estratégias
descobertas aos poucos. Plane-
jamos cuidadosamente esses en-
contros virtuais, individuais ou
em pequenos grupos, sempre
mediados pelos pais, e observa-
mos e ouvimos crianças e famí-
lias nessas ocasiões. Orientamos
os pais a observarem seus filhos
para que pudessem avaliar se
esses encontros eram positivos
ou geravam qualquer sinal de
ansiedade. As professoras grava-
ram histórias e músicas conhe-
cidas pelas crianças na tentativa
de  t razer  a lgum ind íc io  de
pessoalidade na relação com os
vídeos, e fizemos questão que
fossem de curta duração.

Também por meio do ambien-
te virtual, pudemos conversar
com os pais, abrir espaços de
escuta e de troca, destacando
todo o potencial de aprendiza-
gem presente nas atividades co-
tidianas de casa. Quantas desco-
bertas importantes foram com-
partilhadas!

A s s i m ,  e nte n d e m o s  q u e  a
combinação “primeira infância
e tela” é algo datado e pontual.
Recurso  para ter  companhia
nesta travessia, para manter a
ligação com as pessoas queridas
e com o mundo que existia an-
tes desta pausa.  Mesmo assim,
cuidar do tempo, da qualidade,
do conteúdo e ter sempre a me-
diação do adulto são aspectos
fundamentais que devem ser
considerados para proteger as
crianças do excesso de exposi-
ção.

No novo normal, muito mais do
que com as telas, criança vai
continuar combinando com brin-
cadeira, com parceria e quintal.

Kátia Keiko Matunaga é coor-

denadora pedagógica da Esco-

la V iva, responsável pelas cri-

anças de 1 a 4 anos. Pedagoga,

atua há mais de vinte anos na

educação infantil e é docente

por 15 anos, atuando com cri-

anças de 0 a 10 anos. Tem cur-

so de especialização em “A vez

e voz das crianças, a arte de es-

cutar, e conhecer narrativas,

linguagens e culturas infantis”

- A Casa Tombada -SP - FACON.

Também colaborou nos livros:

“A Arte de Brincar” – Adriana

Friedmann- Ed. Scritta e “Brin-

car, Crescer e Aprender: O Res-

gate do Jogo Infantil”, Adriana

Fr iedmann –  Ed.  Moderna

(1992).

Kátia Keiko Matunaga

Não é primeira vez que dou
receita de pão e não é para
menos, o pão é um dos alimen-
tos mais comuns em nossa cul-
tura. O que é mais gostoso no
café da manhã do que um pão
com manteiga e um cafezinho?
E no lanche da tarde, acrescen-
tamos um ovo mexido, troca-
mos o café por um chá quenti-
nho para espantar o frio, mas o
pão está lá. E para jantar, uma
sopa deliciosa com croutons,
que são pedacinhos de pão gre-
lhados com azeite.

Sim, ele pode estar em tudo e
não há mal nenhum, desde que
consumido com moderação e
consciência. Com ou sem
glúten, são as suas necessidades
que vão dizer, o que importa é
que quanto “mais caseiro”, mais
saudável e quanto mais saudá-
vel, melhor.

E se pudermos aproveitar os
legumes da safra para fazer es-
ses pães mais nutritivos? Com
certeza, muito melhor.

Para esse mês e o próximo, te-
mos com fartura abóbora, ba-
tata doce, cará, inhame, man-
dioca e mandioquinha, todos
ficam uma delícia na massa do
pão, vamos lá?

Pão de legumes

Ingredientes:
1 saquinho fermento seco bi-

ológico
2 colheres de sopa de açúcar

mascavo
1/2 xícara de água morna (ou

leite ou leite vegetal)
2 ovos
1/2 xícara de óleo (uso de gi-

rassol)
1 colher de sopa de óleo de

coco (ou manteiga)
2 xícaras de legumes cozido e

amassados (meu último foi de
mandioquinha)

1 colher chá de sal
2 xícaras de farinha integral

(opcional, pode usar somente
branca se quiser)

Farinha branca até dar o pon-
to (+/- 400g, mas depende da
farinha ser mais ou menos seca)

Modo de preparo:
Em uma tigela, coloque o fer-

mento, a água morna e o açú-
car mascavo, misture e deixe
descansando por 10 minutos,
para ativar o fermento. Depois,
acrescentar os ovos, os óleos e
o legume amassado, misturar
bem. Junte a farinha integral, o
sal e a farinha branca aos pou-
cos. Quando não der mais para
mexer com a colher, comece a
mexer com a mão e vá acrescen-
tando farinha branca aos pou-
cos, sovando (amassando) bem
a massa, até que fique unifor-
me, homogênea e macia. Uma
boa dica é a massa ficar ainda
um pouquinho “grudenta”, pois
se secar demais, o pão pode fi-
car pesado.

Cubra a tigela com um pano
limpo e deixe descansando para
a massa crescer, como está um
pouco frio, tente colocar no lu-

Pão quentinho em casa

gar da casa que é mais quente.
Após +/- 1 hora e meia, a massa
terá dobrado de tamanho, então
coloque em uma superfície
enfarinhada. Eu gosto de fazer
bolinhas, tipo “bisnaguinhas”,
rende em média 50
bisnaguinhas, mas pode dividir
em 4 e abrir com o rolo, pois ren-
de em média 4 pães médios.
Cubra os pães novamente e dei-
xe crescer por mais 30 minutos,
pincele gema de ovo batida em
cima dos pães. Asse em forno
pré-aquecido por 35 minutos ou
até ficarem dourados.

E ele pode ser doce? Sim!
Se usar abóbora japonesa

n a  m a s s a ,  p o r  e xe m p l o ,
a c res c e nt e  1 /2  x í ca ra  d e
açúcar também na massa.
Não pincele ovo, deixe sem
nada  e  enquanto  assa  os
pães, faça uma calda com 1/
2 x ícara de le ite de coco,
50g de coco ralado e 1/2 xí-
c a ra  d e  a ç ú c a r  re f i n a d o
(basta misturar, não preci-
sa ir ao fogo). Após estarem
assados, retire os pães do
fo r n o,  j o g u e  a  ca l d a  p o r
c ima  e  vo l te -os  no  forno
por mais 10 minutos, para
“dourar ” um pouquinho o
coco e pronto!

Se for muito, congele, tire
a noite e deixe desconge-
lando na geladeira para o
dia seguinte, aqueça no for-
no antes de consumir e pa-
recerá que foi feito na hora.

São dicas valiosas, que va-
lem a pena e deixam nossos
dias mais perfumados.

Bom apetite e ótimos pães!

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.
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Informativo ACIUAssistência Social

Lives gratuitas de especialis-
tas para capacitação aconte-
cem de 28 de maio a 09 de
junho e é promovida pelo

Sebrae-SP

Empreendedores de Ubatuba
já podem se inscrever no progra-
ma “Enfrentar!” – uma iniciati-
va do Sebrae-SP criada para aju-
dar os atuais empreendedores
neste momento de crise. A inici-
ativa é composta por
capacitações ementorias indivi-
duais online e está com inscri-
ções gratuitas abertas no Vale do
Paraíba.

Para se inscrever basta acessar
o link https://bit.ly/
programaenfrentarsjc. Já para
futuros empreendedores, as ins-
crições são pelo link https://
bit.ly/descompliquesjc. As vagas
são limitadas e as dúvidas po-
dem ser sanadas pelo telefone
(12) 3519-4811.

Assuntos
Temas como Inovação nas ven-

das, proteção do caixa,
renegociação, crédito e conhe-
cendo seus direitos são cinco
abordagens do programa, que
conta com uma novidade nesta
etapa: futuros empreendedores
vão contar com temas para au-
xiliar a implantação de um mo-
delo de negócios e formalização.

Ao todo, mais de mil empreen-
dedores já se beneficiaram do
programa em todo o Vale do
Paraíba neste mês de maio. Jus-
tamente por conta do sucesso
da ação, o Sebrae-SP traz essa

Empreendedores de Ubatuba poderão
participar de programa para

enfrentamento da crise
nova oportunidade para os em-
preendedores da região. “O
momento é desafiador, mas te-
mos convicção de que, com in-
formação e com ajuda do
Sebrae, as micro e pequenas
empresas serão capazes de ven-
cer essa crise. Temos nos depa-
rado com soluções criativas,
exemplos de superação e uma
grande rede de apoio entre os
empreendedores”, afirma o di-
retor-superintendente do
Sebrae-SP, Wilson Poit.

PROGRAMAÇÃO
PUBLICO – ALVO: EMPREENDE-

DORES
02 de junho – 18h30 às 20h00

– Inovando nas Vendas: conhe-
ça as estratégias que sua empre-
sa pode adotar para continuar
vendendo e se relacionando
com o cliente online.

03 de junho – 18h30 às 20h00
– Conheça seus direitos: Legis-
lação e direitos do consumidor
em vendas online.

04 de junho – 18h30 às 20h00
– Protegendo o Caixa da sua Em-
presa: aprenda como analisar a

situação financeira da sua em-
presa e avalie seu nível de
endividamento.

INSCRIÇÕES: Os interessados
podem se inscrever no tema de
interesse pelo link https://bit.ly/
programaenfrentarsjc. Mais in-
formações pelo WhatsApp (12)
3519-4811.

PUBLICO – ALVO: FUTUROS
EMPREENDEDORES

08 de junho – 9h00 às 10h30 –
Descomplique! Sua Idéia de Ne-
gócio: cenário atual.

09 de junho – 9h00 às 10h30 –
Descomplique! Formalização –
Direitos e deveres, cuidados na
abertura do seu negócio.

INSCRIÇÕES: Os interessados
podem se inscrever na trilha de
interesse pelo link https://bit.ly/
descompliquesjc. Mais informa-
ções pelo WhatsApp (12) 3519-
4811.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção Social / PMU

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  06 e 07 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Um total de 659 famílias de
12 bairros receberão cestas na

sexta-feira, 29

A secretaria de Assistência So-
cial de Ubatuba informa que as
famílias dos bairros Centro,
Itaguá, Parque Guarani, Parque
Vivamar, Pedreira, Ponta Gros-
sa, Praia Grande, Ressaca, Silop,
Sumaré, Tenório e Toninhas
selecionadas para o programa
Alimento Solidário, do governo
estadual, deverão retirar sua
cesta básica na sexta-feira, 29 de
maio, no horário das 07h30 às
10 horas e das 14h às 17h.

No momento da retirada da
cesta, é obrigatória a apresenta-
ção de documento de identida-
de e do número de Identificação
Social (NIS), bem como assina-
tura de recebimento da cesta.

É importante comparecer com
a máscara, e manter a distância
de 1 metro e meio na fila. Fun-
cionários da Prefeitura e volun-
tários ajudarão a organizar a fila.

Confira no quadro ao lado os
bairros atendidos nesta etapa e
locais de entrega:

A Prefeitura lembra que a lista
de beneficiários do programa,
um total de 5.146 famílias, foi
feita pela secretaria estadual de
Desenvolvimento Social com
base nas inscrições realizadas
até março deste ano no

Confira locais de distribuição do
segundo lote de cestas básicas

do programa Alimento
Solidário em Ubatuba

Cadúnico – Cadastro Único de
Programas Sociais.

O critério de seleção utilizado
foram as pessoas que possuíam
renda per capita de até R$ 89,00
por membro da família, inde-
pendente da pessoa responsável
ter ou não contrato registrado
em carteira.

Um total de 832 cestas chegou

na primeira leva do programa e
foi distribuído para as famílias
dos bairros Estufa I, Estufa II e
Sesmaria na sexta-feira, 22. As
cestas dos demais bairros serão
distribuídas na próxima semana.

A lista completa com nome dos
responsáveis das famílias aten-
didas estão na internet na pági-
na da Prefeitura de Ubatuba.

Ação é resultado de parceria
com a Prefeitura de Ubatuba e

a Comtur

A partir da sexta-feira, 29 de
maio, a Caixa Econômica Fede-
ral de Ubatuba passa a realizar
somente no ginásio de esportes
Tubão a emissão de código de
pagamento às pessoas já apro-
vadas no auxílio emergencial,
inclusive as que tiveram suspen-
são de contrato de trabalho, mas
que ainda não receberam a pri-
meira parcela.

O objetivo desse atendimento
é ajudar a população a emitir
seu “token”, código de saque
necessário para o recebimento
da parcela, de forma ágil, evitan-
do aglomerações e garantindo
condições de espera com higie-
ne e mais conforto, em espaço
coberto, protegido da chuva e
do sol, com cadeiras e com dis-
ponibilidade de banheiro e be-
bedouros de água potável. A ini-
ciativa tem apoio da Prefeitura
de Ubatuba, da Sabesp e da
Comtur, que disponibilizará 18
funcionários para auxiliar na or-
ganização.

O ginásio fica na av. Professor
Thomaz Galhardo, ao lado da
delegacia de polícia civil, e o
atendimento acontecerá das 8
às 14 horas. É preciso apresen-
tar o original do documento de
identidade (RG atualizada ou
Carteira Nacional de Habilita-
ção) ou a carteira de trabalho
(CTPS) e ser do grupo inscrito via
aplicativo da Caixa ou platafor-
ma online. Já o atendimento
para inscritos no Cadúnico ou
Bolsa Família continuará sendo
feito na agência, na rua Concei-
ção.

Auxílio Emergencial

Aprovados no auxílio emergencial
poderão emitir código de pagamento

no ginásio Tubão

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:

Assim que receber seu código,
a pessoa deverá se dirigir ime-
diatamente a uma lotérica ou
caixa eletrônico para fazer o
saque do recurso já que o token
é válido por duas horas.

A capacidade de atendimento
da Caixa no Tubão é de cerca de
300 pessoas por dia e continu-
ará nos dias seguintes, sendo
que, a partir de 30 de maio,
além da primeira parcela, co-
meça a emissão de código para
recebimento da segunda parce-
la.

No caso da segunda parcela,
o calendário de pagamentos é

o seguinte:

A partir de 30 de maio - nasci-
dos em janeiro

A partir de 01 de junho - nasci-
dos em fevereiro e janeiro

A partir de 02 de junho - nasci-
dos em março e nos meses an-
teriores

A partir de 03 de junho - nasci-

dos em abril e nos meses ante-
riores

A partir de 04 de junho - nasci-
dos em maio e nos meses ante-
riores

A partir de 05 de junho - nasci-
dos em junho e nos meses ante-
riores

A partir de 06 de junho - nasci-
dos em julho e nos meses ante-
riores

A partir de 08 de junho - nasci-
dos em agosto e nos meses an-
teriores

A partir de 09 de junho - nasci-
dos em setembro e nos meses
anteriores

A partir de 10 de junho - nasci-
dos em outubro e nos meses an-
teriores

A partir de 12 de junho - nasci-
dos em novembro e nos meses
anteriores

A partir de 13 de junho - nasci-
dos em dezembro e nos meses
anteriores

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção Social / PMU
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Novo Coronavírus - COVID-19

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  06 e 07 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Medida está prevista para 90
dias, podendo ser prorrogada;

investimento é de
R$1.440.000,00

Ubatuba é um dos municípios
contemplados pela portaria emi-
tida pelo Ministério da Saúde
(Governo Federal) na quarta-fei-
ra, 27, que habilitou a instalação
de leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) Adulto Tipo II -
COVID-19 e recursos para manu-
tenção desses leitos e serviços
públicos de Saúde.

O documento reforça que, di-
ante da situação de emergência
na saúde pública, o Ministério
da Saúde vai subsidiar a instala-
ção de leitos temporários pelo
prazo de 90 dias, que pode ou
não ser prorrogado. Ubatuba vai
receber 10 leitos, que apresen-
tam um custo diário de R$
1.600,00 para cada leito,
totalizando R$ R$ 1.440.000,00.

É importante ressaltar que es-
ses leitos de UTI são exclusivos
para o tratamento da Covid-19
e que instalações temporárias
foram concedidas excepcional-
mente para o período da
pandemia.

“Uma UTI adulto regular neces-
sita de outros suportes e, para a
instalação e habilitação de leitos
de UTI regular, a portaria é mui-
to mais rigorosa”, explicou a di-
retora de planejamento da Saú-
de de Ubatuba, Scheila Barbo-
sa.

“A abertura de dez novos lei-
tos públicos de UTI é uma medi-
da de extrema importância para
o combate ao Covid 19. Com isso
estamos bem equipados para
salvar vidas. Esta foi uma reivin-
dicação desta administração

Dez leitos temporários de UTI
serão instalados na Santa Casa
para atender exclusivamente

os pacientes com Covid-19

junto ao Governo Federal, que
nos atendeu. Finalmente,
Ubatuba conquista à Santa Casa
seus leitos de UTI temporários,
contudo, vamos trabalhar poli-
ticamente para torná-los defini-
tivos, o que será uma conquista
histórica”, finalizou o prefeito
Délcio Sato (PSD).

Trâmites

Em abril deste ano, a secre-
taria de Saúde enviou um ofí-
cio solicitando a habilitação
temporária desses 10 leitos,
justificando que, além de não
dispor do recurso no municí-
pio, as adequações necessá-
rias no ambiente haviam sido
feitas, deixando o local pre-
parado para a devida instala-
ção.

Equipamentos

Os leitos contarão com
cardioversores, monitores
multiparâmetros, ventiladores
pulmonares, bombas de infu-
são, kit laringoscópico, ambú
pediátrico de silicone e frascos
de aspiração de ar comprimido.

UTI regular permanente
No dia 23 de abril, o prefeito

Sato elencou iniciativas nas
quais a administração vem tra-
balhando durante uma live so-
bre a situação do coronavírus no
município.

A primeira delas é a construção
da UTI regular, inédita, em
Ubatuba – dependendo da apro-
vação da Vigilância Sanitária e
demais órgãos reguladores.
“Estamos fazendo um esforço
para que aconteça e, se der tudo
certo, trabalharemos em uma
construção adequada para o es-
paço onde a Santa Casa se en-
contra hoje”, disse.

Outra, é sobre a instalação de
um novo hospital, aprovado
pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), com
uma verba de R$ 400 mil reais,
sobre a qual existe um projeto
pronto, em fase final.

Essa construção, projetada
para o espaço já destinado no
Jardim Carolina, contempla 100
leitos com UTI. Toda a equipe do
BID, formada por profissionais
específicos e técnicos, já elabo-
rou detalhes viabilizando-a no
município.

A RMVale e o Litoral Norte
disponibilizaram 621 leitos de
enfermaria para pacientes com
covid-19 e 286 leitos de UTI.
Ubatuba conta com 12 leitos de
enfermaria na ala Covid da San-
ta Casa e aguarda a instalação
de 10 leitos de UTI temporários

O Governo do Estado de São
Paulo fez um levantamento do
número de leitos
disponibilizados e ocupados nas
cidades da RMVale e Litoral Nor-
te.

Os dados foram divididos em
quatro categorias: acima de 60%
em vermelho, entre 40 a 60% em
amarelo, até 40% em verde e,
por último, 0% em branco e ser-
vem de referência para as eta-
pas de flexibilização da quaren-
tena integrada ao plano de re-
tomada anunciado na quarta-
feira (27) e portanto, serão
monitorados pelo Estado.

Os municípios vão apresentar
ao estado, semanalmente no
Censo Covid-19, dados como
evolução no número de casos e
mortes, além da taxa de ocupa-
ção dos leitos, que serão avalia-
dos para mudança de fase no
plano.

Em São José dos Campos há
28% dos leitos de UTI e 31% dos
leitos de enfermaria ocupados.
Já São Sebastião tem 18% dos
leitos de UTI e 24% dos leitos de
enfermaria ocupados.

Ocupação dos leitos de enfermaria e UTI
de todas as cidades são monitoradas

Em Ubatuba 33,33% dos lei-
tos destinados à Covid estão
ocupados. Dos 12 leitos de
enfermaria disponibilizados
na Ala Covid da Santa Casa, 4
estavam ocupados até a sex-
ta-feira (29). De acordo com
a diretora de planejamento
da Secretaria de Saúde de
Ubatuba, Sheila Barbosa, a
Ala Covid da Santa Casa tem
capacidade para acomodar
até 30 leitos de modo que,
havendo necessidade, mais
18 leitos serão prontamente
instalados.

A cidade não conta com lei-
tos de UTI. Aguarda a insta-
lação de 10 leitos temporári-
os de UTI exclusivos para tra-
tamento da Covid viabilizados

pelo Governo Federal.
A cidade que apresenta mai-

or índice de leitos ocupados
é Lorena, com 90% de UTI e
74% dos leitos de enfermari-
as  ocupados.  Seguido por
Caçapava que tem a ocupa-
ção de 75% dos leitos de UTI.
Esses dados aparecem em
vermelho no plano de reto-
mado governo.
Pindamonhangaba está em
alerta com 48% dos leitos de
UTI ocupados.

De modo geral, a RMVale e o
Litoral Norte disponibilizaram
621 leitos de enfermaria para
pacientes com covid-19 e 286
leitos de UTI. A média geral de
leitos de UTI ocupados é de 26%
e 23% de leitos de enfermaria.

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

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

O Governo do Estado de São Pau-
lo apresentou na quarta-feira (27)
o Plano São Paulo para reabertura
de setores da economia durante a
quarentena de enfrentamento ao
coronavírus. A partir de 1º de junho,
índices de ocupação hospitalar e de
evolução de casos em 17 regiões do
estado vão definir cinco níveis res-
tritivos de retomada produtiva se-
gundo critérios médicos e
epidemiológicos para que o sistema
de saúde continue em pleno funci-
onamento.

O modelo é semelhante ao plano
de isolamento seletivo anunciado
pela Prefeitura de São José dos
Campos em 18 de abril. O municí-
pio contribuiu com informações
para a elaboração do Plano São Pau-
lo.

Segundo o governo, a fase deno-
minada retomada consciente segui-
rá a orientação da ciência, com da-
dos técnicos para permitir a gradu-
al e segura retomada da economia.

O plano foi elaborado por autori-
dades estaduais em sintonia com
especialistas do Centro de Contin-
gência do Coronavírus e do Comitê
Econômico Extraordinário que atu-
am voluntariamente em apoio ao
Estado. Os eixos principais das cin-
co fases de reabertura também fo-
ram discutidos com prefeitos e re-
presentantes de diversas associa-
ções comerciais e empresariais.

As normas do Estado autorizam
prefeitos de cidades a conduzir e
fiscalizar a flexibilização de setores
segundo as características dos ce-
nários locais. Os pré-requisitos para
a retomada são adesão aos proto-
colos estaduais de testagem e apre-
sentação de fundamentação cien-
tífica para liberação das atividades
autorizadas no Plano São Paulo.

Cada município irá publicar o de-
creto municipal adequando a
flexibilização à realidade local.

Fases do programa

O Estado definiu cinco fases do
programa que vão do nível máximo
de restrição de atividades não es-
senciais (vermelho) a etapas
identificadas como controle (laran-
ja), flexibilização (amarelo), abertu-
ra parcial (verde) e normal contro-
lado (azul).

Estado apresenta Plano São Paulo
para reabertura de setores da

economia durante a quarentena

Quarentena

As fases terão acompanhamento
semanal da média da taxa de ocu-
pação de leitos de UTI exclusivas
para pacientes contaminados pelo
coronavírus e o número de novas
internações no mesmo período.
Uma região só poderá passar a uma
reclassificação de etapa – com res-
trição menor ou maior – após 14
dias do faseamento inicial, manten-
do os indicadores de saúde estáveis.

As 5 fases do plano
A cor de cada região do mapa é

determinada por uma série de cri-
térios, como taxa de ocupação de
UTIs, total de leitos a cada 100 mil
habitantes, dados de mortes, casos
e internações por Covid-19 para
determinar a fase em que se encon-
tra cada região.

As divisões determinam a abertu-
ra selecionada de setores, com mai-
or ou menor restrição, dependen-
do da fase do plano. As restrições
para cada uma delas são definidas
pelo estado.

Fase 1 - vermelha: alerta máximo,
funcionamento permitido somente
aos serviços essenciais.

Fase 2 - laranja: controle, possibi-
lidade de aberturas com restrições.

Fase 3 - amarela: abertura de um
número maior de setores.

Fase 4 - verde: abertura de um
número maior de setores em rela-
ção à fase 3.

Fase 5 - azul: “Normal controlado”
- todos os setores em funcionamen-
to, mas mantendo medidas de
distanciamento e higiene.

“Uma região só poderá passar a
uma reclassificação de etapa – com
restrição menor ou maior – após 14
dias do faseamento inicial, manten-
do os indicadores de saúde está-
veis”, explicou o governo estadual.

Os critérios exigidos nos municí-
pios para o enquadramento em
cada fase do plano foram:

-Cidades que tiverem disponibili-
dade de leitos de UTI na rede pú-
blica e privada.

-Redução no número de novos
casos da doença.

-Com manutenção do
distanciamento social nos ambien-
tes públicos.

-Uso obrigatório de máscaras.

Os municípios vão apresentar ao
estado, semanalmente no Censo
Covid-19, dados como evolução no
número de casos e mortes, além da
taxa de ocupação dos leitos, que
serão avaliados para mudança de
fase no plano.

Como será a retomada das ativi-
dades

A partir da autorização do estado
em cada fase, caberá aos prefeitos
a decisão de como farão a reaber-
tura das atividades descritas. De
acordo com o plano, a flexibilização
deverá ser feita por meio de decre-
to municipal. E os municípios de-
vem cumprir dois pré-requisitos do
estado:

-Adesão aos protocolos de
testagem, elemento crítico da estra-
tégia estadual.

-Prefeitos deverão apresentar fun-
damentação científica para libera-
ção que cite fatores locais relacio-
nados ao município.

Marco Vinholi, secretário de De-
senvolvimento Social de SP, expli-
cou os pontos que fizeram com que
o plano pudesse ser implementado:
normalização na oferta de Equipa-
mentos de Proteção Individual
(EPI), dobro de oferta de leitos e uso
de máscaras por 87% da população
do estado.

“Empoderamento não só para os
prefeitos, mas para suas equipes,
secretarias de Saúde, Vigilância Sa-
nitária, que estão nas fases 2, 3 e 4,
podendo flexibilizar determinados
setores anunciados, com seguran-
ça, de forma faseada, a partir de 1
de junho”, explica Marco Vinholi,
secretário de desenvolvimento so-
cial.

Recomendações serão mantidas
O distanciamento social, o uso de

máscara e a higienização constante
das mãos continuam sendo reco-
mendados para conter a dissemina-
ção do coronavírus. Mesmo com a
reabertura, há exigência do isola-
mento social das pessoas de grupos
de risco, como maiores de 60 anos,
portadores de doenças cardíacas e/
ou crônicas e pacientes
imunodeprimidos ou em tratamen-
to oncológico.

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

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

Informações pelo telefone: (12) 3832-4832
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Saúde Eleições 2020
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Antônio Colucci garante que não

só irá reverter a sentença em

primeira instância como também

vai concorrer às eleições de 2020.

Ele lidera nas pesquisas de

intenção de voto.

O Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo condenou o ex-prefeito
de Ilhabela, Antônio Luiz Colucci,
por improbidade administrativa. A
ação, proferida na sexta-feira (22),
se refere ao projeto de um mirante
no Morro da Cruz, elaborado pelo
arquiteto Ruy Ohtake para ser o
ponto mais alto da cidade. Colucci,
que comandou o município de 2009
a 2016, nega as acusações e afirma
que o caso não o impedirá de con-
correr às eleições de 2020.

Segundo a decisão do juíz, o pro-
jeto prevê altura de 25 metros, in-
fringindo a lei municipal que deter-
mina o máximo de oito metros.
Além disso, o terreno destinado à
obra é tombado pelo Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico
(Condephaat). O secretário de
obras da gestão na época, Guilher-
me Martins Galvão, também foi res-
ponsabilizado no processo.

O documento determina, em pri-
meira instância, que o ex-prefeito e

Condenação em primeira instância
no caso do mirante de Ruy Ohtake

não impede o ex-prefeito de Ilhabela
de concorrer às eleições

o ex-secretário devolvam aos cofres
públicos o valor corrigido de R$ 220
mil, pago pelo projeto ao escritório
de Rui Othake em 2016. Além dis-
so, os réus ficam suspensos dos di-
reitos políticos, não podendo con-
correr a cargos públicos durante
cinco anos.

Antônio Colucci afirmou que a
decisão do juíz segue interesses
políticos, já que seu nome aparece

em primeiro lugar nas pesquisas de
intenção de votos. Ele garantiu que
segue como pré-candidato à Prefei-
tura de Ilhabela e que vai recorrer
às demais instâncias judiciais para
reverter a decisão.

“Não podem me impedir de con-
correr às eleições antes do trânsito
em julgado e esta é apenas uma
decisão equivocada em primeira
instância”, afirmou ele.

A Prefeitura de São Sebastião re-
tomará, de forma gradual, as ativi-
dades do comércio e da economia
a partir do dia 1° de junho. A deci-
são vem após apresentar o Plano
para Retomada das Atividades Eco-
nômicas do município para o Minis-
tério Público e o Governo do Esta-
do de São Paulo.

Nas regras de funcionamento, es-
tão as obrigatoriedades do uso de
máscaras de proteção por parte dos
colaboradores e clientes, além dos
agendamentos prévios de todos os
atendimentos, sendo permitido um
cliente por vez, para evitar aglome-
rações.

Primeira Fase (1° até 21 de junho)

Autorizados a funcionar nesta pri-
meira fase, que vai do dia 1° até o
dia 21 de junho, para estúdios de
pilates, escolas de natação e
personal trainer, serão exigidos
agendamentos prévios e estabele-
cimentos com até 100 metros qua-
drados deverão atender um aluno
por vez; os locais com mais de 100
metros quadrados atenderão no
máximo três alunos.

Os hotéis, por sua vez, continua-
rão atendendo apenas serviços es-
senciais – atualmente profissionais
de saúde utilizam este segmento
com autorização prévia da Prefeitu-
ra.

Comércios de vestuários, calça-
dos, artigos esportivos, variedades,
acessórios, papelarias, perfumarias,
gráficas e lojas de aviamentos e te-
cidos poderão funcionar com uma
porta para pagamento e retirada,
além da necessidade de trabalhar
com hora marcada.

As trocas se necessárias, deverão
ser totalmente higienizados antes
de retornar ao consumidor.

Lojas localizadas em centros co-
merciais que possuam áreas de cir-
culação em ambientes abertos po-
derão funcionar seguindo os pa-
drões de distanciamento,
higienização e atendimentos espe-
cíficos.

Será proibida a prova de
vestimentas em geral, acessórios,
bijuterias e calçados.

Nessa primeira etapa, não serão
contemplados magazines, lojas de
departamentos e similares.

Marinas, embarcações particula-
res e garagens náuticas poderão
funcionar para recreio e pesca de
proprietários apenas sem paradas
em praias, piers ou similares e res-
peitando a ocupação máxima de
50% da capacidade.

Bares, restaurantes, cafés e sorve-
terias poderão funcionar no
delivery e também para retirada no
balcão  sem a possibilidade de con-
sumo no local.

Todas as ações reforçam a neces-
sidade do distanciamento social,

São Sebastião
São Sebastião é a primeira cidade do Litoral

Norte a anunciar a retomada gradual do
comércio e da economia

higiene, sanitização dos ambientes,
comunicação e monitoramento.

As fiscalizações acontecerão todos
os dias pelas equipes da Vigilância
Sanitária, Guarda Civil Municipal
(GCM) e Fiscalização de Posturas.

As medidas podem sofrer altera-
ções de acordo com os dados e
monitoramento epidemiológico, e
de acordo com as necessidades
apontadas pelo Comitê de Gestão
de Crise do município.

Segundo a administração pública,
o resultado positivo diante dessa
pandemia reflete o planejamento
da administração municipal singu-
lar juntamente com os órgãos mu-
nicipais de saúde, citando entre
elas:

– Pioneira na criação de um Plano
Municipal de Contingência para In-
fecção Humana pela Covid-19 no
Litoral Norte;

– Montagem de estruturas para
atendimento exclusivo a pacientes
infectados por coronavírus;

– Compra antecipada de equipa-
mentos e insumos hospitalares a
preços inferiores ao que estão sen-
do empregados atualmente;

– Capacitação dos profissionais de
saúde para assistência e tratamen-
to específicos direcionados a paci-
entes de Covid-19;

– Testagem abrangente da popu-
lação, organizada em segmentos da
sociedade e em pontos estratégicos
da cidade;

– Líder em isolamento social, me-

dida considerada essencial para o
combate à pandemia, no Estado de
São Paulo.

– Uso de drone para detectar a
temperatura das pessoas nas ruas
da cidade, com o objetivo de iden-
tificar indivíduos em estado febril
acima de 37,8 graus, sendo este um
dos sintomas da doença;

– Criação de uma equipe de sen-
tinela – grupo de trabalho
multiprofissional com médicos, en-
fermeiros, auxiliares de enferma-
gem e psicólogos – que monitora e
acompanha os casos positivos de
Covid-19, assim como seus familia-
res.

Zona Verde (pode mudar de fase)

Para estar enquadrado na zona
verde é necessário um baixo
percentual de número de casos de
COVID-19 em relação a ocupação
de leitos de UTI de 0 a 25%, e dis-
ponibilidade de testes para sinto-
máticos e suspeitos.

Zona Amarela (não permite mu-

dar de fase)

Caso o município esteja estável no
número de novos casos de COVID-
19 ou ainda com ocupação adequa-
da de leitos de UTI de 25% a 50%,
não ocorrerá uma mudança de fase.

Zona Vermelha (retrocede para

1ª fase)

Caso aconteça um número eleva-
do de novos casos ou alta ocupa-
ção dos leitos de UTI acima de 50%,
acontecerá o retrocesso para a pri-
meira fase.

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

Mais de 32 mil imóveis foram
vistoriados desde o início do ano

A Vigilância em Saúde de Ubatuba
divulgou informe sobre as ações de
monitoramento e eliminação de
criadouros do mosquito Aedes
aegypti, transmissor da dengue e de
outras arboviroses como a
chikungunya, a zika e a febre ama-
rela.

Segundo o boletim
epidemiológico de 26 de maio, de
um total de 1.100 casos suspeitos
de dengue, 141 foram confirmados,
517 foram descartados e 442 aguar-
dam resultado de exame. O boletim
é atualizado semanalmente e fica
disponível na página da Vigilância
em Saúde na internet: https://
w w w . u b a t u b a . s p . g o v . b r /
a d m i n i s t r a c a o - d i r e t a / s m s /
vigilancia-em-saude/

As ações para evitar a proliferação
do mosquito se focam sobretudo na
eliminação de possíveis criadouros.
Desde o início do ano, por meio da
divisão de controle de endemias da
Vigilância Ambiental, foram visto-
riados 32.797 imóveis. Desse total,
4.494 foram tratados com aplicação
de larvicida e inseticida, realizada
em um raio de até 500 metros do
local da confirmação de casos.

O ambiente da casa é onde se en-
contra o maior número de

Vigilância em Saúde de Ubatuba
reforça combate ao Aedes aegypti

criadouros do mosquito Aedes
aegypti, transmissor da doença. Por
isso, é importante verificar regular-
mente itens que possam acumular
água parada para evitar que o mos-
quito se prolifere.

Ações necessárias
- Manter lixeiras tampadas e pro-

tegidas de chuvas
- Lavar bebedouros e potes de ra-

ção animal pelo menos duas vezes
por semana

- Verificar suportes de garrafão de
água mineral, coletores de água da
geladeira e de ar-condicionado e até
porta escova de dentes

- Guardar garrafas, potes e baldes
em locais cobertos com a boca para
baixo

- Limpar as calhas regularmente
para remover folhas que impeçam
a passagem da água

- Manter as lajes sempre secas,
não deixe água se acumular

- Consertar e nivelar imperfeições
em pisos e locais que possam acu-
mular água

- Objetos como pneus, tampinhas,
copos descartáveis e outros itens
que acumulam água devem ser
embalados em um saco plástico e
mantidos em lugares cobertos para
evitar o acúmulo de água da chuva

- Colocar areia até a borda em pra-
tinhos de vasos de plantas, verifi-
que sempre ralos internos e exter-
nos, privadas e caixas d’água

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção/ PMU

Litoral tem índice positivo na
adesão ao isolamento social durante

o feriado antecipado
Através do Sistema de

Monitoramento Inteligente é

possível observar a porcentagem

da taxa de isolamento de cada

município de São Paulo

Diferente do Vale do Paraíba, o
Litoral Norte aumentou a por-
centagem na taxa de isolamen-
to durante os últimos dias. A
média foi de 58% durante o feri-
ado. São Sebastião continua li-
derando o ranking do SIMI com
a média de 63% na taxa de iso-
lamento. No domingo, a cidade
atingiu 67% no nível de isola-
mento.

Ubatuba subiu uma posição no
ranking  divulgado nesta terça
sobre a adesão ao isolamento.
Em segundo lugar, o município

tem a média de 58% no índice de
isolamento social.

Caraguatatuba está em nono no
mais recente ranking do estado. A
cidade apresentou um índice posi-
tivo acima do mínimo esperado no
domingo, com uma adesão de 58%.

A média da taxa de isolamento
social da RMVale e Litoral Norte, no
feriado da Revolução de 32 anteci-
pado para segunda (25), foi de 52%
. O mínimo esperado pelo estado é
de 55% na adesão ao isolamento
social.

Através do SIMI (Sistema de
Monitoramento Inteligente) é possível
observar a porcentagem da taxa de
isolamento de cada município de São
Paulo. Diariamente, o sistema atuali-
za o ranking das 20 cidades que estão
acima ou na porcentagem da média

esperada. A RMVale e o Litoral Norte
tiveram seis cidades bem posicionadas
no ranking divulgado nesta terça-feira
(26), são elas: São Sebastião, Ubatuba,
Caraguatatuba, São José dos Campos,
Caçapava e Cruzeiro.

Em São José dos Campos, a maior
cidade do Vale do Paraíba, o índice
do isolamento ficou com média de
52% de sexta até segunda. Domingo,
a taxa de isolamento foi de 56%, sen-
do a melhor porcentagem dos últi-
mos dias.

Taubaté não atingiu o mínimo es-
perado pelo Governo do Estado nes-
ses últimos dias. Os taubateanos ti-
veram uma média de 48,5% de sexta
a segunda. Já Jacareí apresentou uma
média de 51,2% na taxa de isolamen-
to. O município atingiu o mínimo es-
perado no domingo.

Isolamento Social

Senado aprova abertura de linha
crédito para profissionais liberais

Apoio

Projeto segue para a Câmara dos
Deputados

O Senado aprovou na quinta-feira
(28), em sessão remota, projeto
que cria linha de crédito para pro-
fissionais liberais no período da
pandemia da covid-19. O projeto,
feito em forma de substitutivo, pas-
sa a integrar o Programa Nacional
de Apoio às Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte
(Pronampe) e estabelece limite de
R$ 100 mil por beneficiário. O au-
tor da matéria foi o senador Eduar-
do Girão (Podemos-CE) e o relator,
Osmar Aziz (PSD-AM). Ela agora se-
gue para a Câmara dos Deputados.
A linha de crédito deve ficar dispo-

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

Publicidade
Assinatura
e Editais

Informações:
(12) 3832-4832

nível por até seis meses após a pu-
blicação da lei. Segundo o texto, os
juros máximos anuais serão a taxa

Selic mais 5%. O prazo de reembol-
so é de 36 meses, sendo 8 deles
para carência.
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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

Voltaremos em breve!
Jornal A Cidade

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  06 e 07 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)
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Artigo

Você conhece? II
Você conhece uma cidade no

mundo, na qual a sua Guarda Civil
Metropolitana tem orientação
para não circular, a fim de econo-
mizar combustível, e que seu efe-
tivo, por algum motivo especial,
não pode tomar sol, ficando sem-
pre operando na sombra das árvo-
res?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual a iluminação da
principal avenida litorânea, que
leva os bairros do sul ao seu cen-
tro possui uma iluminação dos
dois lados. Uma é para a avenida
e a outra, nova, para iluminar o
topo das árvores, ficando assim,
esta última sem sentido?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual a primeira ação de
uma nova fase de governo editou
uma revista, após completar os
seus primeiros 100 dias de seu
governo, e 90% das promessas ali
apresentadas, até o presente mo-
mento não se realizaram ou foram
mal feitas?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual a elaboração de
um plano de governo tornou-se a
maior “FAKE NEWS”, ou melhor,
“FAKE ADMINISTRATION PLANE”
existente?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual uma importante
ligação entre bairro / centro, uma
pequena ponte, ao invés de ser
totalmente refeita, dada a sua im-
portância na mobilidade, a solu-
ção “meia-boca” foi reduzir o flu-
xo de veículos e não permitir veí-
culos de peso elevado atravessá-
la?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual é impossível a ex-
pansão de seu aeroporto, mas ser-
virá para construir um grande
“Shopping”, ou será o primeiro
aeroporto aéreo, terminando em
alto mar?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual na entrada princi-
pal do seu único hospital, a rua é
um verdadeiro estacionamento a
céu aberto de carros e nenhuma
fiscalização acontece, talvez pela
falta de sombra?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual a principal praça
de eventos localiza-se próxima ao
hospital, e o barulho nela gerado,
termina na alta madrugada?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual as pessoas com

bicicletas estão autorizadas a faze-
rem o que bem entenderem. Andar
na contra mão, com criança ou cri-
anças em cima e falarem em seus
celulares?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual uma revista publi-
ca em sua capa a bandeira do mu-
nicípio estampada de cabeça para
baixo e nada acontece?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual o idoso não tem
como circular, se anda na calçada
tropeça e pode fraturar seus ossos;
se anda na rua cai em um buraco e
é atropelado?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual, os seus ambulan-
tes, registrados e oficiais, possuem
uma concorrência desleal, com ou-
tros ambulantes denominados de
apadrinhados e/ou clandestinos?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual, existem conjuntos
de música que tocam em suas prai-
as o mais terrível som, em alto vo-
lume, sem nenhuma fiscalização?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual se divulga ao pú-
blico, as ações referentes ao Turis-
mo e a Infraestrutura Turística, nos
últimos três anos, sendo, porém, a
maioria das informações, sem con-
teúdo algum?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual ao invés de contra-
tar mão de obra ou serviço profis-
sional local, prefere importar de ci-
dades vizinhas?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual, por não ter habili-
dade com o tratamento com a saú-
de, permitiu o seu único hospital,
trabalhar até o presente momento
sem U.T.I., exportando para uma
cidade vizinha os casos de uma re-
cente pandemia?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual, localizada no mai-
or estado da Federação de um País,
deverá ter 10 leitos de U.T.I., provi-
sórios, ou seja, por determinado
período, ação do Governo Federal
do referido País, e que os mesmos
não atendem corretamente a fun-
ção a que se propõe, e quem sabe
nem estrutura operacional, incluin-
do local, terão? Mais uma meia
boca?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual, pela segunda vez,
informa aos seus munícipes, no
mesmo ano, a construção de um
hospital, com 100 leitos, não ten-

do nem projeto nem recursos para
tal?

Você conhece uma cidade no
mundo, a qual, está acostumada
a trocar, em proveito próprio a pa-
lavra SEM (nada) por CEM (quan-
tidade)?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual, tentam executar
uma barreira sanitária na entrada
de uma das avenidas existentes, e
por serem desprovidos de lógica,
liberam dezenas de ruas que ser-
vem para o mesmo acesso?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual, por falta de es-
trutura no saneamento, utiliza um
Rio como esgoto, e inutiliza uma
Baía?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual, o turismo, sua
única fonte de recursos, é tão mal
executado e formatado, que a
cada temporada o mesmo cai de-
graus no padrão internacional?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual, o esporte, base
para a saúde, educação e compe-
tição sadia, é totalmente abando-
nada e os poucos que sobressa-
em são motivados por si mesmo?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual, os incompeten-
tes e inúteis responsáveis por este
desastre pretendem continuar por
mais QUATRO ANOS no poder?

A mais próxima, com estas
“QUALIDADES” fica em PRIPYAT,

na Ucrânia, conhecida como
“CIDADE FANTASMA”, porque os
seus habitantes, todos mortos,

acreditavam nos seus
governantes e, aceitaram a
construção de uma USINA

NUCLEAR, conhecida mundial-
mente: “CHERNOBYL”.

Vamos fazer uma pesquisa:
Qual é a cidade depois de

“CHERNOBYL”, que se tornará
fantasma, caso a mesma

situação se perpetuar, ou se não
houver uma renovação total no
seu (sem) Governo Municipal?

Responda para seus filhos,
para seus netos e para nós.

Você é responsável pela
formação do seu legado.
Você é responsável pela

continuidade de sua família
Pense neles, na hora de dar o

seu VOTO.

Percy Leite

Órgão visualiza alternativas
visando período pós-pandemia

O Conselho Municipal de Turismo
(CMT) realizou sua reunião ordiná-
ria na última quarta-feira, 27. Obe-
decendo às normas de saúde, o
encontro foi online e discutiu ações
que visam a retomada do setor
após a pandemia do coronavírus.

O secretário de Turismo, Potiguara
do Lago, elencou diversos fatores
que foram analisados pelos partici-
pantes, como o perfil do turista
após esse período, cenário econô-
mico – por exemplo, a alta do dó-
lar, e a restrição de viagens inter-
nacionais.

Outro item relevante foi a preo-
cupação redobrada do turista com
questões de saúde, como estrutura
do local para onde viaja e a possibi-
lidade de um retorno para casa a
qualquer momento. Ainda com re-
lação à saúde, o Conselho comen-
tou sobre os critérios para a reaber-
tura, demonstrando a preocupação
com a preservação da vida das pes-
soas e atentando para a necessida-
de de os estabelecimentos reforça-
rem os cuidados com a higiene e a
manutenção do distanciamento,
talvez, inicialmente, operando com
uma carga menor de público simul-
tâneo no ambiente, seja no ramo da

Turismo

CMT promove reunião online para discutir
plano de retomada do Setor

hotelaria, seja na gastronomia.

Carro-chefe
Uma das principais estratégias que

vem sido apontada como alternati-
va para o momento é a venda ante-
cipada de pacotes agora para utili-
zação futura, considerada a princi-
pal tendência, inclusive, pelo Circui-
to Litoral Norte  - o consórcio for-
mado pelos municípios Ubatuba,
Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela e
São Sebastião.

“Nossa discussão foi pautada pelo
desdobramento dos trabalhos que
vem sido desenvolvidos pelo Trade
e novas ações que podem surgir.
Uma das ideias é promover rodadas
de negócios entre os setores do Tu-
rismo para que, entre eles, possam
surgir ideias para melhorias, aper-
feiçoando e adaptando as sugestões
neste novo cenário.  Entretanto, fri-
samos a venda de produtos anteci-
pados. Com o plano de retomada,
essa é a principal ação”, afirmou
Potiguara do Lago.

Edital
Para viabilizar a comercialização

desses pacotes de uma maneira
mais eficaz, a secretaria abriu um
edital para chamamento de todo o
Trade: como empresas, além de e
indivíduos pertencentes a Comuni-

dades Tradicionais Caiçaras que fa-
zem parte de Projeto de Turismo de
Base Comunitária, ofertando servi-
ços relacionados à atividade turís-
tica no Município ,que desejarem
participar do “Programa de retoma-
da econômica do Turismo de
Ubatuba”.

O edital na íntegra está disponí-
vel na página do Turismo e pode
ser acessado em: http://
prefeitura.ubatuba.sp.gov.br/
setur/ O prazo para o
credenciamento é até 20 de junho
de 2020. Para saber quem pode se
inscrever e mais detalhes, é possí-
vel conferir em: https://
www.ubatuba.sp.gov.br/smt/
credenciamentotrade/

Esse processo está sendo realiza-
do em todas as cidades do Consór-
cio e, de acordo com a diretoria do
Circuito Litoral Norte, após essa
fase, a ação será lançada nas prin-
cipais operadoras, como CVC, De-
colar, Abreutur, Orinter e Interep,
e tem período de utilização a ser
definido de acordo com as deter-
minações de quarentena do Esta-
do de São Paulo. Além disso, os
pacotes terão flexibilização clara
em suas regras de cancelamento
sem custo.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

Dos 438.238 casos confirmados,
177.604 já se recuperaram.

Somente em 24h, foram 10.957
pessoas

O Brasil confirmou na quinta-fei-
ra (28) o maior número de pessoas
recuperadas em um dia. Nas últimas
24h, ou seja, de quarta para quin-
ta, 10.957 pacientes se curaram do
coronavírus, número que represen-
ta 40,5% do total de casos confir-
mados no país (438.238).Outros
233.880 pacientes seguem em
acompanhamento médico. As infor-
mações foram atualizadas pelas Se-
cretarias Estaduais de Saúde até as
19h de quinta (28/5).

Os números crescentes de pesso-
as curadas da doença são resultado
do empenho constante e diário do
Governo do Brasil, que não tem
medido esforços para garantir aten-
dimento médico e diagnóstico de
qualidade dos casos leves, modera-
dos e graves da doença por meio do
Sistema Único de Saúde (SUS). A
pasta tem trabalhado em parceria
com estados e municípios para ado-
tar iniciativas que cuidem da saúde
de todas as pessoas que necessita-
rem de assistência médica.

Além de recursos financeiros, o
Ministério da Saúde diz ter feito in-
vestimentos constantes e apoiado
na aquisição de insumos, respirado-
res, testes de diagnóstico, remédi-
os e equipamentos de proteção in-
dividual aos profissionais de saúde,
além da habilitação de leitos de UTI

Novo Coronavírus - COVID-19
40,5% dos casos confirmados de Covi-19

no Brasil se recuperaram da doença

exclusivos para os pacientes graves
ou gravíssimos do coronavírus.

Até o momento, são 7.441 leitos
habilitados e 1.612 respiradores dis-
tribuídos para praticamente todos
os estados brasileiros, além de 93,2
milhões de EPIS entregues, entre
máscaras cirúrgicas, máscaras N95,
aventais, luvas, óculos e protetores
faciais e sapatilhas e toucas. Tam-
bém já foram entregues 554 mil li-
tros de álcool em gel, além de 3
milhões de testes RT-PCR. No que-
sito medicamento, o Governo do
Brasil já comprou e entregou 2,9
milhões caixas de cloroquina e 8,4
milhões de oseltamivir.

Até quinta-feira (28), o país regis-
tra 26.754 óbitos, sendo que 1.156
foram registrados nos sistemas de
informação oficiais do Ministério da
Saúde nas últimas 24h. No entan-
to, maioria dos casos aconteceu em
outros dias. Isso porque as notifi-
cações ocorrem apenas após a con-
clusão da investigação dos motivos
das mortes pelas Secretarias Esta-
duais e Municipais de Saúde. Assim,

do total de novos registros, 539
óbitos ocorreram, de fato, nos últi-
mos três dias e outros 4.211 estão
em investigação.

Cerca de dois mil municípios do
país não possuem casos de
coronavírus e mais de 70% das ci-
dades não registram nenhum óbito
pela doença. A taxa de letalidade
atualmente da doença é de 6,3%,
considerando o total de casos con-
firmados.

Cenário internacional
Até a última quinta-feira (21), o

Brasil ocupava a terceira posição em
relação ao número de casos
(291.579) e a sexta considerando o
registro de óbitos (18.859). Contu-
do, quando considerado o
parâmetro populacional, por mi-
lhão de habitantes, entre os países
de todo o mundo, o Brasil ocupa a
51ª posição em relação aos casos
confirmados e a 14ª colocação no
que se refere ao número de óbitos.
A medida populacional é a taxa pa-
drão para comparações entre os
países.

Segundo a Secretaria de Saúde
de Ubatuba, das 347 notificações
de Covid-19, 280 foram descarta-
dos e 14 ainda aguardam o resul-
tado do exame.

Dos 53 casos confirmados, 45 já
se recuperaram da doença e 7 ain-
da estão em acompanhamento
dos quais 4 estão internados na
Santa Casa de Ubatuba.

Ainda entre os confirmados, 18
são de profissionais da área da
saúde e 35 são da população em
geral. Cinco não apresentavam os
sintomas da doença.

De acordo com o boletim
epidemiológico divulgado na sex-
ta-feira (29), apenas um óbito foi
confirmado na cidade.

A faixa etária mais acometida
pela doença no município está en-
tre 40 e 49 anos (15). Em seguida
está entre 30 e 39 (14) e depois
os acima de 60 anos (10).

Os homens são a maioria entre
os contaminados.

Depois de muitas semanas o
Centro liderou como o bairro de
mais casos confirmados da doen-
ça e agora o bairro do Itaguá lide-
ra com 11, seguido do Centro (9),

Ubatuba tem 53 casos confirmados
de Covid-19 dos quais 45 já se

recuperaram da doença

Jardim Carolina (5) e Taquaral (4).
Contudo o coronavírus está disse-

minado em todas as regiões da ci-
dade.

A equipe do Instituto Argonauta
registrou um espécime da Baleia de
Bryde e um grupo de golfinhos na
cidade de Ilhabela. Os animais pro-
moveram um verdadeiro espetácu-
lo no mar.

As imagens de tirar o fôlego são
do biólogo Manuel da Cruz
Albaladejo, da equipe do Instituto
Argonauta.

A Baleia de Bryde foi avistada pela
manhã, próxima a Ponta Grossa -
porção nordeste da Ilha. Já o grupo
de golfinhos da espécie Steno
bredanensis, conhecido popular-
mente como “golfinhos de dentes
rugosos”, foi avistado à tarde, pró-
xima a praia do Bonete em Ilhabela.

“A Baleia de Bryde é uma espécie
que vive por aqui mesmo, entre a
região costeira e oceânica. Se ali-
menta de pequenos peixes”, acres-
centou. A Baleia de Bryde (
Balaenoptera brydei ) pode chegar
até 16,5 metros de comprimento,

Registro ambiental
Equipe do Instituto Argonauta avista

baleia e grupo de golfinhos em Ilhabela

mas a média do tamanho é entre
13 a 15 metros.

Essas imagens retratam um pou-
co da grande biodiversidade da nos-
sa região. E, mais uma vez, mostram
que os animais parecem estar à

vontade enquanto a humanidade
desacelera.

Sobre o Instituto Argonauta
O Instituto Argonauta foi fundado

em 1998 pela Diretoria do Aquário
de Ubatuba e reconhecido em 2007
como OSCIP (Organização da Soci-
edade Civil de Interesse Público). O
Instituto tem como objetivo a con-
servação do Meio Ambiente, em
especial a conservação dos
ecossistemas costeiros e marinhos.
Para isso, apoia e desenvolve pro-
jetos de pesquisa, resgate e reabili-
tação da fauna marinha, educação
ambiental e resíduos sólidos no
ambiente marinho, dentre outras
atividades. O Instituto Argonauta
também é uma das instituições exe-
cutoras do Projeto de
Monitoramento de Praias da Bacia
de Santos (PMP-BS).
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Queda do índice é decorrente
das medidas de isolamento da

Covid-19

Ubatuba apresentou uma queda
de 49% nos acidentes com vítimas.
O estudo é do governo do Estado
de São Paulo e compara os núme-
ros de 24 de março a 30 de abril
deste ano com o mesmo período do
ano passado.

Além de ser reflexo das medidas
de isolamento social para conter a
disseminação da Covid-19, que di-
minuiu o fluxo de veículos pelas vias
da cidade e região, a Prefeitura
Municipal de Ubatuba entende que
os bons resultados são decorrentes
das melhorias viárias que vem sen-
do implantadas na cidade e fazem
questão de ressaltar:

*reforço da pintura de sinalização
horizontal em diversas regiões;

*implantação de 120 metros de
ciclovia e passarela na ponte do
Perequê-Açú, evitando acidentes;

*implementação de novos tre-
chos de ciclofaixas no município no
segundo semestre de 2019. Na re-
gião central, foi feita a ligação da
avenida Rio Grande do Sul à aveni-
da Pacaembu até o túnel que liga
os bairros Estufa I e Estufa II, com
um acréscimo de 300 metros de
ciclofaixa;

*troca de toda sinalização
semafórica do município onde fo-
ram contemplados os todos os cru-
zamentos (a cidade só tem três se-
máforos): nas ruas Professor
Thomaz Galhardo x av Rio Grande
do Sul, rua Conceição x rua Hans
Staden e na avenida Dona Maria
Alves x rua Cunhambebe.

*instalação de sinalização
semafórica específica para discipli-
nar o trânsito de bicicletas;

*trabalho educativo, como a pro-
moção da Semana Nacional de
Trânsito;

*realização de blitz educativas e

Estatística de acidentes com vítimas
cai quase 50% em Ubatuba

de conscientização – para ciclistas
e motociclistas;

*capacitação de profissionais
como agentes de trânsito e GCM,
por meio de palestras e treinamen-
tos.

O secretário de Segurança Públi-
ca e Defesa Social, Major Rubens
Martins Franco Junior, lembrou
que, “apesar da segurança pública
ser um dever do Estado, a Prefeitu-
ra investe cerca de R$ 11 milhões
ao ano no setor”.

Empréstimo

A verba aplicada na pavimentação
é proveniente de dois empréstimos
que totalizam R$ 30 milhões con-
tratado pela atual administração
após ser autorizada pela Câmara
Municipal. E destina-se, essa verba,
exclusivamente à pavimentação de
ruas e a outros projetos de
infraestrutura e drenagem para a
pavimentação de ruas da cidade.

O primeiro empréstimo de R$ 20
milhões foi autorizado pela Câma-
ra Municipal em junho de 2018.

Em 2019, mais precisamente em
17 de dezembro, na última sessão
da Câmara daquele ano, quando foi
aprovado o projeto que autorizava
a Prefeitura a contrair novo emprés-
timo, este no valor de R$ 10 milhões
junto ao Programa FINISA da Caixa
Federal. Na ocasião também foi
aprovado o Orçamento para 2020
no valor de R$ 426 milhões. Este foi
o segundo empréstimo feito para a
mesma finalidade: tapar os buracos
e pavimentar ruas e avenidas e que
começarão a serem pagos somen-
te após 24 meses, ou seja, na próxi-
ma gestão.

Ubatuba integra o programa Laço
Amarelo

Em abril de 2020, Ubatuba passou
a integrar o programa Município
Laço Amarelo. A iniciativa é propos-
ta pelo Observatório Nacional de
Segurança Viária (ONSV) e tem
como objetivo desenvolver ações
que conscientizem a sociedade so-
bre a necessidade de mudanças no
trânsito.

Praias continuam interditadas;
atividades físicas ao ar livre e sem

aglomerações em praças e
espaços públicos também estão

liberadas

Após o início da flexibilização re-
gional da quarentena, apontada
pelo Governo do Estado, a Prefei-
tura de Ubatuba já está se adequan-
do. A publicação do Decreto 7352/
20, libera a prática do surfe, espor-
tes aquáticos individuais e ativida-
des físicas ao ar livre e sem aglome-
rações em praças e espaços públi-
cos. Entretanto, a administração
também divulga restrições para as
referentes práticas:

- As atividades aquáticas estão li-
beradas apenas no período de se-
gunda a quinta-feira - sendo veda-
da a prática da modalidade espor-
tiva sextas, sábados, domingos e
feriados prolongados;

- As modalidades permitidas são
surfe, natação, canoagem, vela e
stand up paddle sendo que os pra-
ticantes devem ser residentes na
cidade;

- O uso de motos náuticas não está
liberado;

- estão vedadas atividades e com-
portamentos que possam ocasionar
qualquer tipo de aglomeração, bem
como a permanência nas praias de
forma fixa;

Flexibilização
Ubatuba libera prática de esportes individuais

para moradores de segunda a quinta-feira

- continua proibido o uso de faixa
de areia, para cadeira de praia,
guarda-sóis ou qualquer outro
implemento fixo;

- Atividades físicas ao ar livre, sem
aglomerações, de forma estrita-
mente individual em praças e espa-
ços públicos estão liberadas, po-
rém, continua obrigatório o uso de
máscaras.

“Não quero fazer desse momento
algo político, quero construí-lo com
efetividade. Sabemos que a
flexibilização ainda é gradativa, mas
estamos trabalhando diariamente

para sairmos à frente, principal-
mente agora, com a análise regio-
nal proposta pelo Governo do Esta-
do. Diante do resultado que
estamos apresentando, a tendência
é melhorar, pois não há como au-
torizar ou flexibilizar se não houver
um amparo paralelo e nós estamos
conseguindo isso, com poucos re-
cursos, graças ao esforço dos pro-
fissionais da Saúde e apoio da po-
pulação”, afirmou o prefeito Délcio
Sato.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

Em abril de 2020 foram monitoradas 124 praias do lito-
ral Norte de São Paulo, sendo 52 em Ubatuba, 15 em
Caraguatatuba, 31 em São Sebastião e 26 na Ilhabela.

Vale ressaltar que a partir do dia 21/03/2020, com o
avanço da Pandemia do COVID-19, algumas praias do li-
toral norte tiveram seu acesso interditado e não foi pos-
sível acessar os locais para análise do grau de contamina-
ção. Devido as medidas preventivas decretadas para o
COVID-19 e, ainda, reforçando a segurança com a equi-
pe, a partir do dia 25/03/2020 a coleta dos resíduos sóli-
dos fica suspensa. No entanto, a avaliação do grau de con-
taminação da praia (ausente, traços, inaceitável e caóti-
co) continua como de costume.

Ao longo do período, 70 praias (54%) estavam sem evi-
dência de lixo e foram classificadas na categoria “Ausen-
te”, seguido do “Traço” (41,1%) e 4,8% que se classifica-
ram como inaceitável. De acordo com a média mensal,
nenhuma praia foi classificada como “Caótico’.

O boletim é emitido mensalmente e tem como objetivo
informar as situações das praias com relação a presença
destes resíduos, além de sensibilizar turistas, moradores
e autoridades da região do Litoral Norte Paulista quanto
aos impactos causados pela presença do lixo no ambien-
te marinho e pode ser acessado na íntegra pelo site da
instituição.

Sobre o Instituto Argonauta
O @institutoargonauta foi fundado em 1998 pela Dire-

toria do Aquário de Ubatuba e reconhecido em 2007
como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interes-
se Público). O Instituto tem como objetivo a conservação
do Meio Ambiente, em especial a conservação dos
ecossistemas costeiros e marinhos. Para isso, apoia e de-
senvolve projetos de pesquisa, resgate e reabilitação da
fauna marinha, educação ambiental e resíduos sólidos no
ambiente marinho, dentre outras atividades. O Instituto
Argonauta também é uma das instituições executoras do
Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos
(PMP-BS).

Seja um Argonauta!
Para acionar o serviço de resgate de mamíferos, tarta-

rugas e aves marinhas, vivos debilitados ou mortos, en-
tre em contato pelos telefones 0800-6423341 ou direta-
mente para o Instituto Argonauta: (12) 3833-4863 –
3833.5759/ (12) 3834-1382 (Aquário de Ubatuba)/ (12)
38335753/ (12) 99705-6506 – WhatsApp. Também é pos-
sível baixar gratuitamente o Aplicativo Argonauta, dispo-
nível para os sistemas operacionais iOS (APP Store) e
Android (Play Store). No aplicativo, o internauta pode in-
formar ocorrências de animais marinhos debilitados ou
mortos em sua região.

A base do Instituto está situada na Tv. Baitacas, nº 20,
bairro Perequê-Açu, Ubatuba/SP – CEP 11680-000.

Conheça mais sobre o nosso trabalho em:
www.institutoargonauta.org e www.facebook.com/
InstitutoArgonauta/

Instituto Argonauta e Aquário de
Ubatuba emitem a 18ª edição do
Boletim do lixo no Litoral Norte

Sobre o Aquário de Ubatuba
É o primeiro privado do Brasil aberto à visitação

do público e pioneiro no conceito de educação
ambiental por meio do contato direto com animais.
Destaca-se no país pelos projetos e realizações ao
longo de 23 anos, completados em fevereiro deste
ano e foi o primeiro Aquário a ter um tanque de
águas vivas e de contato no Brasil. A instituição, ain-
da, é premiada e reconhecida por iniciativas práti-
cas de conservação e por ter sido a primeira em co-
locar em exercício iniciativas sustentáveis. Atende,
gratuitamente, estudantes de escola pública da ci-
dade mediante capacitação de professores. O en-
dereço é Rua Guarani, 859, Itaguá, Ubatuba/SP e
telefone para contato (12) 3834-1382.

Conheça mais sobre o Aquário em:
aquariodeubatuba.com.br, Aquário de Ubatuba e
Instagram: @aquariodeubatubaoficial

Regras de distanciamento e uso
de máscara para evitar o Covid-19

continuam valendo

A secretaria de Pesca e Agricultu-
ra de Ubatuba informa que a partir
do sábado, 30 de maio, o Mercado
Municipal de Peixes volta a funcio-
nar em seu horário normal, das 7h
às 18 horas ininterruptamente.

Mas continuam em vigor as me-
didas de prevenção contra o contá-
gio pelo novo coronavírus, que pro-
voca a Covid-19, ou seja:

– Redução do número de boxes de
40 para 20, garantindo
distanciamento mínimo de 1 metro
entre um box e outro;

– Redução para um
permissionário trabalhando por
box, seja pescador ou comerciante
ou preposto;

– Criação de corredor de iso-
l a m e nto  e nt re  o s
permissionários e os clientes,
que devem permanecer a mais
de 1 metro das bancas e dos
pescados, só podendo se apro-

Comércio pesqueiro
Mercado Municipal de Peixes
de Ubatuba volta a funcionar

em horário normal

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

ximar para realizar o pagamen-
to;

– Permissionários com mais de
60 anos não estão autorizados
a circular nas dependências do
mercado;

–  Or i e ntaçã o  a  to d o s  o s
permissionários sobre uso de

máscaras, álcool gel e demais
cuidados necessários para con-
ter a pandemia.

A secretaria agradece a com-
preensão e conta com a colabo-
ração de todos.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU


