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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  13 e 14 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Primeiro balanço do
Plano São Paulo aponta que

o Litoral Norte apresenta
tendência de melhora

O governador João Doria
anunciou o primeiro
balanço de avaliações de
taxas de capacidade
hospitalar e avanço do
contágio por coronavírus do

Plano São Paulo para
retomada consciente da
economia. Os critérios de
saúde dos últimos sete dias
mostram tendências de
melhora ou piora para 17

áreas de saúde em todo o
estado. O Litoral Norte, que
está dentro da região do
Vale do Paraíba, apresenta
tendência de melhora.

Detalhes na pág. 3

Lei Federal sobre recuo de 5 metros
em construções próximas

às rodovias é municipalizada
pela Câmara Municipal

Os vereadores aprovaram
durante a 16ª Sessão
Ordinária de 2020, realizada
na terça-feira (2), o Projeto
de Lei n° 11/20, do

Executivo dispondo sobre o
novo regramento de
permanência de edificações
na faixa não edificável
contínua de domínio

público das rodovias,
reduzindo assim, a extensão
desta faixa em Ubatuba, de
15 para 5 metros.

 Detalhes na pág.  4

Ponte na
Fazenda da

Caixa é concluida
Atendendo à reivindicação às

comunidades tradicionais, quilombolas e
caiçaras, foi concluída no fim da tarde de
quarta-feira, 03, a ponte da Fazenda da
Caixa, região Norte do município.

Pág. 5

Campanha de vacinação
contra a Influenza é

prorrogada até 30 de junho
A Vigilância em Saúde de

Ubatuba informa que a cam-
panha nacional de vacinação
contra a gripe Influenza (tipo
A – H1N1 e H3N2 – e tipo B)
continuará até o dia 30 de
junho. A vacina está disponí-
vel para todos os grupos
prioritários nas unidades bá-
sicas de saúde do município.
Confira os horários de funci-
onamento das salas de vaci-
nação na página internet da
Prefeitura de Ubatuba.

Pág. 5

De olho na reeleição - Editorial - Pág. 2

Uma operação da Polícia
Militar deflagrada entre os
municípios de Ubatuba e
Caraguatatuba prendeu
uma quadrilha e desmontou
um esquema de
abastecimento do tráfico de
drogas. Quatro pessoas
foram presas em flagrante,
sendo dois homens e duas
mulheres.

Essa e outras ocorrências

estão na pág. 9

Polícia Militar prende quadrilha que
atuava no abastecimento de drogas nas

cidades de Ubatuba e Caraguatatuba

Escoteiros de Ubatuba participam
do Projeto 1.000 Hortas

O per íodo de
conf inamento que os
jovens do 209º/SP Grupo
Escoteiro Iperoig ,  em
Ubatuba,  estão enfren-
tando durante a pandemia
não impediu que eles
participassem de uma ação
de Educação Ambiental.
Eles  part ic iparam do
“Projeto 1.000 hortas”,
que estimula os jovens no
cultivo de hortas e ensina
que todos devem cuidar da
natureza.

Confira os detalhes na

página 7

Ubatuba tem segundo óbito por Covid-19
Um morador do bairro Estufa 2, sem comorbidades, foi a óbito no sábado, 30 de maio,

em decorrência da Covid-19. O resultado de exame foi divulgado pelo Instituto Adolfo
Lutz na manhã de domingo. Um outro, paciente com suspeita para Covid-19 também
faleceu na manhã de segunda-feira.  Leia a matéria completa na Pág. 4
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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

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  13 e 14 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

De olho na reeleição

Poesia

Fiapos de memória
Na minha infância de caiçara
a refeição malemá enchia
o prato de porcelana
com paisagens de distantes portos
com navios a vapor
a soltar fiapos de fumos
pelas chaminés.
Enquanto a sopa esfriava
eu, distraído, navegava.

Félix Cabral

A turma do Haroldo

Nós apoiamos o

SABIÁ

Equivalência
No verão passado tínhamos

um canteiro de margaridas
que atravessava todo o jardim.
Foram plantadas com atraso,
mas como floresceram.

Quando as do meio já esta-
vam com sementes, dos lados
havia margaridas recém-aber-
tas.

Chegaram às primeiras gea-
das, e um dia encontrei aque-
la radiosa beleza completa-
mente queimada.

Exclamei:
- Ah! O frio foi demasiado

para elas. Pobrezinhas pere-
ceram.

Eu não gostava de olhar para
aquele canteiro, pois ele me
parecia um cemitério de flo-
res.

Mas há quatro semanas, um
jardineiro chamou a minha
atenção: por toda a extensão
daquele canteiro havia marga-
ridas brotando em grande
abundância.

Olhei e, para cada planta que
eu julgara destruída pelo in-
verno, havia cinquenta plantas
novas, plantadas pelo mesmo
inverno.

“O sofrimento, como a ad-
versidade e a derrota, traz
consigo a semente de uma
alegria, de no mínimo equiva-
lente. Persista, até encontra-
la. Depois, transforme o sofri-
mento em triunfo”.

Depois da noite vem o dia;
depois da tempestade vem a
bonança; depois das nuvens
vem o sol; depois do inverno
vem à primavera.

É uma lei. É uma lei natural.
É uma lei Divina.

“Acorda, você vive”.
Peixinho Haroldo

A pandemia impactou profun-
damente a nossa sociedade, a
vida, a economia, as prioridades.

E não para por aí: vai impactar
também nas eleições munici-
pais.

A renovação do mandato será
disputado em catorze das 26 ca-
pitais do país e na nossa região,
em todo o Litoral Norte, todos
estão pela reeleição.

O momento é de expectativa
sobre o dia do pleito, se será ou
não adiado, mas com certeza já
se sabe que não vai passar des-
te ano e tampouco os manda-
tos serão prorrogados. Tudo in-
dica que, no máximo, o dia do
voto será transferido para no-
vembro ou dezembro e o novo
mandato de prefeitos e vereado-
res terá início,
impreterivelmente, em 1º de ja-
neiro de 2021.

Com certeza, ouviremos falar
muito sobre isso ainda que nos-
sa preocupação hoje não seja
pelo futuro político da cidade
em que moramos.

Mas se por um lado, o momen-
to atual põe à prova a capacida-
de dos gestores em lidar com si-
tuações inusitadas como é o
caso da atual crise sanitária, por
outro, os favorece ao permitir
que se exponham como admi-
nistradores que “nunca fizeram
tanto”.

Quem está no poder e preten-
de se reeleger, se beneficiará,
sem dúvida alguma, da visibili-
dade nas ações empregadas na
contenção e combate à
pandemia. Seja para correr o
grande risco de tirar um provei-
to com uma vantagem financei-
ra, seja para se vestir com capa
de herói.

Nenhum deles vai ficar no ano-
nimato se a grande oportunida-
de agora, com o processo elei-
toral em curso, é o de aparecer.
Melhor momento para eles não
tem!

Quem, mais do que os atuais
gestores, tem as redes sociais, as
lives e todas as demais mídias a
eles voltados? Seus adversários,
por mais que estejam bem pre-
parados, munidos de informa-
ções e de bons argumentos, não
alcançam tamanha visibilidade
na atual sociedade de isolamen-
to social.

Só que não podemos ignorar o
fato de que a pandemia há de
passar e o que, após ela, irá fi-
car além da prática da velha po-
lítica?

Dar e ampliar a assistência à
saúde principalmente durante a
pandemia, prestar contas dos
gastos, dos investimentos, do
emprego das verbas
emergenciais encaminhadas
pelo Governo Federal, Estadual,
distribuir cestas básicas aos vul-
neráveis e continuar prestando
todos os serviços públicos no
município desde as zeladorias, a
conservação, sinalização e recu-
peração das malhas viárias, as
demais obras iniciadas, as em
andamento...tudo isso não se
trata de um favor que uma ad-
ministração pública nos faz, mas
uma obrigação!

Será que o eleitor vai aprovei-
tar aquele seu olhar mais agu-
çado, despertado com a sensibi-
lidade das dificuldades que vive-
mos hoje para distinguir o joio
do trigo, o certo do errado,
ações das reais intenções?

Melissa Schirmanoff

“O seu ouvido não é pinico”.
Com toda certeza você já
deve ter ouvido esse ditado
popular, mas há verdade nes-
se bilhete: como é importan-
te fazer uma triagem daquilo
que estamos ouvindo... é
cada baboseira, não é não?

Você sabia que somos influ-
enciados pelas 5 pessoas mais
próximas de nós? Então, es-
tudos apontam, que as 5 pes-
soas que mais convive
conosco, são capazes de nos
influenciar. Olha como é im-
portante escolhemos bem
com as pessoas que andamos
e convivemos, sutilmente elas
nos influenciam, e isso está
totalmente ligado com o que
ouvimos dessas pessoas.

Hoje quero te levar a uma
reflexão do que você tem ou-
vido das pessoas, e o que isso
tem afetado na sua vida!

A bíblia é um livro bem anti-
go, mas tão atual quanto
qualquer bestseller da vida,

O que você está ouvindo?
nela está escrito que, o que
você imagina sobre você mes-
mo é o que você é (Provérbio
23:7). Então, cuidado com as
pessoas que estão ao seu lado,
saiba com quem você anda e
que palavras você tem ouvido,
pois isso influencia o seus pen-
samentos.

Na bíblia também está escri-
to que, de um mesmo rio não
pode sair água doce e água sal-
gada (Tiago 3:11). Saiba distin-
guir palavras de incentivo e crí-
ticas construtivas de palavras
ofensivas, de desânimo e críti-
cas destrutivas.

Escolha as pessoas que an-
dam com você, não pessoas fal-
sas que te bajulam, mas que
falam a verdade, sem ofender,
sem te desanimar, mas com o
intuito de te ver crescer, e seja
você essa pessoa na vida de al-
guém.

O que tem saído da sua boca,
palavras ofensivas ou de incen-
tivo?

Camila Akemi Karino, mestre e doutora
pela Universidade de Brasília (UnB)

Um levantamento do Instituto Península
– Sentimentos e percepção dos professores
brasi leiros nos diferentes estágios do
coronavírus no Brasil, conduzido em março
de 2020 com profissionais de escolas
públicas e particulares – aponta que mais
de 48 milhões de alunos da rede básica
brasileira tiveram as rotinas alteradas
durante a pandemia; são mais de 2,2
milhões de docentes no país que estão
enfrentando o inédito cotidiano das aulas
online no período de distanciamento social.
Entre os entrevistados, oito em cada 10
educadores não se sentem preparados para
ensinar a distância; eles se declaram
ansiosos e despreparados para o contexto
de trabalho atual. Diante desse enorme
desafio, um outro fator de estresse e
insegurança – tanto para docentes, quanto
para os pais e responsáveis – é pensar em
como será possível aplicar provas e avaliar
os estudantes nessa modalidade de
educação.

Esse tema é bastante relevante,
sobretudo porque ainda não sabemos com
certeza quanto tempo vai durar essa
situação do distanciamento das salas de
aula. Trabalhando com avaliação há mais de
15 anos e incorporando a defesa da
potencialidade da tecnologia – quando
aplicada com intencionalidade pedagógica
–, posso afirmar que o ensino remoto não
é um impeditivo para que o docente realize
suas avaliações. Pelo contrário, a
necessidade imposta de se manter aulas
online têm demandado dos educadores a
criação de novas formas de avaliação e pode
ser uma oportunidade de transformação
das formas avaliativas em sala de aula. Não
estou falando da perspectiva convencional
baseada em examinar o processo final de
ensino-aprendizagem por meio de uma
prova, mas de uma prática avaliativa que
ocorre durante o processo, ou seja, em
diferentes etapas e com propósitos
distintos. Nesse contexto, as evidências de
aprendizagem coletadas durante as
dinâmicas educacionais permitem aos
professores tornar visível o real aprendizado
– são dados coletados que direcionam as
decisões pedagógicas e facilitam esse
processo de avaliação, mesmo a distância.

Dentro dessa lógica, para garantir que o
processo avaliativo ocorra de forma integral
é importante que sejam avaliados três
elementos do processo de aprendizagem:
participação (engajamento e colaboração),
desenvolvimento (acompanhamento da
evolução da aprendizagem: a avaliação
formativa) e resultado. Esse conjunto
resolve uma equação que possibilita uma
avaliação mais integral e construtiva.

Mas, como avaliar a participação do
estudante a distância? Essa tarefa se refere
à possibilidade de o educador de observar
comportamentos e atitudes que os
estudantes demonstram durante todo o
percurso da aprendizagem. Essa análise é
realmente importante, pois transmite ao
aluno a noção do quão valorizado é o
engajamento dele – revelado por uma
atitude aberta à mentalidade do
crescimento (em substituição a uma
mentalidade mais fixa) e de aprendizado
contínuo. Essa assimilação é essencial
porque substitui a concepção negativa de
que avaliar é somente comprovar o domínio
do conteúdo ao final do processo.

Com esse olhar mais amplo e valorizando
a jornada, mostramos a coerência dos
projetos pedagógicos que buscam
desenvolver habilidades como empatia e
colaboração. Na análise, itens como a
entrega de atividades no prazo estipulado;
presença e interações nos momentos
síncronos; interação nos encontros virtuais;
e colaboração com membros da turma são
indicadores a serem uti lizados pelos
professores. Investir nessa forma de pensar
é ter um ciclo mais completo do impacto
da educação. Um ponto importante é que
esse processo seja claramente apresentado
ao aluno. Todo processo avaliativo precisa
ser transparente, inclusive para fortalecer
a autonomia e as escolhas dos alunos.
Muitas escolas utilizam a rubrica como
suporte para a avaliação da participação, é
realmente um bom instrumento.

Para medir o desenvolvimento da
aprendizagem – o segundo tópico –, o
professor precisa estar atento às devolutivas
claras dos alunos que possam gerar as
evidências do domínio de assuntos e do
desenvolvimento de habilidades, ou seja,
foco no progresso do estudante. Essa forma
possibilita uma análise da evolução da
aprendizagem em diferentes momentos e
por múltiplas estratégias do docente,
direcionando cada ação. Mostra para o
estudante o quanto o processo é
importante para o resultado final. Nessa
seara, uma maneira eficiente de avaliar é
analisar o desempenho da turma nas
atividades; os resultados individuais de
estudantes em atividades; além disso, é
importante conceber que as evidências
estão no dia a dia em todas as interações
que realizamos com os estudantes, em uma
discussão realizada em sala de aula ou
numa reflexão ao final de um capítulo. Um
bom instrumento que permite um registro
contínuo do desenvolvimento é os
portfólios.

Como os educadores
podem aplicar provas e
conduzir avaliações no

contexto de ensino online?
A função aqui é gerar para o professor

(mediador e tutor do conhecimento)
evidências da assimilação da evolução – o
pensamento do estudante fica visível para
o professor. Quanto mais o docente registra
essas evidências, melhor será a sua tomada
de decisão e sua ação pedagógica. Assim,
quando a escola consegue se apropriar e
ter o domínio dessas informações, o
processo de ensino-aprendizagem se torna
mais eficiente. Além disso, prover essa
mesma visibilidade para as famílias dará
segurança de que o processo de
aprendizagem está preservado, mesmo
diante de um momento tão desafiador
como o que estamos vivendo.

Em resultado temos a avaliação de qual
ponto o estudante conseguiu chegar ao final
de um processo – pode ser bimestral,
trimestral ou do ano letivo. Ele gera
informações sobre a efetividade de um
processo pedagógico. Geralmente, as
escolas usam as provas para mensurar esse
resultado; hoje, podemos usar relatórios de
pesquisas como entregas e análises de
portfólio que tragam evidências da
assimilação por parte do aluno do conteúdo
passado. As tradicionais provas ainda são
alternativas possíveis, apesar das
dificuldades de aplicação e da fidedignidade
das respostas. Para contornar esse segundo
ponto, é interessante pensar em questões
abertas e que avaliam níveis cognitivos mais
avançados. É importante ressaltar que
resultado é o conjunto do que foi
desenvolvido ao longo de um tempo
determinado.

A avaliação desses três elementos –
participação, desenvolvimento durante o
processo e resultado final de aprendizado
– engloba, de modo geral, os principais
aspectos que precisam ser considerados em
um processo educativo que valoriza não
apenas a conclusão, mas o envolvimento e
o esforço ao longo da jornada. A partir
desses elementos, a escola pode comprovar
a execução do trabalho pedagógico
realizado e fazer uma deliberação sobre
aprovação ou reprovação, requisito legal
necessário. Ressalto que os educadores
devem observar as normas estabelecidas
pelos conselhos estaduais de educação, que
estão deliberando sobre a temática de
provas a distância. Em São Paulo, por
exemplo, a secretaria autorizou a realização
de avaliações, mas há várias localidades que
aguardam o retorno das aulas presenciais
para aplicar provas.

Uma pergunta recorrente que tenho
ouvido de professores é sobre como avaliar
de uma forma mais integral – não apenas o
cognitivo. É notório que o cognitivo só vai
funcionar se o socioemocional do aluno
estiver atendido de alguma forma. Nesse
período a distância, a escola deve estar mais
presente, mais ativa para garantir a
manutenção dessa saúde emocional do
estudante. E como podemos avaliar e
propiciar essa estabilidade? Nas rotinas de
pensamento – voltadas também para
trabalhar o bem-estar social e emocional –
reside uma boa resposta à essa questão.
Uma delas, “Cor, símbolo e imagens”
incentiva os alunos a associar alguma
situação específica com sentimentos. Ao
tornar essa emoção visível, o docente pode
avaliar e atuar para além do cognitivo. Vale
pensar que o momento síncrono não
precisa ter turmas iguais ao ensino
presencial. Com ajustes na grade que
auxiliem o professor a agrupar alunos de
outras formas, esse educador terá mais
tempo e mobilidade para estreitar a
proximidade com os estudantes; poderá,
ainda, identificar melhor os aspectos
socioemocionais de jovens e crianças.
Quando liberamos o espaço na grade, a
equipe de orientação pedagógica pode ser
ainda mais proativa. Eles podem ajudar o
estudante a enfrentar esse novo contexto.

Por último, quero colocar que mesmo
diante de todo o desafio que a avaliação a
distância envolve, vejo que essa é uma
oportunidade de diversificar os métodos
avaliativos. Muitas vezes, quando pensamos
em avaliação, associamos imediatamente
ao conceito de prova; ouso dizer que essa
é uma classificação muito restrita.
Diminuímos a dimensão da importância de
avaliar o aluno, quando restringimos esse
processo à uma mera prova. Defendo –
antes, durante e pós-pandemia – que não
devemos ceder à tentação de procurar a
melhor prova online; devemos nos desafiar
a ampliar nossos processos avaliativos, a
mudar o nosso mindset para irmos em
direção de um método que de fato
corrobora com o processo pedagógico; seja
ele presencial ou a distância.

Camila Akemi Karino é diretora pedagógica
da Geekie. Psicóloga, mestre e doutora pela
Universidade de Brasília (UnB), estagiou na
Universidade de New Brunswick (Canadá),
onde estudou “Igualdade, equidade e
eficácia do sistema educacional brasileiro”.
Entre 2010 e 2014 foi coordenadora-geral de
Instrumentos e Medidas do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), sendo
responsável pelas principais avaliações da
educação básica, tal como o Enem.
Atualmente, é pesquisadora-colaboradora do
programa de pós-graduação do Centro de
Estudos Avançados Multidisciplinares da
UnB.

Esperança? Sim, esperança que
tudo passe e nos deixe uma lição
para sermos realmente melhores
com o mundo e com a gente mes-
mo após tantas coisas ruins. O
distanciamento social ainda deve
ser mantido e respeitado, já que
o número de casos do Covid19
ainda é crescente, infelizmente...

Mas podemos e devemos lem-
brar que é tempo de pinhão cozi-
do, bolo de fubá quentinho, chá
de gengibre, pipoca e outras delí-
cias características dessa época do
ano. É uma festa muito democrá-
tica, já que o objetivo é “esquen-
tar o frio”, basta colocar amendo-
im, pipoca ou gengibre e pronto,
vira Festa Junina.

Já contei aqui como tudo surgiu
e é muito interessante, mas por
hora, basta dizer que temos a
oportunidade ressignificar as reu-
niões de família, amigos, encon-
tros como a galera do trabalho,
enfim, valorizar tudo que o havia
se tornado corriqueiro.

Para fazer uma Festa Junina em
casa, não vamos precisar de mui-
tas coisas, dá para aproveitar mui-
to do que temos guardado na dis-
pensa e nos divertirmos muito.

Algumas delas são:

Arroz doce com canela

Ingredientes:

1/2 xícara de arroz (agulhinha ou
japonês)

2 litros de leite (de preferência
integral)

10 colheres de açúcar (de prefe-
rência demerara)

1 pau de canela

Modo de preparo:

Misture tudo numa panela alta,
coloque no fogo e deixe ferver. Ao
ferver, abaixe o fogo e deixe apu-
rando aproximadamente por 1
hora e meia ou até o doce adqui-
rir uma consistência cremosa e
uma coloração caramelada.

Bolo de milho verde

Ingredientes:

1 lata de milho verde (de prefe-
rência cozido no vapor, sem con-
serva, então coloque água para
completar a lata)

1 medida da lata de leite (ou lei-
te de coco)

Festa Junina da esperança

1 medida da lata de açúcar
1 medida da lata flocão de milho
1/2 medida da lata de óleo (eu uso

de girassol)
50g de coco ralado ou queijo ra-

lado
3 ovos
1 colher de sopa de fermento em

pó
Canela em pó

Modo de preparo:

Misturar tudo no liquidificador,
menos o fermento e a canela em
pó, e bater até obter uma massa
homogênea. Untar a forma com
óleo, açúcar e canela em pó, mistu-
rar lentamente o fermento em pó
na massa e assar em forno pré-
aquecido a 200° por 35 minutos ou
até dourar.

Chá de maracujá

Ingredientes:

2 colheres de sopa de polpa de
maracujá natural

500ml de água
1 pedacinho de gengibre (+/- 3

cm)
2 colheres de mel

Modo de preparo:

Misturar tudo e deixar ferver por
5 minutos.

Dica: Guarde o resíduo do chá
para fazer bolo de maracujá, pode
congelar até ter uma quantidade
significativa para isso.

Bom apetite e ótima esperança
Junina a todos!

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
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Informativo ACIUPlano São Paulo

Comunicado Jucesp
Visando atender as necessidades de nossos clientes e devido ao longo período em que ficamos

com as atividades paralisadas, o POSTO JUCESP- Ubatuba funcionará à partir de 02/06/2020 em seu
horário normal, para melhor atendê-los.

De Segunda a Sexta-feira das 08:00 as 11:30 e das 13:30 as 18:00.
Tel: (12) 3834 1444.
O Posto da Jucesp de Ubatuba fica localizado dentro do prédio da ACIU- Rua Dr. Esteves da Silva,

51 Centro.

A Prefeitura de Ubatuba informa
que, a partir de segunda-feira, 08
de junho, o escritório do Sebrae
Aqui volta a atender
presencialmente empreendedores
do município no horário das 9h às
15 horas.

Porém, os cuidados com a
pandemia de Covid-19 continuam.
Assim, é preciso seguir algumas ori-
entações:

- Antes de sair de casa, ligue para
o Sebrae Aqui e veja se é possível

Sebrae Aqui Ubatuba retoma
atendimento presencial

resolver sua dúvida por telefone. O
atendimento à distância também
está disponível por e-mail e whats
app.

- Se for necessário comparecer ao
escritório, use máscara e mantenha
a higiene frequente das mãos com
água e sabão ou álcool em gel.

Serão atendidas duas pessoas por
vez e será ofertado álcool gel.

O Sebrae Aqui fica na rua Dona
Maria Alves, 850 – Centro –
Ubatuba/SP.

O telefone é (12) 3834-3433. O
atendimento por whats app é por
meio do número (12) 3834-3436. Já
o e-mail é
sebraeaqui@ubatuba.sp.gov.br.

Informamos que a Associação Comercial de Ubatuba está atendendo de segunda á

sexta-feira, das 08h00 às 19h00, duas pessoas por vez.

Estamos tomando todas as precauções necessárias.
Pessoal, vamos redobrar os cuidados agora para não proliferar a contaminação do

Covid.  Já que conseguimos a flexibilização é importantíssimo nos protegermos ainda.

O governador João Doria anun-
ciou na quarta-feira (3) o primei-
ro balanço de avaliações de ta-
xas de capacidade hospitalar e
avanço do contágio por
coronavírus do Plano São Paulo
para retomada consciente da
economia. Os critérios de saúde
dos últimos sete dias mostram
tendências de melhora ou piora
para 17 áreas de saúde em todo
o estado. O Litoral Norte, que
está dentro da região do Vale do
Paraíba, apresenta tendência de
melhora.

“É muito importante desfazer
opiniões equivocadas sobre o
Plano São Paulo. São Paulo não
liberou geral, a retomada da
economia será feita de forma
gradual, sensível, segura e am-
parada na ciência. Nenhuma
medida aqui será precipitada”,
afirmou o governador. “A qua-
rentena nos ajudou, ajuda e
continuará a ajudar a fortalecer
o sistema de saúde. Em apenas
dois meses, abrimos sete hospi-
tais de campanha, aumentamos
em 60% o número de leitos to-
tais e dobramos as vagas em
UTIs”, acrescentou Doria.

Os indicadores de cada DRS
(Departamento Regional de Saú-
de) determinam cinco possíveis

Primeiro balanço do Plano São
Paulo aponta que o Litoral Norte
apresenta tendência de melhora

fases de reabertura de ativida-
des econômicas não essenciais.
Os critérios são: média da taxa
de ocupação de leitos de trata-
mento intensivo para Covid-19;
número de leitos UTI Covid-19
por 100 mil habitantes; e taxas
de acréscimo ou decréscimo de
casos confirmados, internações
e mortes pela doença na com-
paração com a semana anterior.

Os dados compilados entre os
dias 26 de maio e 2 de junho
apontam melhora em três dos
cinco critérios na média estadu-
al. A taxa de ocupação de leitos
de UTI caiu de 73,5% para
72,4%, o número de vagas por
100 mil habitantes foi de 11,8
para 13,3 e as internações de-
cresceram três pontos
percentuais. Com a ampliação
da testagem, houve aumento na
índices de casos (61%) e de mor-
tes (23%) por Covid-19.

“Os dados não mostram piora,
muito pelo contrário. O que nós
temos é uma elevação no núme-
ro de casos novos que está vin-
culado ao aumento da testagem.
Isso era um resultado esperado”,
afirmou o médico João
Gabbardo, Coordenador Execu-
tivo do Centro de Contingência
do coronavírus em São Paulo.

“Os indicadores apontam para
que, com segurança, possa se
dar andamento a um processo
de novo controle sobre as ativi-
dades.”

A tendência semanal foi de
melhora nas regiões da Baixada
Santista, Taubaté (que engloba
o Litoral Norte) e Registro, en-
quanto o viés de piora foi verifi-
cado nas áreas de Bauru e
Barretos. Por enquanto, não há
alteração nas classificações de
quarentena anunciadas na se-
mana passada. Continuam com
restrição máxima os municípios
da Grande São Paulo – exceto a
capital –, Baixada e Registro,
enquanto que 10 regiões estão
na fase 2 (laranja) com
flexibilização em nível mais res-
trito e outras quatro estão na
fase 3 (amarela).

Na próxima quarta (10), o Go-
verno de São Paulo vai divulgar
um novo balanço do plano com
a possibilidade de
reclassificação das regiões para
fases mais ou menos restritas de
reabertura econômica a partir
do dia 15. “Essa realidade será
mantida, no mínimo, até o pró-
ximo dia 15 de junho na atual
quarentena”, reforçou o gover-
nador.

Iniciativa inclui treinamentos
e uma série de mesas redon-
das virtuais com especialistas
para discutir soluções para os

setores mais afetados pela
crise

O Sebrae e o Facebook firma-
ram termo de cooperação para
apoiar o desenvolvimento de
empreendedores e de micro e
pequenas empresas em todo o
país. O acordo consiste em
disponibilizar especialistas do
Facebook para treinar a rede de
consultores do Sebrae no Brasil,
com o objetivo de oferecer
capacitação de alto impacto em
marketing digital, ajudando pe-
quenos negócios a vender mais,
gerar empregos e crescer.

A nova parceria faz parte das
ações do Impulsione com
Facebook, programa de desen-
volvimento que oferece
capacitação gratuita em
marketing digital e nas ferra-
mentas do Facebook, Instagram,
Messenger e WhatsApp
Business para gerar negócios. Os
treinamentos serão
disponibilizados em todos os
canais do Sebrae, em uma série
de 28 vídeos para capacitar em
diferentes objetivos como, por
exemplo, engajar públicos ou
gerenciar e analisar a
efetividade de anúncios.

“Este tipo de parceria chega em
boa hora, pois os empresários
de pequenos negócios reconhe-
cem a importância de utilizar o
meio digital para atravessar este
momento de crise. Com isso te-

Sebrae e Facebook fecham parceria para
capacitar empreendedores de todo o Brasil

Parceria & Empreendedorismo

mos o objetivo de alcançar o
maior número possível de em-
presários possibilitando o aces-
so a canais de venda digital e de
relacionamento com clientes e
fornecedores”, explica o presi-
dente do Sebrae, Carlos Melles.

Além da série de vídeos, a par-
ceria inclui treinamentos e uma
série de mesas redondas virtu-
ais com especialistas para discu-
tir soluções para os setores mais
afetados pela crise. As mesas
redondas serão feitas por Lives
e Webinars e poderão ser
acessados na Página do
Facebook e no Perfil do
Instagram do Sebrae. Estes con-
teúdos também serão compar-
tilhados com os Sebraes estadu-
ais, onde já são abordados te-
mas como marketing digital, co-
nhecimentos de gestão,
empreendedorismo, inovação e
acesso a mercados necessários
para os pequenos negócios se
tornarem cada vez mais compe-
titivos.

De acordo com o diretor de
pequenas e médias empresas do
Facebook na América Latina,

Denis Caldeira, a digitalização,
que já era uma aliada das micro
e pequenas empresas, no perí-
odo de pandemia se tornou ain-
da mais essencial. “Pequenas e
médias empresas estão se
digitalizando cada vez mais rá-
pido. Esta parceria com o Sebrae
permite que ainda mais PMEs
tenham acesso a capacitação em
marketing digital, e utilizem
todo o potencial das redes para
gerar renda, empregos e cres-
cer”, explica Caldeira.

E os números corroboram esta
necessidade de digitalização.
Uma pesquisa do Instituto
Ipsos, encomendada pelo
Facebook, revelou que a
tecnologia faz toda a diferença
na rotina dos pequenos e que
71% das PMEs concordam que
suas empresas estão mais for-
tes hoje devido ao uso da famí-
lia de aplicativos do Facebook.
Considerando-os separada-
mente, WhatsApp (92%),
Instagram (89%) e Facebook
(86%) ocupam as primeiras po-
sições em importância para os
negócios.

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  13 e 14 de junho, não circulará em versão

impressa. Ela estará disponível em nosso site (http://

acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)
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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  13 e 14 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

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

Legislativo

Os vereadores aprovaram du-
rante a 16ª Sessão Ordinária de
2020, realizada na terça-feira (2),
o Projeto de Lei n° 11/20, do Exe-
cutivo dispondo sobre o novo
regramento de permanência de
edificações na faixa não
edificável contínua de domínio
público das rodovias, reduzindo
assim, a extensão desta faixa em
Ubatuba, de 15 para 5 metros.

Na prática, municipalizando o
que já dispõe a Lei Federal n°
13.913/19.

A Lei n° 13.913, de 25 de no-
vembro de 2019, alterou regras
da faixa não edificável para per-
mitir a regularização fundiária
em locais até então proibidos à
regularização de moradias, de-
finindo como de 5 metros a dis-
tância das edificações já existen-
tes às margens de rodovias e ra-
mais.

Tal lei reconheceu a autonomia
dos municípios para definir essa
metragem de 5 metros como
forma eficaz de regularização
fundiária,  mas não alterou a fai-
xa não edificável ao longo das
águas correntes (rios e riachos)
nem da faixa de domínio das fer-
rovias, que continua sendo de
15 metros de recuo de ambos os
lados das margens. Ubatuba não
conta com ferrovia.

Lei Federal sobre recuo de 5 metros
em construções próximas

às rodovias é municipalizada
pela Câmara Municipal

A Lei federal sobre uso do
solo, de 1979, definia a faixa
não edificável como de 15
metros para todas as situa-
ções, incluindo rodovias e ra-
mais.

Na hora certa – Para o Verea-
dor Manuel Marques (PSB)
“esse projeto vem na hora cer-
ta porque hoje temos no mu-
nicípio várias questões envol-
vendo regularização fundiária
e sempre surge esse problema
de beira de rodovias”

Segundo o vereador “hoje no
Rio Escuro tem umas 50 casas
que estão em processo de re-
gularização e não está inclusa
no recuo antigo de 15, 20 ou
25 metros. Não há nenhuma
casa nessas faixas, mas as fa-
mílias estão esperando respos-
ta do DER (Departamento de
Estradas de Rodagem), já paga-
ram honorários, mas fica nes-
se empurra-empurra”,
enfatizou.

Ao projeto foi acrescentado
pequenas emendas como ra-
mais após as rodovias, por su-
gestão do Presidente Vereador
Si lvinho Brandão (PSD).
Claudnei Xavier (PV) sugeriu
manter o texto da lei federal
que fixa em 15 metros e não
25 como na proposta munici-

pal, acrescentando no texto do
projeto que seria de cada lado
das margens.

Duplicação – Tais normas só
sofrem alterações em caso de
obras de duplicação de pistas ou
por atos devidamente funda-
mentados pelo Poder Público
Municipal, o que exige desapro-
priações.

O Vereador Claudnei (PV) lem-
brou que o então Deputado
Clodovil Hernandez já havia re-
digido emenda para fazer bene-
fícios ao longo da rodovia em
Ubatuba, mas já lá se vão quase
10 anos e seu projeto ainda não
saiu do papel. A lei dizia que não
se poderia edificar a 15 metros
da rodovia e agora a lei diz que
é 5 metros”.

Importante salientar que essas
normas não se aplicam às Áreas
de Proteção Permanente (APPs)
cuja base legal está no Código
Florestal, atual Lei n° 12.651/
2012 (art. 4°), e ordinariamente
exige entre 30 e 500 metros de
preservação, inclusive em áreas
urbanas.

Famílias que estejam a menos
de 5 metros da faixa de domínio
de rodovias são passíveis de
reassentamento, o que também
é uma forma de regularização
fundiária.

Logo após a abertura da sessão, o Presidente pediu um minuto de silêncio pelo faleci-

mento de Francisco Batino das Chagas, sogro do vereador Manuel Marques e pelo Sr.

Albano, morador antigo do Parque dos Ministérios.

Moradores do Si lop, em
Ubatuba, Geisa Maia Burget e
Elivelter Santos não pensaram
duas vezes em por a mão na
massa e transformar o que era
complemento de renda familiar
comercializado aos amigos e co-
nhecidos na sua principal fonte
de renda durante a pandemia.

Juntos, eles preparam uma va-
riedade de bolos que vai desde
unidades individuais como o
bolo de pote a bolos mais ela-
borados e recheados. Produzem
também doces irresistíveis e
uma inédita receita do Sul do
país de pão vegano que, quem
experimenta, não resiste e com-
pra mais!

Nesse momento, a solidarieda-
de com os empreendedores lo-
cais é fundamental e eles, assim
como tantos outros moradores
de Ubatuba precisam de uma
corrente de consumo que ajude
a recuperar a economia local.

Para entrar em contato com o
casal, tirar dúvida, saber valores
e fazer as encomendas é só
contatá-los através do telefone:
(12) 99194 -0707. Você também

Compre do empreendedor local
Destaque Empresarial

pode acessar a página na rede
social no facebook e instagram:
Bolos Paes e Doces da Geda

https://www.facebook.com/

bolodocesepaesdageda/
https://www.instagram.com/

b o l o s d o c es e pa e s d a g ed a /
?hl=pt-br

Paciente não apresentava
nenhuma comorbidade

Um paciente do sexo masculi-
no com 51 anos de idade, mora-
dor do bairro Estufa 2, sem
comorbidades, foi a óbito no sá-
bado, 30 de maio, em decorrên-
cia da Covid-19. O resultado de
exame foi divulgado pelo Insti-
tuto Adolfo Lutz na manhã de
domingo, 31 de maio. O pacien-
te começou a apresentar sinto-
mas como febre, tosse, falta de
ar, dores musculares e abdomi-

De quinta para sexta-feira,
Ubatuba registrou mais 15 noti-
ficações de Covid. Três novos ca-
sos foram confirmados, 1 foi des-
cartado e mais 11 se somam
àqueles que aguardam pelo re-
sultado do teste.

Desde o início do
monitoramento da Covid-19 em
Ubatuba até sexta-feira, 5, foram
notificados um total de 386 ca-
sos dos quais 295 foram descar-
tados, 66 foram confirmados e
outros 25 aguardam resultado
de exame.

Dos 66 casos confirmados, 53
já se recuperaram da doença e
11 estão em acompanhamento.

A cidade registra também dois
óbitos confirmados e um ainda
é investigado.

Dois pacientes suspeitos de es-
tarem com a doença foram
transferidos da Santa Casa para
leito de UTI de unidade hospita-
lar de outro município e até a
última atualização do boletim
epidemiológico há três pacientes
internados no leito enfermaria
da ala Covid da Santa Casa.

A Vigilância em Saúde também

Mais três casos de Covid
são confirmados em

Ubatuba até sexta-feira

monitora um total de 1.127 ca-
sos de síndrome gripal, ou seja,
de pacientes que apresentaram
algum tipo de sintoma respira-

tório ainda que leve (exemplo,
coriza, tosse, falta de ar), já in-
cluídos nesse número o total de
casos notificados de Covid-19.

Ubatuba tem segundo óbito por Covid-19
nais no dia 20 de maio e foi in-
ternado no dia 27.

Já um paciente com suspeita
para Covid-19 veio a óbito na
manhã desta segunda-feira, 1
de junho. Trata-se de homem
de 82 anos, morador do
Taquaral, que estava internado
na Santa Casa de Ubatuba des-
de o dia 29 de maio.  O pacien-
te apresentava comorbidades,
como hipertensão e diabetes.

Desde o início do
monitoramento da Covid-19 em
Ubatuba até esta segunda-fei-

ra, 1, foram notificados um to-
tal de 354 casos dos quais 287
foram descartados, 59 foram
confirmados e outros 8 aguar-
dam resultado de exame.

A Vigilância em Saúde tam-
bém monitora um total de
1.077 casos de síndrome gripal,
ou seja, de pacientes que apre-
sentaram algum tipo de sinto-
ma respiratório ainda que leve
(exemplo, coriza, tosse, falta de
ar), já incluídos nesse número
o total de casos notificados de
Covid-19.

A vítima mais nova, até o

momento na cidade, é uma

menina de 10 anos.

Subiu para 10 o número de

ó b i t o s  c a u s ad o s  p e l o  n o vo

co ro n av í r u s  ( C ov i d - 1 9 )  e m

Caraguatatuba, conforme da-

d o s  d a  V i g i l â n c i a

Epidemiológica da Secretaria

M u n i c i pa l  d e  S a ú d e  d e

Caraguatatuba divulgados na

quinta-feira (4).

A vítima mais nova, até o mo-

mento na cidade, é uma meni-

na de 10 anos. Ela foi interna-

da no dia 25 de maio na Casa

d e  S a ú d e  S te l l a  M a r i s  e

t ra n sfe r i d a  n o  d i a  s e g u i nte

para o Hospital Regional de São

José dos Campos, vindo a óbi-

to no dia 31 de maio. A pacien-

te não tinha comorbidades e

testou positivo pelo Instituto

Adolfo Lutz.

Nesta quinta-feira, faleceram

dois homens na Santa Casa: um

de 69 anos e outro de 85 anos,

moradores de Caraguatatuba e

Natividade da Serra, respecti-

Caraguatatuba registra mais
três mortes por Covid-19

vamente. Ambos faziam parte

do grupo de risco e testaram

positivo pelo Instituto Adolfo

Lutz.

O paciente de 69 anos tam-

bém era renal crônico. Como

Caraguatatuba é referência no

Litoral Norte em hemodiálise,

todos os pacientes, por serem

grupo de r isco, farão o teste

para Covid-19.

Profissionais da saúde já es-

tão sendo testados. Motoristas

do município também passarão

pelo procedimento e os de ou-

tros municípios devem fazer o

teste em sua cidade.

Ainda de acordo com o bole-

t i m  d a  V i g i l â n c i a

Epidemiológica,  o  munic íp io

tem 195 casos confirmados do

novo coronavírus e  85 casos

aguardando resultado.  Até o

momento, 118 pessoas já se re-

cuperaram da doença.

Na Casa de Saúde Stella Maris

há quatro adultos na UTI Covid-

19 e 10 pessoas na Enfermaria.

No Hospital Regional do Litoral

Norte há sete pacientes na UTI

e um na Enfermaria.

O registro de casos por bair-

ro, de acordo com levantamen-

to realizado pela Prefeitura, é

o  s e g u i nte :  A r u a n ,  4  c as o s ;

Br itânia,  1;  Barranco Alto,  5

cas o s ;  J a rd i m  C a l i fó r n i a ,  2 ;

Capricórnio, um; Caputera, um;

Casa Branca, um; Centro, seis;

C idade Jard im,  do is ;  Est re la

D ’A l va ,  c i n c o ;  G a i vo tas ,  1 0 ;

G o l f i n h o,  u m ;  J e t u b a ,  d o i s ;

Indaiá, 22 casos; Ipiranga, dois;

Jardim Jaqueira, dois; Jaraguá,

dois; Jaraguazinho, cinco; Jar-

dim Maristela, um; Jardim do

Sol ,  três;  Jardim Rio Santos,

dois;  Jardim Santa Rosa, um;

J a rd i m  S a m a m b a i a ,  u m ;

M a r t i m  d e  S á ,  s e i s ;

Massaguaçu, 11; Morro do Al-

g o d ã o,  s e te ;  O l a r i a ,  1 ;

Pegorelli, dois; Perequê-Mirim,

10; Poiares, 11; Pontal Santa

Marina,  quatro;  Porto Novo,

três;  Ponte Seca,  dois;  Praia

das Palmeiras, seis; Recanto do

Sol, três; Rio do Ouro, cinco;

S a nta  M a r t h a ,  u m ;  S u m a ré ,

seis; Tarumã, dois; T inga, cin-

co ;  e  Travessão ,  c inco ;  V i la

Atlântica, um.

Caraguatatuba também aten-

deu oito pacientes de Ubatuba;

dois de São Paulo; e nove de

São Sebastião; dois de Ilhabela;

e um de Natividade da Serra.

Publicidade - Assinatura  - Editais

Informações:  (12) 3832-4832

Quem não é visto,
não é lembrado.
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Prevenção Obras

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  13 e 14 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

São Sebastião

Imunização está disponível
nas unidades de saúde de

Ubatuba para todos os grupos
prioritários

A V igilância em Saúde de
Ubatuba informa que a campa-
nha nacional de vacinação con-
tra a gripe Influenza (tipo A –
H1N1 e H3N2 – e tipo B) conti-
nuará até o dia 30 de junho. A
vacina está disponível para to-
dos os grupos prioritários nas
unidades básicas de saúde do
município. Confira os horários
de funcionamento das salas de
vacinação na página internet da
Prefeitura de Ubatuba.

O objetivo da campanha é re-
duzir a carga de circulação da
Influenza na população, bem
como suas complicações e óbi-
tos, especialmente nos indivídu-
os que apresentam fatores ou
condições de risco. Ela não pro-
tege contra a Covid-19, mas aju-
da no diagnóstico ao excluir a
Influenza como possibilidade.

Segundo informe da terça-fei-
ra, 2 de junho, a cobertura
vacinal em Ubatuba por grupos
prioritários era a seguinte:

Crianças: 3.211 (51,37%)
Gestantes: 356 (38,49%)
Trabalhadores da saúde: 1.934

(96,89%)
Puérperas: 104 (68,42%)
Indígenas: 395 (151,92%)
Adultos de 55 a 59 anos: 842

(23,92%)
Idosos: 18.978 (90,59%)

Saiba quais são os grupos
prioritários da vacinação contra
Influenza:

Adolescentes e jovens de 12 a
21 anos sob medidas
socioeducativas

Adultos de 55 a 59 anos de ida-
de

Caminhoneiros, motoristas de
transporte público e portuários

Crianças de 6 meses a meno-
res de 6 anos

Funcionários do sistema
prisional

Gestantes
Pessoas com 60 anos ou mais
Pessoas com deficiência
População privada de liberda-

de
Portadores de doenças crôni-

cas não transmissíveis e outras
condições clínicas especiais

Povos indígenas
Professores das escolas públi-

cas e privadas e demais traba-
lhadores/as da Educação

Campanha de vacinação
contra a Influenza é

prorrogada até 30 de junho

Profissionais das forças de se-
gurança e salvamento

Puérperas

Trabalhadores da saúde
Fonte: Secretaria de Comunica-

ção / PMU

São Sebastião atingiu a
marca de 263 pessoas

recuperadas da Covid-19.

O município, apresentava até
quinta-feira (04),  375 casos con-
firmados, sendo que 70% deles
conseguiram vencer a doença da
pandemia. Os demais pacientes
positivados com coronavírus
continuam sendo tratados e
acompanhados por profissionais
da saúde.

Conforme dados nacionais des-
ta quarta-feira (02),
disponibilizados no site do Mi-
nistério da Saúde, há 584.016
brasileiros com Covid-19, com
uma taxa de 41% de recupera-
ção, correspondente a 238.617
pessoas.

Comparando os números, São
Sebastião permanece acima da
média nacional, graças às ações
antecipadas e aplicadas pela
Prefeitura:

- Primeira cidade a criar um Pla-
no Municipal de Contingência
para Infecção Humana pela
Covid-19 no Litoral Norte;

- Compra antecipada de equi-
pamentos e insumos hospitala-

Em São Sebastião, taxa de
recuperação de Covid-19 chega a

70%, maior do que a média do Brasil

Acompanhe nossas publicações na internet.
acesse: acidadeubatuba.com.br

res a preços inferiores ao que
estão sendo empregados atual-
mente;

- Instalação de unidades hos-
pitalares para atendimento to-
talmente dedicado a pacientes
de coronavírus;

- Realização de cursos
especializados em atendimento
a pacientes de Covid-19 para a
capacitação dos profissionais de
saúde;

- Implantação de testagem rá-
pida em parcela da população,
de forma organizada e separa-

da em segmentos e bairros da
cidade;

- Líder em isolamento social,
ação popular essencial ao com-
bate ao coronavírus, no Estado
de São Paulo.

- Criação de uma equipe de
sentinela – grupo mul-
tiprofissional com médicos,
enfermeiros, auxiliares de en-
fermagem e psicólogos – que
acompanha as pessoas
positivadas de coronavírus e
seus contactantes domicilia-
res.

Comunidades tradicionais
são beneficiadas com mais

infraestrutura

Mais uma importante obra foi
concluída no fim da tarde de
quarta-feira, 03, atendendo à
reivindicação às comunidades
tradicionais, quilombolas e
caiçaras, da Fazenda da Caixa,
região Norte do município.

A secretaria de Obras construiu
uma ponte de balanço, que pos-
sui 35 metros de comprimento
e 1,50 de largura, fundação da
cabeceira em concreto e a estru-
tura feita em madeira com ca-
bos de aço que fazem a prote-
ção lateral e, ainda, servem
como corrimão.  O serviço teve
início em novembro do ano pas-
sado por solicitação da secreta-
ria de Educação para atender,
com segurança, a passagem de
alunos, além de beneficiar toda
a comunidade local. Com recur-
sos próprios do município, fo-
ram investidos R$ 120.900,00.

Antes da pandemia do
coronavírus, diariamente, 11
alunos moradores da Fazenda
da Caixa, localizado no interior
do Parque Estadual da Serra do
Mar, percorriam cerca de nove
quilômetros até o ponto após o
rio da Fazenda para embarcar no
micro-ônibus escolar até a EM

Ponte na Fazenda
da Caixa é concluida

Iberê Ananias Pimentel, que fica
na Picinguaba.

Para chegar ao embarque, pre-
cisavam fazer a travessia que,
anteriormente, se dava por emio
de um tronco.

De acordo com a diretora da
escola da Picinguaba, Cristina
Maria Luiz da Silva, a dificulda-
de do trajeto, principalmente
em dias de chuva, era um dos
principais motivos da baixa
frequência escolar destes alu-
nos.

“Estamos nos empenhando
para solucionar as principais
questões de todas as comunida-
des do município, que não são
poucas. Entretanto, quando o
assunto é Educação, precisamos
priorizar ainda mais. Esta ponte
vai oferecer o suporte necessá-
rio aos nossos alunos e, assim,
minimizar a quantidade de fal-
tas”, destacou o prefeito Délcio
Sato (PSD).

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Mais de dois mil alunos
serão beneficiados

A secretaria de Educação da
Prefeitura de Ubatuba está
acompanhando de perto o avan-
ço em obras de algumas unida-
des, principalmente, a reforma/
adequação nas quadras de uni-
dades que aguardam o benefí-
cio há mais de cinco anos.

A construção do novo Centro
de Educação Infantil (CEI) da Es-
tufa II, que foi uma conquista da
atual administração está a todo
o vapor.  O lançamento da pe-
dra fundamental aconteceu em
outubro de 2018 e a obra é mui-
to aguardada, pois vai contribuir
no melhor atendimento da de-
manda, principalmente, ajudar
a reduzir a lista de espera de
vagas da região. A construção
está estimada em R$
1.259.282,88.

Muito importante para os alu-
nos da região, principalmente na
utilização do espaço no projeto
de reforço na matemática que
envolve o tiro com arco, a qua-
dra da EM Honor Figueira, no
bairro de Itamambuca, já se en-
contra em fase de conclusão.

Também em conclusão, as
obras da quadra poliesportiva
da EM Sebastiana Luiza de Oli-
veira Prado, no Araribá.

Ainda sobre as quadras
poliesportivas, duas unidades
estão com suas construções em
andamento: A EM Tancredo de
Almeida Neves, no centro e a EM
Governador Mário Covas, no
Ipiranguinha.

Com as reformas das quadras,
mais de dois mil alunos serão
beneficiados. A previsão é que
todas sejam concluídas e entre-
gues no segundo semestre.

Histórico

As obras das quadras estavam

Obras da Secretaria de Educação
seguem em andamento

Construção da nova creche no bairro da Estufa II

paralisadas desde a administra-
ção anterior e o governo atual
buscou retomar a ativação, pois
quase houve perda das verbas
do Governo Federal destinadas
para os serviços.

De acordo com a secretária de
Educação, Pollyana Gama, hou-
ve registro de alguns problemas
com a empresa que iniciou as
obras de retomada, logo que ela
assumiu a pasta. Desta maneira,
ela encaminhou as observações
referentes ao contrato para o
Prefeito, apontando a necessi-
dade de cancelamento, uma vez
que a entrega não estava sendo
feita.

“Após dois processos
licitatórios desertos, contamos
com um terceiro em que houve
a manifestação de uma nova
empresa, que assumiu a obra e
está seguindo o cronograma cor-
retamente”, explicou Pollyana.

A secretária ainda acrescentou
que esse repasse é um convênio
com o Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FNDE),
autarquia federal vinculada ao
Ministério da Educação, respon-
sável por executar parte das
ações do MEC relacionadas à
Educação Básica.

“O FNDE exige uma medição
constante do andamento do
cronograma. Inclusive, na próxi-

ma quinta-feira, haverá a medi-
ção e conferência do que foi re-
alizado. Após a conferência fei-
tas pelos engenheiros do órgão,
é feito o repasse de recursos de
acordo com execução , como
uma espécie de garantia. Come-
moramos, pois estamos conse-
guindo quitar as pendências que
fazem parte do Plano de Ações
Articuladas (PAR) -  uma das
ações do FNDE ao qual esses
projetos pertencem”, concluiu.

Parceria com a comunidade

Não é a primeira vez que a co-
munidade se mobiliza para co-
laborar com obras em unidades
escolares. Essa é uma parceria
que vem dando certo: a Prefei-
tura fornece todo o material e a
mão-de-obra acontece pelas
mãos da comunidade local, que
se organiza em mutirões para
promover as melhorias.

Desta vez, o local contempla-
do foi a EM Maria do Carmo,
com a construção de uma sala
de aula e uma sala administrati-
va. A unidade, localizada na co-
munidade do Camburi, atende
43 alunos.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Quadra da EM Tancredo Neves

Quadra da EM Honor Figueira

Quadra da EM Gov. Mario Covas

obras da quadra poliesportiva da EM Sebastiana

Luiza de Oliveira Prado, no Araribá
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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
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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  13 e 14 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)
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Segurança nas Estradas

Por Marcelo Augusto Vieira

Devido ao confinamento, que
nós, brasileiros estamos passan-
do, inclusive os jovens do 209º/
SP Grupo Escoteiro Iperoig,
sediado em Ubatuba, seus res-
ponsáveis resolveram desenvol-
ver uma ação de Educação
Ambiental, participando do
“Projeto 1.000 hortas”, estimu-
lando os jovens no cultivo de
hortas e ensinando que todos
devem cuidar da natureza.

(artigo 3º da Lei Escoteira - “O

Escoteiro é bom para os ani-

mais e para as plantas”.

O Projeto
O Projeto “1.000 Hortas – Edu-

cação Ambiental e Alimentação
Saudável”, é um projeto financi-
ado pela Fundação Cargill em
parceria com a União dos Esco-
teiros do Brasil (UEB) da regio-
nal São Paulo.

O objetivo principal do proje-
to é conscientizar jovens e adul-
tos sobre a produção dos ali-
mentos, o preparo sem desper-
dícios e uma alimentação balan-
ceada e nutritiva. Atingindo o
cultivo de 1.000 hortas em todo

Escoteiros em ação
Escoteiros de Ubatuba participam

do Projeto “1.000 Hortas”

o estado de São Paulo. Afinal, ser
saudável influencia na qualida-
de de vida de todos os indivídu-
os, e nada melhor do que viver
bem enquanto fazemos uma
boa ação e cuidamos do nosso
planeta.

Desenvolvimento

Os jovens receberam em suas
casas o kit do projeto, que con-
tém: um vasinho, terra, semen-

tes e muita orientação a respei-
to do cultivo das hortaliças. Para
finalizar o Projeto e receber o
respectivo distintivo, o jovem
terá que se utilizar-se dessas
hortaliças, montando um prato.

Venha conhecer o 209º/SP
Grupo Escoteiro Iperoig, assim
que a situação voltar ao normal.

Para qualquer informação en-
tre em contato conosco através
do whatsapp (12) 997 396 883
Chefe Vieira

O prazo para entrega do Impos-
to de Renda Pessoa Física (IRPF)
termina no próximo dia 30 e, de
acordo com a Receita Federal,
cerca de 16 milhões de brasilei-
ros ainda não enviaram a decla-
ração de 2020. A data para en-
trega foi prorrogada por dois
meses devido à pandemia do
novo coronavírus. Ao todo, a
Receita espera receber 32 mi-
lhões de declarações.

“Com tantas mudanças recen-
tes, a declaração pode ter fica-
do em segundo plano para mui-
tos contribuintes. Mesmo assim,
é importante se organizar e se-
parar um tempo para preencher
os dados corretamente. Não
deixar para a última hora ajuda
a corrigir eventuais erros a tem-
po”, explica o diretor de Desen-
volvimento da Central Sicredi
PR/SP/RJ, Adilson Felis de Sá.

Para evitar surpresas nesta reta
final, o Sicredi separou algumas
dicas para facilitar o preenchi-
mento da declaração e evitar
que o contribuinte caia na ma-
lha fina:

Quem precisa declarar?
Deve entregar a declaração do

IR quem se enquadra nos quesi-
tos abaixo:

- Em 2019, recebeu rendimen-
tos tributáveis acima de R$
28.559,70 e, em relação à ativi-
dade rural, obteve receita bruta
em valor superior a R$
142.798,50;

- Possui, em 31 de dezembro de
2019, propriedade de bens ou
direitos, de valor total superior
a R$ 300.000,00;

- Recebeu rendimentos isen-
tos, não tributáveis ou tributa-
dos exclusivamente na fonte,
acima de R$ 40.000,00;

- Realizou operações na Bolsa
de Valores.

Organização com os documen-
tos

Antes de começar a declaração
é preciso separar documentos
para facilitar o envio de informa-
ções. Esse planejamento facilita
o processo e ajuda a diminuir
divergências nos dados, primei-
ro passo para não cair na malha
fina. “Vale lembrar que o con-
tribuinte pode importar os da-

Imposto de Renda 2020
Prazo para entrega do IR 2020

termina no fim do mês

dos da declaração feita em 2019,
o que facilita o preenchimento.
Nesse caso, é importante ficar
atento em caso de retificação,
valendo o número do recibo da
última versão enviada para a
Receita”, explica Felis de Sá, que
ainda indica os documentos
mais importantes para a decla-
ração:

- Informe dos rendimentos do
ano de 2019. Normalmente ofe-
recida pelo empregador, tam-
bém contém dados como con-
tribuições ao INSS e Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF);

- Informe de rendimentos da
instituição financeira com a qual
opera;

- Informe de rendimentos de
corretoras;

- Comprovantes de rendimen-
to ou pagamento de aluguéis;

- Número do CPF dos depen-
dentes;

- Comprovantes de despesas
médicas, odontológicas e esco-
lares do contribuinte e dos de-
pendentes;

- Doações a instituições com
deduções legais;

- Comprovantes de contribui-
ções de Previdência Privada na
modalidade Programa Gerador
de Benefício Livre (PGBL).

- No caso de compra ou venda
de bens, como carros ou imó-
veis, é necessário lançar na de-
claração a inclusão ou a retira-
da do bem, junto do cpf da pes-

soa que comprou o patrimônio
ou de quem foi comprado, para
evitar problemas na compara-
ção com declarações anteriores.

Atenção na hora de declarar
idoso como dependente

A Receita Federal permite co-
locar pais, avós e bisavós idosos
como dependentes no Imposto
de Renda. Neste caso, é impor-
tante ficar atento ao rendimen-
to total do dependente que não
pode ser superior a R$
22.847,76 em 2019. A aposen-
tadoria ou pensão deve ser de-
clarada, assim como veículos ou
imóveis. Na declaração é possí-
vel deduzir gastos como as des-
pesas médicas. O importante é
ficar atento e declarar todas as
informações. A omissão ou in-
consistência de algum dado
pode gerar problemas com a
Receita Federal.

Para outros dependentes,
como cônjuge, companheiro (a),
filho ou enteado, também exis-
tem regras específicas e defini-
das pela Receita Federal e que
precisam ser seguidas durante a
declaração.

Atenção com o prazo

O contribuinte que entregar a
declaração depois do dia 30 de
junho terá que pagar multa de,
no mínimo, R$ 165,74 ou o va-
lor máximo que corresponde a
20% do imposto devido.

Jornal A Cidade,  há 34 anos
levando informação com

credibilidade e transparência.

Com a proximidade do inverno,
época caracterizada por ser mais
seca, há tendência de aumento
na propagação de incêndios e os
trechos rodoviários são direta-
mente afetados devido à vege-
tação que margeia as estradas.
A fumaça diminui a visibilidade
representando risco à seguran-
ça dos motoristas.

Segundo levantamento da
Artesp, a partir de informações
das concessionárias, em 2019,
foram contabilizadas e atendi-
das 5.439 ocorrências de quei-
madas, das quais 3.258 (60%)
aconteceram no período entre
junho e setembro. O mês mais
crítico foi o de agosto com o re-
gistro de 997 casos.

Uma das principais causas de
queimadas que atingem a vege-
tação às margens das rodovias
é o lançamento de pontas de ci-
garro. Em contato com a vege-
tação seca, as “bitucas” acesas
servem de ignição para iniciar
um incêndio.

O lançamento de balões é ou-
tro fator de risco. Mesmo sendo
crime ambiental, há aumento na
prática nesta época do ano, o
que causa danos não apenas nas
áreas verdes, mas também em

Queimadas à margem
das rodovias representam

perigo aos motoristas

regiões urbanas. Para que este
crime seja combatido, é essen-
cial a participação da população
por meio de denúncias, que po-
dem ser feitas pelos telefones
190 (Polícia Militar) ou 181 (Dis-
que-Denúncia).

Outras possíveis causas são a
queima de lixo, fogueiras ou a
utilização de fogo para limpeza
de terrenos ou fins agrícolas, de
forma não autorizada. Nas faixas
de domínio das rodovias, boa
parte dos focos é provocada pela
própria população vizinha à es-
trada, principalmente nas áreas
mais próximas aos aglomerados
urbanos.

Em Ubatuba houve um aumen-
to do número de queimadas
constatadas pela população e
relatada através das redes soci-
ais onde clamam por uma inter-
venção do poder público.

Os bairros mais afetados são o
Perequê-açu, Ipiranguinha, Es-
tufa II e Sesmaria.

A administração pública muni-
cipal reforça que em casos de se
constatar uma queimada, pode-
se acionar a Polícia Militar
Ambiental através do (12) 3832-
3598 ou o Corpo de Bombeiros
através do (12) 3833-9771 ou
193.

Caso o motorista se depare
com uma situação de queimada
na rodovia a recomendação é
avisar imediatamente o Corpo
de Bombeiros, ligando para o
193, e também para o número
0800 da concessionária respon-
sável pela rodovia. Além disso,
é importante adotar medidas de
segurança, tais como:

- Fechar os vidros do veículo;
- Manter distância segura do

veículo da frente;
- Trafegar com farol baixo ace-

so;
- Não ligar o pisca alerta com o

veículo em movimento;
- Não parar na faixa de rola-

mento.

Ilhabela já coletou cerca de
1,4 milhões de bitucas de

cigarro desde 2018 no municí-
pio.

A coleta é feita através das 130
bituqueiras que foram espalha-
das em locais estratégicos da ci-
dade.

O arquipélago foi uma das pri-
meiras cidades do litoral com o
maior investimento nas
bituqueiras, evitando que as
bitucas fossem descartadas de
forma incorreta, no meio ambi-
ente. Todo material coletado é
enviado para uma usina e trans-
formado em papel reciclável.

O material reciclado é enviado
novamente para o município
para ser utilizado na confecção
de artesanatos produzidos por
artesãs ilhabelenses e projetos
estudantis, convertendo polui-
ção em folhas sustentáveis.

O projeto visa conscientizar

Ilhabela

Ilhabela retira do meio ambiente
e recicla cerca de 1,4 milhões

de bitucas de cigarro

Publicidade
Assinatura
e Editais

Informações:
(12) 3832-4832

a população de que as bitucas
devem ser descartadas em lo-
cal adequado e não no chão
ou na areia da praia. Cada
bituca possui  centenas de
substâncias tóxicas que conta-
minam o meio ambiente cau-

sando a morte de animais.
Toda essa ação só foi possível

através de uma parceria entre a
Prefeitura de Ilhabela, por meio
da Secretaria do Meio Ambien-
te com a Poiato Recicla e a Flow
Sustentável.

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  13 e 14 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)
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ArtigoEducação em pauta

Ainda sem consenso sobre da-
tas, a reabertura das escolas será
escalonada em um modelo hí-
brido. Haverá um misto de ativi-
dades a distância, com uso de
tecnologia, e aulas presenciais.
A volta já é debatida entre se-
cretarias de Educação. O Consed
— órgão que reúne os gestores
estaduais — tem se debruçado
sobre o tema. Estão em análises
experiências internacionais, exi-
gências sanitárias e cálculos so-
bre custos.

O MEC (Ministério da
Educação) não participa do

planejamento.

Para tentar garantir o aprendi-
zado nesse período, secretarias
têm lançado mão de atividades
pela internet, aulas pela TV e
envio de materiais impressos
para alunos sem conexão. Ago-
ra o novo protocolo do Consed
deverá prever, a fim de evitar
aglomerações, um retorno por
faixa etária. Desta forma, os alu-
nos mais velhos voltariam às es-
colas antes — crianças menores
que contraem o novo
coronavírus costumam passar
pela Covid-19 de forma
assintomática ou com sintomas
leves que passam despercebi-
dos, o que as torna um risco
maior de disseminação da doen-
ça. As aulas presenciais deverão
ser em dias alternados. Também
há estudos para a ocupação dos
colégios em turnos. Nos dias
sem atividades na escola — em
que haverá outro grupo nas uni-
dades —, os alunos terão ativi-
dades online estruturadas. Os
sábados também deverão ser
contemplados.

Fonte: Folha de S. Paulo

Flexibilização da quarentena
leva a pressão para que

escolas privadas reabram

A flexibilização da quarentena
e reabertura de comércios e ser-
viços em estados e municípios
têm pressionado escolas parti-
culares de diversas regiões do
Brasil a retomarem as aulas
presenciais. Para receber os alu-
nos, as unidades tiveram de cri-
ar novas regras. Alguns colégios
passaram a fazer os recreios
dentro das salas de aula,
revezamento nos brinquedos do
parquinho, higienização de sa-
patos e mochilas na entrada,
medição de temperatura dos
estudantes e passaram até a
proibir a entrada dos pais na
área escolar. Reaberta há um
mês, a escola Maple Bear em
Sinop, no Mato Grosso, contra-
tou mais professores e funcioná-
rios para fazer os procedimen-
tos de higiene e saúde na entra-
da das crianças e reorganizou as
salas de aula para garantir
distanciamento entre os alunos.
As crianças com mais de dois
anos devem usar máscara du-
rante todo o tempo. Na sala de
aula, as carteiras, antes dispos-
tas em círculos para seis crian-
ças, agora estão separadas indi-
vidualmente. Elas também não
podem mais dividir brinquedos
e materiais escolares.

Fonte: Folha de S. Paulo

Escolas deverão ter volta
escalonada com aulas

presenciais e a distância

MEC aprova aulas aos
sábados e nas férias depois da

pandemia de coronavírus;
Atividades remotas passam a

valer como carga horária

O Ministério da Educação au-
torizou que escolas utilizem os
sábados e o período de férias
para cumprir a carga horária do
ano letivo. O MEC homologou
uma série de diretrizes feitas
pelo Conselho Nacional de Edu-
cação para a reorganização das
atividades de instituições de
educação básica e ensino supe-
rior. A decisão foi publicada se-
gunda-feira (01/06) no Diário
Oficial da União (DOU). Passado
o período de pandemia do
coronavírus, a carga horária
pode ser reposta
presencialmente nos sábados e
no recesso do meio do ano. A
jornada escolar também pode
ser ampliada com algumas ho-
ras ou usar o contraturno. O
documento indica que a reorga-
nização é de responsabilidade
de cada sistema de ensino (mu-
nicipal, estadual, federal e par-
ticular). E também expõe que a
reposição presencial pode acar-
retar problemas para o calendá-
rio de 2021 se a suspensão das
aulas continuar por um longo
tempo. Além disso, o MEC man-
teve a autorização para que as
atividades remotas passem a
valer como carga horária. Com
isso, as escolas têm mais um re-
curso para cumprir o mínimo de
horas letivas exigidos por lei. Em
1º de abril, uma medida provi-
sória estipulou que em 2020 as
escolas deverão cumprir o míni-
mo da carga horária, mas não o
de dias letivos.

Fonte: Uol e G1

Risco de falência atinge
metade das escolas pequenas

e médias do Brasil,
diz pesquisa

Entre 30% e 50% das escolas
particulares de pequeno e mé-
dio porte do Brasil estão sob o
risco de falência em razão da
pandemia do novo coronavírus.
A redução de receita, ocasiona-
da pela necessidade de conce-
der descontos, por atrasos nas
mensalidades e pela
inadimplência, atingiu 40% de-
las em abril e deve ultrapassar
os 50% no fechamento das con-
tas de maio. Em 95% dos esta-
belecimentos já houve o cance-
lamento de matrículas. Os dados

constam de uma pesquisa enco-
mendada pela União pelas Esco-
las Particulares de Pequeno e
Médio Porte, uma organização
sem fins lucrativos criada duran-
te a pandemia com o objetivo de
dar suporte às instituições de
ensino. Para a pesquisa,
intitulada “Megatendências - As
Escolas Brasileiras no Contexto
do Coronavírus”, foram consul-
tados, entre 13 e 25 de maio,
proprietários de 482 colégios do
ensino infantil ao médio, que
têm entre 150 e 240 alunos e de
20 a 30 professores, localizados
em 83 municípios do país, inclu-
indo capitais como São Paulo,
Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Goiânia, Salvador, Fortaleza,
Maceió e Aracaju. Escolas com
esse perfil representam quase
80% da rede privada de ensino
do Brasil.

Fonte: Folha de S. Paulo

Nó no calendário dos vesti-
bulares exige disciplina

dos alunos

A pandemia do novo
coronavírus causou um verda-
deiro rebuliço no calendário de
vestibulares e exames. O MEC
(Ministério da Educação) adiou
as provas do Enem (Exame Na-
cional do Ensino Médio) e as
principais universidades de São
Paulo (USP, Unicamp e Unesp)
também sinalizaram que devem
mudar as datas dos vestibulares.
Diante desse cenário, especialis-
tas orientam os estudantes a fa-
zer a inscrição para os vestibu-
lares e manter o ritmo de estu-
dos. Mayra Ivanoff Lora, direto-
ra pedagógica do Colégio Ban-
deirantes, destaca que é difícil
garantir qualquer coisa em um
período de instabilidade como
este. “Mas o estudante deve se
inscrever nos vestibulares em
que tem interesse, melhor estar
inscrito a perder as provas”, ori-
enta. Fonte: R7

Prazo de pagamento da
inscrição do Enem é adiado

para 10 de junho

Candidatos do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) 2020
que não pagaram a taxa de ins-
crição poderão gerar um novo
boleto e quitá-lo até o dia 10 de
junho. O prazo havia se encer-
rado em 28 de maio, mas foi
prorrogado pelo Instituto Naci-
onal de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira (Inep).
Segundo o órgão, cerca de 300
mil candidatos fizeram a inscri-
ção, mas não pagaram a taxa de
R$ 85. No total, contando tam-
bém aqueles estudantes que fi-
caram isentos do pagamento,
mais de 5,7 milhões tiveram suas
inscrições confirmadas para o
Enem 2020. O exame, que ocor-
reria em novembro, será adiado
por causa da pandemia do novo
coronavírus. Ainda não há uma
nova data definida para a apli-
cação das provas.

Fonte: G1

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

Informações pelo telefone: (12) 3832-4832

Quando você imagina que já viu de tudo, chega à Ubatuba um novo carregamento com toneladas do laxante
“LACTO PURGA”, só que este medicamento é com tempo de ação não previsível, atuando principalmente no
cérebro, depois no intestino.

Efeitos:
1º efeito: Noticia-se o empréstimo de 10 (dez) unidades de UTI móvel para a cidade de Ubatuba. Imediata-

mente um senhor toma conta do crédito do empréstimo, alegando que graças a ele Ubatuba terá tais unida-
des móveis. Lógico, estamos em época eleitoral.  Supondo que tal ação seja verdadeira e se realize, fica a
grande pergunta: onde irão instalar?

Esvaziamos a Santa Casa para a sua devida instalação, colocando os internados no pátio interno traseiro, ou
colocamos as Unidades de Tratamento Intensivo naquele pátio?

Existe ainda um Laboratório Fantasma, nunca concluído, onde deve caber algumas, ou na pior das soluções
temos as calçadas.

2º efeito: Quem será o responsável pela infraestrutura Profissional, ou seja, médicos, enfermeiros, enfer-
meiras e demais integrantes no atendimento de UTI? Esta cidade, dita turística e bem administrada, nunca
possuiu tais profissionais com esta experiência, nem tão pouco UTI.

3º efeito: A infraestrutura Material, ou seja, sistema elétrico e hidráulico, e outros pequenos detalhes (fia-
ção, tomadas, pias, encanamentos, torneiras) necessários para funcionamento das referidas Unidades estão
corretamente previstos e prontos?

4º efeito: Talvez seja necessário pedir um novo empréstimo no banco, ou fazer uma nova doação obrigatória
nas contas públicas, água, lixo ou pagas por esta população. Na conta de luz já existe o modelo a ser copiado.

5º efeito: Enquanto isto, desde o início da quarentena, as cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, seus
Prefeitos e Secretários de Saúde, aparecem dia e noite, no jornal televisivo “VANGUARDA” – GLOBO, infor-
mando suas reais e presentes realizações.

NOSSA CIDADE, NADA.
Somente, agora, conseguimos 10 (dez) leitos emprestados, após três meses de quarentena.
Será que estas ações da Prefeitura e da Secretaria Municipal da Saúde, de nosso Município, estão sendo

divulgadas no tão procurado, circulante e importante “Diário do Litoral Norte”, muito prestigiado por eles?
Ou será que a “VANGUARDA” não sabe de nossa existência?
Ou será que a emissora imagina que fazemos parte do Rio de Janeiro?
Onde se encontra a nossa “COMUNICAÇÃO SOCIAL”?
7º efeito: Neste efeito, precisamos de fotos ilustrativas, poder entender efeito “LACTO PURGA”.

FOTO Nº 01 e Nº02
Vemos e não entendemos. Tiraram uma grande parte da área de passeio para fazer um estacionamento.

Reparem que é um estacionamento um tanto estranho. Se a ideia foi para caminhão ou ônibus terá lógica.
Mas entende-se que devido à área turística, deve ser para automóveis, dois no mínimo. O primeiro fica de
frente para o mar, o segundo atrás do primeiro?

O problema: o primeiro só poderá sair se sair o segundo? Ou não?
Haja “LACTO PURGA”.
FOTO Nº 03
Pela divisão da Avenida Iperoig, percebe-se que a ideia é transformá-la em duas mãos, ou seja, diminuímos

a fluidez do trânsito e aumentamos o risco para travessia de um lado para o outro. Haja “LACTO PURGA”.
A foto Nº 04 mostra o artificio usado para a referida divisão, a qual se estenderá por toda a avenida, desde a

Praça do Skate até próximo à ponte que liga ao bairro do Perequê-Açu. Esta divisória (?) além de ter uma altura
de, não mais de 15 (quine) centímetros, tem uma largura de, não mais de 80 (oitenta) centímetros. Desta
forma, a possibilidade de um carro perder a direção, facilmente invadirá na contra mão a outra pista.

A foto Nº 05 demonstra a possibilidade de termos uma solução para o problema acima, parece que será
colocada uma grade ou uma maravilhosa decoração com plantas. É fácil notar que esta divisória somente tem
intercalação nas ruas perpendiculares que dão acesso à praia. Sendo assim, pessoas com deficiência no andar,
mães com carrinhos com bebês, ou mesmo o simples humano, idoso, adulto, jovem ou criança, não terão
como atravessar para o lado do mar e retornar. Fica claro, que cimentando a divisória, o equilíbrio do candida-
to à travessia será de 80 (oitenta) centímetros somente. Mais um detalhe, alguém pensou no retorno do
veículo: vai até o fim desta divisória, ou para na esquerda, aguarda a conversão e consequentemente para o
trânsito.

Haja, agora, um CAMINHÃO de “LACTO PURGA”.
A foto Nº 06 mostra duas árvores no meio do estacionamento, o que comprova que anteriormente era uma

área de passeio. Preocuparam-se em permanecer com a lixeira, tiraram os “bloquetes” existentes, e cimenta-
ram o passeio para procriação de limos.

A foto Nº 07 mostra um estacionamento menor, porém os automóveis podem estacionar atrás do primeiro
veículo na posição paralela ao mar, causando a impossibilidade de saída do primeiro veículo. Mostra também
o estreitamento das duas faixas, deixando os automóveis no limite do seu espaço.

Haja “LACTO PURGA”
FOTO Nº 08 e Nº 09
Estas duas fotos são autoexplicativas e no aumento de automóveis e/ou pedestres nestas vias, será mais um

“CAOS” produzido pelos “ILLUMINATIS”.
A) Os ubatubenses estão acostumados a entrar na Avenida Iperoig, olhando para a esquerda; entrar para o

centro olhando pelo retrovisor. Com certeza se acostumarão, mas no início, será?
B) Como relatamos atrás, qualquer ser humano terá que se deslocar até uma esquina para atravessar, a

confusão está formada: olha para a esquerda, olha para a direita, olha para trás, olha para frente. Vindo ou
indo para a praia, serão no mínimo, três momentos de atenção. Para que facilitar, se pode complicar. Agora
sim, já é uma PANDEMIA PROVOCADA PELO “LACTO PURGA”.

Torna-se, urgente, criarmos barreiras sanitárias nas entradas de Ubatuba, impedindo a entrada dos cami-
nhões de “LACTO PURGA” para consumo exclusivo dos “ILUMINATTIS”.

Percy Leite

Pandemia “Lacto purga”

FOTO 07 FOTO 08 FOTO 09

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  13 e 14 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)
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Um adolescente foi apreendido
pela Polícia Militar durante o últi-
mo final de semana portando um
simulacro de pistola e drogas no
bairro Estufa II, em Ubatuba.

Os policiais realizavam
patrulhamento no bairro, quando
depararam com dois indivíduos em
atitude suspeita.

Um deles conseguiu fugir e o ou-
tro foi abordado em um terreno.
Com o menor foram apreendidas
130 pedras de crack, R$ 22 e o si-
mulacro de pistola. Ele foi levado
para a delegacia da cidade.

Fonte: Comunicação Social do 20°
BPM/I - 3° Cia PM

Na manha de quarta-feira (03)
uma equipe de Força Tática do 20°
Batalhão de Polícia Militar do Inte-
rior durante patrulhamento pela
área central de Ubatuba, recebeu
uma informação detalhada de que
um indivíduo estaria transportando
entorpecentes para a venda.

Imediatamente os policiais se des-
locaram para o bairro Umuarama e
localizaram o indivíduo descrito. Ele
foi abordado e identificado como o
maior de idade J.G.N.

Com ele foi localizado 56
ependorfs de cocaína e 140 pedras
de crack. Em entrevista ele infor-
mou que era remunerado em R$
100,00 para transportar os entorpe-
centes, informando para a equipe
a residência de onde ele pegava as
drogas no bairro Estufa II.

No endereço apontado, a equipe
da PM encontrou o maior L.P.R.B. e
com ele 132 ependorfs de cocaína,
500 pedras de crack e R$ 1.100,00
em espécie.

Eles receberam voz de prisão em

Uma operação da Polícia Militar
deflagrada na terça-feira (2/6) entre
os municípios de Ubatuba e
Caraguatatuba prendeu uma quadri-
lha e desmontou um esquema de
abastecimento do tráfico de drogas.
Quatro pessoas foram presas em fla-
grante, sendo dois homens e duas
mulheres. Ao todo, foram apreendi-
dos 8,4 mil papelotes de cocaína, 6,6
mil pedras de crack, 678 tuchos de
maconha, 6 mil embalagens vazias
e dois telefones celulares.

A ocorrência começou quando
uma equipe da Força Tática da PM
recebeu denúncia sobre uma moça
com trajes de enfermeira que esta-
ria em um ônibus intermunicipal,
levando drogas de Ubatuba para
abastecer pontos de tráfico em
Caraguatatuba.

Os policiais militares passaram a
acompanhar o ônibus e, em frente à
Santa Casa Stella Maris, a mulher foi
abordada logo ao desembarcar. Par-
te da droga foi localizada em sua
mochila.

Segundo a Polícia Militar, ela con-
tou aos policiais que teria recebido
a droga de um homem no bairro
Lagoinha, em Ubatuba. Assim, logo
em seguida, policiais foram aciona-
dos na cidade de Ubatuba, onde os
outros três integrantes da quadrilha
foram presos. Todos foram levados
para a delegacia de Ubatuba e per-
manecem presos.

Fonte: Comunicação Social do 20°
BPM/I - 3° Cia PM

Polícia

Por volta das 14h30 de segunda-
feira (01) uma equipe do 20° Bata-
lhão de Polícia Militar do Interior,
durante patrulhamento pelo bairro
Silop em Ubatuba, se deparou com
um indivíduo em atitudes suspeitas
que, ao perceber que seria aborda-
do, jogou a sacola que trazia em
suas mãos ao solo e tentou fugir.

No entanto, ele foi alcançado,
abordado e identificado como E.G.F.
Ao verificar o que havia na sacola,
os policiais localizaram 32 porções
de maconha, 166 pinos de cocaína,
232 pinos com crack e R$423,00 em
dinheiro. O indivíduo recebeu voz
de prisão em flagrante pelo crime
de tráfico, foi conduzido à Delega-
cia onde, homologada a sua prisão,
ele foi recolhido à cadeia pública.

Fonte: Comunicação Social do 20°
BPM/I - 3° Cia PM

Adolescente é apreendido com
130 porções de drogas e arma

falsa na Estufa II

Dois traficantes são presos
em flagrante pela PM

flagrante e foram recolhidos à ca-
deia pública.

Fonte: Comunicação Social do 20°
BPM/I - 3° Cia PM

Polícia Militar prende quadrilha que
atuava no abastecimento de drogas nas

cidades de Ubatuba e Caraguatatuba
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Traficante é preso no Silop
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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

No terceiro boletim do projeto-

piloto Monitoramento COVID Esgotos,

88% das amostras em uma das duas

sub-bacias analisadas continha o novo

coronavírus

 O Boletim de Acompanhamento nº
03/2020 do projeto-pi loto
Monitoramento COVID Esgotos,
divulgado em 1º de junho de 2020,
aponta que a incidência do novo
coronavírus nos esgotos das regiões
anal isadas segue crescendo.  No
período de coletas de 11 a 15 de
maio, o vírus foi identificado em 88%
das amostras na bacia do ribeirão do
Onça ante 69% de amostras positivas
registradas no levantamento anterior
(de 27 de abril a 8 de maio). Na outra
bacia abrangida pelo projeto, a do
ribeirão Arrudas, houve leve queda
do total  de amostras  posit ivas,
passando de 50% para 43% no
mesmo período de comparação.

O projeto-piloto é realizado em 24
pontos de coleta  no s istema de
esgotamento sanitár io  de Belo
Horizonte e Contagem (MG), pela
Agência Nacional de Águas (ANA) e o
Inst i tuto Nacional  de Ciência  e
Tecnologia em Estações Sustentáveis
de Tratamento de Esgoto (INCT ETEs
Sustentáveis/UFMG).  A ação é
realizada em parceria com o Instituto
Mineiro de Gestão das Águas (IGAM),
Companhia de Saneamento de Minas
Gerais  (COPASA) e Secretaria de
Estado de Saúde de Minas Gerais
(SES-MG).

Neste bolet im,  os  técnicos
reduziram o tempo de apresentação
dos dados, tornando mais dinâmica
a divulgação dos resultados. “Nosso
objetivo é prover a sociedade com
informações o mais  atual izadas
possível para ajudar na tomada de
decisões  quanto ao combate à
pandemia e à tomada de medidas de
retorno ao convívio social”, afirma a
diretora-pres idente da ANA,
Christianne Dias.

Sobre o projeto-piloto

O projeto-piloto Monitoramento
COVID Esgotos tem o objetivo de
monitorar  a  presença do novo
coronavírus nas amostras de esgoto
coletadas em diferentes pontos do
sistema de esgotamento sanitário das
c idades de Belo Hor izonte  e
Contagem, inser idos nas  bacias
hidrográficas dos ribeirões Arrudas e
do Onça. Assim é possível gerar dados
para a sociedade e ajudar gestores na
tomada de decisão.

O trabalho, que terá duração inicial
de dez meses, é fruto de Termo de
Execução Descentra l izada (TED)
firmado entre a ANA e o INCT ETE
Sustentáveis/  UFMG. Com a
continuidade dos estudos, o grupo
pretende identificar tendências e
alterações na ocorrência do vírus nas
diferentes regiões analisadas para
entender a prevalência e a dinâmica
de circulação do vírus.

Os pesquisadores participantes no
estudo reforçam que não há
evidências da transmissão do vírus
através das fezes (transmissão feco-
oral) e que o objetivo da pesquisa é
mapear os esgotos para indicar áreas
com maior incidência da doença e
usar os dados obtidos a partir do
esgoto como uma ferramenta de
aviso precoce para novos surtos, por
exemplo.

Novo Coronavírus - COVID-19
Incidência de coronavírus segue

crescendo em análise de amostras de
esgotos na quinta semana de pesquisa

Com os dados obtidos, será possível
saber como está a ocorrência do novo
coronavírus por região, o que pode
direc ionar  a  adoção ou não de
medidas de relaxamento consciente
do isolamento social. Também pode
possibilitar avisos precoces dos riscos
de aumento de incidência do COVID-
19 de forma regional izada,
embasando a tomada de decisão
pelos gestores públicos.

Futuramente os  resultados
prel iminares  da pesquisa  serão
divulgados na forma de mapas
dinâmicos,  que poss ib i l i tarão
acompanhamento da evolução
espacial e temporal da ocorrência do
vírus.

Outras ações de comunicação do
andamento dos trabalhos também
estão em curso. No dia 22 de maio foi
real izado o webinar  COVID-19:
Monitoramento do Esgoto como
Ferramenta de V ig i lância
Epidemiológica.  O v ídeo com as
palestras e as apresentações está
disponível  no canal  da ANA no
YouTube.

Planejamento e execução dos
trabalhos em campo

As coletas  de amostras  foram
real izadas no s istema de
esgotamento sanitár io  de Belo
Horizonte e Contagem, inseridos nas
bacias hidrográficas dos ribeirões
Arrudas e do Onça, que coleta e
conduz os efluentes gerados por uma
população urbana da ordem de 2,2
milhões de pessoas – cerca de 71%
da população urbana de Belo
Horizonte e  Contagem. Quase a
totalidade das amostras de esgoto
são coletadas no s istema de
esgotamento sanitário e não nas
calhas dos ribeirões. Dos 24 pontos
de monitoramento, apenas dois são
representativos das águas desses dois
cursos d’água.

A identificação dos pontos de coleta
das amostras foi feita em conjunto a
COPASA para representar
adequadamente os efluentes de Belo
Horizonte e Contagem, sendo 12
local izados na bacia  do r ibeirão
Arrudas e os outros 12 na bacia do
ribeirão do Onça. Do total de pontos
monitorados, 22 são representativos
do esgoto bruto gerado pela
população e  pelos  hospi ta is  de
referência para o tratamento do
COVID-19 nas duas bacias. Os outros
dois pontos representam os efluentes

das principais estações de tratamento
de esgoto em cada bacia hidrográfica.

Informações sobre a metodologia
para definição dos 24 pontos de
coleta  e  anál ises  laborator ia is
constam do Boletim.

Sobre os parceiros do projeto-piloto
ANA
Criada pela Lei nº 9.984/2000, a

ANA é a agência reguladora dedicada
a implementar a Política Nacional de
Recursos Hídricos, a Lei das Águas, e
coordenar o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos
(SINGREH). Esse trabalho é feito por
meio de ações de regulação,
monitoramento, gestão e
planejamento de recursos hídricos.
Além disso, a Agência Nacional de
Águas emite  e  f i sca l i za  o
cumprimento de normas, em especial
as outorgas em corpos d’água de
domínio da União – interestaduais,
transfronteir iços e reservatórios
federais. Também é a responsável
pela fiscalização da segurança de
barragens de usos múlt iplos das
águas outorgadas pela instituição.

INCT ETEs Sustentáveis/UFMG
O Instituto Nacional de Ciência e

Tecnologia em Estações Sustentáveis
de Tratamento de Esgoto (INCT ETEs
Sustentáveis) estuda questões sobre
o esgoto sanitário, notadamente para
países em desenvolvimento, de forma
a contribuir para a promoção de
mudanças estruturais e estruturantes
nos serv iços  de esgotamento
sanitário, a partir da capacitação
profissional,  desenvolvimento de
soluções tecnológicas apropriadas às
diversas  real idades nacionais ,
construção e  transmissão de
conhecimento para a sociedade,
órgãos governamentais  e
empresariais.

IGAM
Criado em 1997, o Instituto Mineiro

de Gestão das Águas ( IGAM) é
vinculado à Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável .  Integra o S istema
Nacional  de Gerenciamento de
Recursos  Hídr icos  (S INGREH) na
esfera federal. Na estadual, faz parte
do S istema Estadual  de Meio
Ambiente e  Recursos  Hídr icos
(SISEMA). Entre as responsabilidades
do IGAM estão a proteção, gestão e
controle  dos  recursos  h ídr icos;
monitoramento da qual idade da
água;  autor ização e
acompanhamento de obras que
inter ferem nos cursos d’água;
emissão de alertas de tempestades;
f iscal ização,  monitoramento e
elaboração de relatórios técnicos.

COPASA
Criada pelo Estado de Minas Gerais,

em 1963,  com a denominação
Companhia Mineira de Água e Esgoto
(COMAG),  em 1974,  com a
incorporação do Departamento
Munic ipal  de Águas e  Esgoto
(DEMAE),teve o nome social alterado
para Companhia de Saneamento de
Minas Gerais (COPASA).

Com sede em Belo Horizonte, a
Companhia é  uma sociedade de
economia mista, de capital aberto,
controlada pelo Governo do Estado
de Minas Gerais ,  que tem como
objetivo planejar, projetar, executar,
ampliar, remodelar, administrar e
explorar  serv iços  públ icos  de
abastecimento de água e de esgoto,
podendo atuar no Brasil e no exterior.

Atualmente, a COPASA detém a
concessão do s istema de
abastecimento de água de 641
munic íp ios,  sendo que destes,
também, detém a concessão do
sistema de esgotamento sanitário de
311 municípios mineiros.

SES-MG
A Secretaria de Estado de Saúde de

Minas Gerais (SES-MG) é responsável
pela gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS) em todo o Estado. Além
disso, uma das metas da SES-MG é
apoiar os municípios no processo de
planejamento, fortalecimento e
gestão do SUS para o desenvolvimento
de políticas de saúde focadas no
cidadão e em consonância com as
especif ic idades regionais,  com
transparência e participação social.
Para outras informações sobre saúde,
acesse: www.saude.mg.gov.br.

Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, o
20°BPM parabeniza e agradece o Policiamento Ambiental pelo excelente
trabalho em nossa Mata Atlântica e em todo o Litoral Norte de São Paulo.

De janeiro a deste ano foram apreendidos 69,3 toneladas de pescados e
27 km de redes ilegais.

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  13 e 14 de junho, não circulará em versão

impressa. Ela estará disponível em nosso site (http://

acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)
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A equipe do Projeto de
Monitoramento de Praias da
Bacia de Santos (PMP-BS) do Ins-
tituto Argonauta realizou o res-
gate de uma ave marinha, um
Atobá-marrom macho (Sula
leucogaster), na praia do Porto
Novo em Caraguatatuba/SP no
dia 20 de maio. A equipe se des-
locou até a praia depois de ter
recebido um acionamento.

O acionante deixou o animal na
sombra enquanto esperava a
equipe chegar ao local e, quan-
do chegaram, os profissionais
constataram uma lesão em uma
das patas da ave. Sendo assim,
encaminharam o animal para
receber cuidados especiais na
Unidade de Estabilização de São
Sebastião, que fica situada na
Praia Grande. Na quarta-feira,
dia 27, ele foi transferido para o
Centro de Reabilitação e
Despetrolização (CRD), localiza-
do na base do Argonauta no
bairro Perequê-Açu em
Ubatuba/SP.

A bióloga Naiara Tank Pereira
participou dos primeiros atendi-
mentos ao animal assim que ele
foi resgatado. Ela explica que é
difícil afirmar o que ocasionou
o ferimento na pata do Atobá.
“Ele tinha engolido muita água.
A equipe técnica do Argonauta
de Ubatuba dará continuidade
ao seu tratamento e se os exa-
mes derem resultados dentro do
esperado, depois disso é só ga-
nhar peso e voltar para casa”,
comentou.

Atobás-marrons são comuns
na costa brasileira, principal-
mente na região sudeste e aqui
no Litoral Norte de São Paulo se
reproduzem no Arquipélago de
Alcatrazes. Capturam suas pre-
sas mediante mergulhos rasos e
vivem cerca de 25 anos, atingin-
do maturidade sexual em torno
de três anos. Sua envergadura
chega a 1,55m e sua altura 85
cm. Pesa em torno de 1,5kg.

Os atobás viajam longas distân-
cias para se alimentar. Mergu-
lham até 15 metros para captu-
rar a presa e assim que chegam
perto da água colocam as asas
para trás para aumentar a velo-
cidade. Às vezes, a velocidade é

Meio Ambiente

Ave marinha resgatada pelo
Instituto Argonauta recebe

cuidados no Centro de
Reabilitação em Ubatuba

Atobá é encontrado na praia do Porto Novo em Caraguatatuba no dia 20
de maio. Equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de San-
tos (PMP-BS) do Instituto Argonauta realizou o resgate do animal

tão alta que alguns animais,
quando não conseguem mergu-
lhar corretamente, se machu-
cam, podendo até causar fratu-
ras nas asas. Presidente do Ins-
tituto Argonauta, o oceanólogo
Hugo Gallo Neto explica que
essa é uma causa natural do
aparecimento de animais enfer-
mos desta espécie nas praias. “É
comum acontecer de encontrar
os animais com asas fraturadas
por causa do mergulho”, frisou.
Ele ainda atenta para a veloci-
dade que algumas espécies de
atobá conseguem atingir em
mergulho, chegando à marca
dos 110km/h. “Eles são alguns
dos melhores pescadores que
existem no mar”, completou
Hugo.

Sobre o Instituto Argonauta
O @institutoargonauta foi fun-

dado em 1998 pela Diretoria do
Aquário de Ubatuba e reconhe-
cido em 2007 como OSCIP (Or-
ganização da Sociedade Civil de
Interesse Público). O Instituto
tem como objetivo a conserva-
ção do Meio Ambiente, em es-
pecial a conservação dos
ecossistemas costeiros e mari-
nhos. Para isso, apoia e desen-
volve projetos de pesquisa, res-
gate e reabilitação da fauna
marinha, educação ambiental e
resíduos sólidos no ambiente

marinho, dentre outras ativida-
des. O Instituto Argonauta tam-
bém é uma das instituições exe-
cutoras do Projeto de
Monitoramento de Praias da
Bacia de Santos (PMP-BS), ativi-
dade desenvolvida para o aten-
dimento de condicionante do
licenciamento ambiental federal
das atividades da Petrobras de
produção e escoamento de pe-
tróleo e gás natural na Bacia de
Santos, conduzido pelo Ibama.

Esse projeto tem como objeti-
vo avaliar os possíveis impactos
das atividades de produção e es-
coamento de petróleo sobre as
aves, tartarugas e mamíferos
marinhos, por meio do
monitoramento das praias e do
atendimento veterinário aos
animais vivos e necropsia dos
animais encontrados mortos.

O projeto é realizado desde
Laguna/SC até Saquarema/RJ,
sendo dividido em 15 trechos. O
Instituto Argonauta monitora o
Trecho 10, compreendido entre
São Sebastião e Ubatuba.

Seja um Argonauta!
Para acionar o serviço de res-

gate de mamíferos, tartarugas e
aves marinhas, vivos debilitados
ou mortos, entre em contato
pelos telefones 0800-6423341
ou diretamente para o Instituto
Argonauta: (12) 3833-4863 -
3833.5759/ (12) 3834-1382
(Aquário de Ubatuba)/ (12)
38335753/ (12) 99705-6506 –
WhatsApp. Também é possível
baixar gratuitamente o
Aplicativo Argonauta, disponível
para os sistemas operacionais
iOS (APP Store) e Android (Play
Store). No aplicativo, o
internauta pode informar ocor-
rências de animais marinhos
debilitados ou mortos em sua
região.

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

Conheça mais sobre o nosso
trabalho em:
www.institutoargonauta.org,
w w w . f a c e b o o k . c o m /
InstitutoArgonauta/ e
Instagram: @institutoargonauta

 Ave marinha recebe cuidados especiais na Unidade de Estabili-
zação do Argonauta, que fica situada na Praia Grande em São Se-
bastião (Créditos: Divulgação/Instituto Argonauta)

Imagens em 3D da estrutura
que está sendo finalizada na
base do Instituto Argonauta, no
bairro Perequê-Açu, em
Ubatuba, dá uma noção de
como ficará o espaço ao ser fi-
nalizado.

As obras seguem a todo vapor.
O Museu da Vida Marinha con-
tará com um auditório multiuso
e mais dois ambientes com acer-
vos contando a história da vida
marinha desde o período
Jurássico, somando a esses es-
paços teremos: uma biblioteca
aberta ao público, loja temática,
lanchonete, bilheteria, sanitári-
os e espaços que contemplam
inteira acessibilidade ao seu pú-
blico, além de salas administra-
tivas, departamento financeiro,
salas de Educação Ambiental,
entre outros. Além disso, tam-
bém haverá no espaço uma ex-
posição do Instituto Argonauta
e uma área dedicada para a
Sustentabilidade, com aplicação
na prática!

O Museu da Vida Marinha foi
criado pelo Aquário de Ubatuba
para dar suporte financeiro ao
Instituto Argonauta e até então
ficou instalado dentro do Aquá-
rio. Agora está sendo ampliado
e transferido para a base do Ins-
tituto Argonauta.

Sua futura sede própria é pro-
jetada no conceito sustentável
em estruturas reaproveitadas de
contêineres. O novo Museu pro-
piciará uma maior abordagem a
respeito da origem da vida da
Terra, sua evolução e as amea-
ças que a natureza enfrenta atu-
almente através das suas expo-
sições.

Sobre o Instituto Argonauta
O @institutoargonauta foi fun-

dado em 1998 pela Diretoria do

Museu da Vida Marinha

Instituto Argonauta divulga
imagens 3D do Museu da Vida

Marinha de Ubatuba

Aquário de Ubatuba e reconhe-
cido em 2007 como OSCIP (Or-
ganização da Sociedade Civil de
Interesse Público). O Instituto
tem como objetivo a conserva-
ção do Meio Ambiente, em es-
pecial a conservação dos
ecossistemas costeiros e mari-
nhos. Para isso, apoia e desen-
volve projetos de pesquisa, res-
gate e reabilitação da fauna
marinha, educação ambiental e
resíduos sólidos no ambiente
marinho, dentre outras ativida-
des. O Instituto Argonauta tam-
bém é uma das instituições exe-
cutoras do Projeto de
Monitoramento de Praias da
Bacia de Santos (PMP-BS).

Seja um Argonauta!
Para acionar o serviço de res-

gate de mamíferos, tartarugas e
aves marinhas, vivos debilitados
ou mortos, entre em contato

pelos telefones 0800-6423341
ou diretamente para o Instituto
Argonauta: (12) 3833-4863 -
3833.5759/ (12) 3834-1382
(Aquário de Ubatuba)/ (12)
38335753/ (12) 99705-6506 –
WhatsApp. Também é possível
baixar gratuitamente o
Aplicativo Argonauta, disponível
para os sistemas operacionais
iOS (APP Store) e Android (Play
Store). No aplicativo, o
internauta pode informar ocor-
rências de animais marinhos
debilitados ou mortos em sua
região.

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

Conheça mais sobre o nosso
trabalho em:
www.institutoargonauta.org e
w w w . f a c e b o o k . c o m /
InstitutoArgonauta/
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Adriano Massuda

A pandemia da doença
provocada pelo novo
coronavírus SARS Cov-2 (Covid-
19) fez a importância do Siste-
ma Único de Saúde ser reconhe-
cida de maneira inédita no Bra-
sil. A crise política e econômica
vivida no país somada à atual
gestão federal têm agravado os
problemas do SUS e deteriora-
do áreas de bom desempenho.A
análise da resposta brasileira à
epidemia e a comparação com
outros países podem ser um
ponto de partida para identifi-
car o que deve ser corrigido no
SUS pós-Covid.

Apesar de precoce, a avaliação
das medidas adotadas pelos pa-
íses no enfrentamento à Covid-
19 revela que aqueles cujos sis-
temas de saúde concentraram
ações na assistência hospitalar
entraram em colapso devido ao
rápido crescimento do número
de pacientes graves em UTI. Em
oposição, os que combinaram
intervenções de saúde pública
para diagnosticar precocemen-
te e isolar casos infectados e, em
paralelo, preparam a rede
assistencial, da atenção básica
ao hospital, obtiveram melhores
resultados.

No Brasil, desde o registro dos
primeiros casos da Covid-19 no
mundo até a chegada ao país,
houve quatro meses para prepa-
ração. Por um lado, a transpa-
rente condução do Ministério da
Saúde alertou os riscos da do-
ença e sensibilizou grande par-
te da população. Mesmo com a
oposição do presidente da Repú-
blica, uma inédita quarentena
foi estabelecida no país. O
distanciamento social reduziu a
velocidade da transmissão da
doença em várias regiões.

Por outro lado, o tempo de pre-
paro não foi suficiente para for-
talecer a rede assistencial do sis-
tema de saúde. Responsável
pela coordenação nacional do
SUS, o Ministério da Saúde não
conseguiu organizar em tempo
hábil a aquisição e distribuição
de equipamentos de proteção
individual (EPI), testes diagnós-
ticos e respiradores – produtos
básicos para enfrentar essa epi-
demia. Tampouco tomou inicia-
tivas para aprimorar bases de
informação e a regulação do
acesso a leitos de UTI nas regi-
ões de saúde – instrumentos
essenciais para a gestão do SUS
diante dessa situação.

O protagonismo do Ministério
da Saúde para alertar os riscos
da pandemia e a incompetência
para preparar o SUS na resposta
à Covid-19 retrata, parcialmen-
te, fortalezas e fragilidades do
sistema de saúde brasileiro.

O SUS e políticas como a Estra-
tégia Saúde da Família e o Pro-
grama Nacional de Imunizações
são reconhecidos internacional-
mente pela abrangência e pelos
resultados alcançados. Tão im-
portante quanto, porém menos
visível, é o sistema de vigilância
em saúde. Fortalecido pelo SUS,
foi essencial para a melhoria de

Falando de Saúde
O SUS pós-COVID

indicadores de saúde, como a
queda da mortalidade infantil
ocorrida no país até 2015.

Equipes da vigilância também
coordenam a preparação do país
para enfrentar Emergências em
Saúde Pública. A boa resposta
em epidemias anteriores – como
Influenza, em 2009, e Zika, em
2015 – e a transparência nas pri-
meiras informações da Covid-19
devem-se a esses técnicos do
SUS.

Entretanto, a implementação
do SUS foi incompleta e suas fra-
gilidades agravaram-se nos últi-
mos anos. Diferente de países
em que reformas em sistemas de
saúde foram conduzidas pela
ação de Estado para aperfeiço-
ar gastos e melhorar a situação
de saúde, a reforma sanitária
brasileira nasceu da luta social
pela democracia e ampliação de
direitos sociais. A definição da
saúde como direito universal e
dever do Estado na Constituição
brasileira permitiu a criação do
SUS, mas não foi suficiente para
implementá-lo de forma plena.

O Brasil é o único país com sis-
tema universal de saúde em que
o gasto privado em saúde é su-
perior ao público: 58% do total.
Esse problema não foi resolvido
mesmo nos períodos de maior
crescimento econômico e de-
senvolvimento social. Desde
2015, restrições fiscais têm com-
primido ainda mais os recursos
federais da saúde. O
subfinanciamento impede a
implementação e manutenção
de programas essenciais para a
saúde pública em todo o país.

A frágil governança para orga-
nizar regiões de saúde e coorde-
nar serviços privados é outro
problema estrutural do SUS. A
descentralização da gestão para
os municípios capilarizou a rede
básica de saúde, porém dificul-
tou a implantação serviços de
maior complexidade, que se
concentram em poucos centros
urbanos e no setor privado.

São problemas não resolvidos
no SUS a precária infraestrutura
hospitalar, pois 70% das regiões
de saúde não dispõem de leitos
de UTI suficiente mesmo em si-
tuação de normalidade; a de-
pendência tecnológica na pro-
dução de produtos para saúde,
de EPI a respiradores; e a má dis-
tribuição de profissionais de
saúde, da atenção básica à hos-
pitalar e especializada. A escas-

sez de recursos, estratégicos
para enfrentar a pandemia, au-
menta a vulnerabilidade do país.

Mesmo distante do fim, a
pandemia Covid-19 deixa
ensinamentos. Salvo exceções
de certos Estados e municípios,
o Brasil será infelizmente exem-
plo do que não deve ser feito.
Diante do agravamento da crise
econômica e social, num país
empobrecido e desigual, a de-
magogia política passou a dispu-
tar o comando da condução téc-
nica.

Sem que a epidemia tenha sido
adequadamente tratada, e mes-
mo com o sistema de saúde já
em colapso em alguns Estados,
o retorno das atividades econô-
micas e sociais sem planejamen-
to passou a ser irresponsavel-
mente estimulado. E tal opção
coloca em risco os esforços ini-
ciais para diminuir a pressão de
demanda sobre o SUS.

Por outro lado, experiências
exitosas de países devem ser-
vir de exemplo a ser seguido.
Além da ação de governos e do
engajamento da sociedade ci-
vil, é fundamental dispor de
um sistema de saúde com boa
capacidade de governança, ro-
bustos sistemas de informação
para suporte à decisão, profis-
sionais de saúde
especializados em diferentes
áreas de atuação, e
infraestrutura assistencial e
tecnológica adequada para re-
alização de ações de preven-
ção, tratamento e recupera-
ção. Esses países estarão me-
lhor posicionados para o retor-
no a atividades sociais e eco-
nômicas.

Que a dureza dessa
pandemia nos sirva de lição.
Fortalecer o SUS pós-Covid é
essencial para não só para
melhorar a saúde, mas para
otimizar o uso de recursos,
garantir segurança sanitária e
manter a atividade econômi-
ca no país. Um SUS forte deve
ter base na ciência e, sobre-
tudo, na solidariedade – a
alma dos sistemas universais
de saúde.

Adriano Massuda é médico sa-

nitarista, professor FGV-EAESP,

pesquisador-visitante na

Harvard TH Chan School of

Public Health. Este artigo foi

originariamentepublicado na

revista Valor Econômico.

Artigos

Vivi muito em Brasília, uma
dezena de anos.

Estava conversando com o Go-
vernador do Distrito Federal,
Joaquim Roriz, junto com o meu
amigo José Farani, dono da Aca-
demia de Tênis de Brasília, du-
rante um café da manhã, naque-
le local, para viabilizarmos um
“Parque Temático”.

Na quina, ao fundo do restau-
rante, atrás de um biombo, es-
tavam três pessoas. Duas estra-
nhas para mim, a outra era o
Senhor LULA.

Estava sendo viabilizada sua
candidatura a presidente.

Normal, todo brasileiro tem
este direito, e realmente ele era
um líder do povo, com uma ver-
dadeira intenção de realizar
ações pelo bem do Brasil.

Eleito, reconheço que chorei
de emoção quando disse:

- Nunca tive um diploma. Este
é o primeiro: o de Presidente do
Brasil.

Mas como dizia o meu amigo
Doutor Cid Feijó Sampaio, Go-
vernador e Senador, por
Pernambuco, na hora da posse,
existe um choque da bunda com
a cadeira e, afeta o cérebro.

O PT tinha uma postulação sé-
ria, elaborada por pessoas inte-
ligentes, com ética e seriedade.

Mas, como disse, houve como
sempre há o maldito choque.

A bandidagem apareceu e to-
mou conta e “o” envolveu.

Algumas pessoas sérias se re-
voltaram dentro do partido.
Muitos ilustres fundadores do

Exílio do partido dos
trabalhadores

partido se retiraram. Além de
Celso Daniel que foi assassina-
do.

A calhorda restante, até a épo-
ca da Senhora “Por quê? - Por
quê?” se locupletaram. Acaba-
ram por se envolverem em com-
pras fantásticas, entre elas, com
mais de 1.000% de ágio, a Refi-
naria de Passadena. Estouraram
o BNDES. Etc., etc., etc.

Neste momento, os políticos
profissionais, aqueles que não
foram presos, debandaram ime-
diatamente para outros partidos
ou, alguns preferiram criar no-
vos partidos.

Como o PT não teria mais
chance, e não queriam abando-
nar a TÊTA INESGOTÁVEL da
VACA, além do maravilhoso
Fundo Partidário.

Isto aconteceu em todo Brasil.
Aqui em Ubatuba, ocorreu o

mesmo efeito desta covarde de-
bandada.

1) PT 13 (creio que são fiéis,
pelo menos).

2) PCB 21 (*)
3 )PPS/CIDADANIA  23
4) PCdoB 65 (*)
5) PCO 29
6) PDT 12
7) PMN 33
8) PPL 54
9) PSOL 50
10) PSB 40
11) PSTU 16
12) PV 43
13) REDE  18
14) PSDB 45
15) MDB 15
(*) ESTES DOIS PARTIDOS SÓ

EXISTEM EM CUBA E NA CHINA.
A maioria destas pessoas nem

conhecem a Propositura do seu
Partido, e estão sendo convida-
das e enganadas para nele en-
trar.

Todos eles são ligados ao PT.
São aqueles políticos sem con-
teúdo e conhecidos como “ONE
WAY”: mudam de partido como
de camisa, aparecem somente
na época de eleição, uma única
vez, prometem muito e não
cumprem nada, mas, o mais im-
portante: NÃO POSSUEM CON-
TEÚDO.

Na hora de ESCOLHER, no mo-
mento de VOTAR, levante a vida
desses sujeitos, assassinos de
município.

Você pode até aguentar, para
não perder o seu emprego pú-
blico, sua prestação de serviço
municipal ou por dinheiro sujo
vendendo seu voto.

Mas, os seus filhos e seus ne-
tos irão sofrer e pagar esta con-
ta.

OLHE NOS OLHOS DOS SEUS
FAMILIARES SEJA UMA PESSOA
VALENTE. NÃO FUJA.

Eu prefiro viver lutando como
homem de coragem, valores e
princípios, do que me escon-
dendo como um covarde.

Percy Leite

1ª etapa: vereador
Primeiro: Busque saber o que

é ser um “VEREADOR”. Vereador
vem da palavra grega (verear),
Vereda que significa um cami-
nho. É o Agente Público mais
próximo de você e da popula-
ção.

Segundo: A importância de um
Vereador é a de que ele é o pri-
meiro impacto de conhecimen-
to entre o povo e o Prefeito de-
monstrando os caminhos, crian-
do formas e prerrogativas para:
Representar, Legislar, Fiscalizar e
Assessorar a população que o
elegeu.

Terceiro: O Vereador conscien-
te ajudará através de prerroga-
tivas ou formas, utilizar ferra-
mentas legais para atingir a so-
lução das necessidades da popu-
lação.

2ª etapa: plano de ação
Traçar o seu objetivo, visando

à melhoria da qualidade de vida
da população. Manter o foco a
todo o instante, deixando claro
sua determinação durante a
campanha.

3ª etapa: sete passos
1) Planejamento;
2) Ação;
3) Transformação Social;
4) Técnica;
5) Estratégia = Não consciente

é derrota;

Uma aula para se tornar um
vereador digno do voto

6) Comunicação = Consciente
é vencedor;

7) Nunca se distrair e distanci-
ar do foco.

Resultado: Ter a clareza em
suas ideias, visando demonstrar
sua real intenção de trabalhar
para a cidade, para as comuni-
dades e para os munícipes. VI-
TÓRIA.

4ª etapa: campanha eleitoral
Campanha Eleitoral com metas

a seguir e cumprir, inicialmente
com pequenas realizações, con-
tinuando num crescendo.

Ter como principal parceiro o
“BOM SENSO”.

Sempre preocupado com a co-
munidade, e de preferência,
apresentando sua proposta de
trabalho, com bases realistas,
demonstrando a real possibili-
dade de execução. Sem falsas
promessas.

Utilizar ferramentas dentro da
ética e honestidade, explorando
discretamente suas qualidades,
a fim de obter um resultado só-
lido, consciente e seguro.

5ª etapa: objetivos e metas a
cumprir

· Comunicação
· Visitas programadas e com

prioridade
· Apoio de líderes comunitári-

os

· Demonstrar segurança e res-
ponsabilidade

· Mostrar o conhecimento das
soluções pleiteadas

· Mostrar o seu potencial
· Demonstrar que será, com

certeza, o “elo” entre a prefei-
tura e a comunidade

· Ser específico
· Mensurável
· Paciente
· Relevante
· Dialogar sobre possibilidades
· Demonstrar a importância e

seu interesse na criação de uma
forte solidariedade

6ª etapa: apresentação pesso-
al

· Quem eu sou
· De onde vim
· Minha família
· Como e por que entrei na po-

lítica
· Minha formação
· Como estou me preparando

Se possível, um resumo escri-
to.

Devolver uma devolutiva da
reunião, demonstrando aten-
ção.

Rita de Cássia Pereira
Tia Merenda

O plenário do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) autorizou na
quinta-feira (4), por unanimi-
dade, a realização de modo vir-
tual das convenções partidári-
as para a escolha dos candida-
tos nas eleições municipais
deste ano, tendo em vista as
recomendações de
distanciamento social durante
a pandemia do novo
coronavírus. Pela decisão, fi-
cou estabelecido que os parti-
dos têm liberdade de estabe-
lecer regras e escolher os pro-
cedimentos para a realização
das convenções virtuais, desde

TSE autoriza convenções
partidárias virtuais para

eleição deste ano

Eleições 2020

Com o fim do período de
defeso do camarão – que foi de
1º de março a 31 de maio – o
Mercado Municipal de Peixes,
localizado na Ilha dos Pescado-
res, região central de Ubatuba,

Defeso do Camarão

Camarão de volta à mesa!

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.

volta a comercializar camarão
fresco.

Lá é possível encontrar muitas
espécies disponíveis como o ca-
marão-rosa, o sete-barbas ou
camarão-branco.

Os pescados frescos trazem
saúde à mesa e pratos delicio-
sos.

O Mercado Municipal de Peixes
funciona de segunda a segunda,
das 7h às 18 horas.

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

que garantam ampla publicida-
de a todos os filiados e aten-

dam a todas exigências da le-
gislação eleitoral já em vigor.
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Região

A avaliação é dos Observatórios
Sociais do Brasil de Jacareí, São

José dos Campos e
Pindamonhangaba com

metodologia de Transparência no
Combate à COVID-19 da Transpa-

rência Internacional

Os Observatórios Sociais do Brasil
do Vale do Paraíba lançaram na sex-
ta-feira (5), avaliação do nível de
transparência no combate à COVID-
19 nos municípios de Jacareí,
Pindamonhangaba e São José dos
Campos. A cidade de Jacareí, com
76,6 pontos foi a melhor avaliada
entre as três da região e ocuparia o
3º lugar se fosse comparada com as
capitais brasileiras no ranking de
transparência sobre as contratações
emergenciais de enfrentamento da
pandemia. A metodologia foi de-
senvolvida pela Transparência Inter-
nacional - Brasil para o Ranking de
Transparência no Combate à
COVID-19 com o objetivo de iden-
tificar e promover as melhores prá-
ticas de transparência nas informa-
ções referentes às contratações
emergenciais realizadas em respos-
ta à pandemia. A escala vai de zero
a 100 pontos, na qual zero (péssi-
mo) significa que o ente é avaliado
como totalmente opaco e 100 (óti-
mo) indica que ele oferece alto grau
de transparência. Já os municípios
de Pindamonhangaba e São José
dos Campos (SJC) não foram bem e
possuem um nível regular de trans-
parência, com 56,9 e 48,1 pontos,
respectivamente.

A avaliação lançada hoje pelos
Observatórios Sociais das cidades
avaliadas, que será atualizada regu-
larmente, oferece um instrumento
adicional para que a sociedade, a
imprensa e os próprios órgãos de
controle monitorem as respostas do
poder público ante a crise. A avali-
ação também tem como metas es-
timular o poder público a promo-
ver continuamente a transparência
de suas ações e reconhecer o bom
trabalho realizado por algumas pre-
feituras.

Critérios - Os critérios de avalia-
ção do ranking basearam-se no guia
de Recomendações para Transpa-
rência de Contratações
Emergenciais em Resposta à COVID-
19 que foi produzido de forma con-
junta pela Transparência Internaci-
onal - Brasil e pelo Tribunal de Con-
ta da União (TCU). Foto: OS_criterio
(pequenininha)

A Lei Federal nº 13.979/2020 - que
regulamentou as medidas para
enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente da
pandemia do coronavírus - já exige
transparência das chamadas
contratações emergenciais. Na
construção da metodologia de ava-
liação, a Transparência Internacio-
nal definiu critérios objetivos para
avaliar em que medida essa divul-
gação de informações acontece da
forma clara, fácil e acessível. Por
esse conceito, não basta
disponibi lizar informações na
internet se elas se encontram, por
exemplo, dispersas, incompletas e,
principalmente, escondidas em pá-
ginas com pouca visibilidade.

Hoje em dia, uma das questões
consideradas essenciais é a adequa-
ção dos portais para que possam ser
“legíveis por máquinas”. Em outras
palavras, “robôs” de programação
usados por acadêmicos, especialis-
tas da sociedade civil e jornalistas
de dados precisam encontrar um
caminho livre para colher, de forma
automatizada, as informações ne-
cessárias - indo ao encontro do bom

Transparência de contratações
emergenciais em Jacareí é melhor que
a da maioria das capitais brasileiras;

São José dos Campos e Pindamonhangaba
estão em nível regular

uso da tecnologia para promover a
transparência e o controle social.
Por fim, além da “transparência ati-
va”, a metodologia também avalia
o quanto os entes públicos se es-
forçam para criar canais para escu-
tar a sociedade neste momento ex-
cepcional.

Dessa forma, foram avaliados
também os canais para recebimen-
to de denúncias e de pedidos de
acesso à informação.

Desempenho geral - A análise que
se faz desta primeira avaliação é a
de que o nível de transparência con-
ferido às contratações emergenciais
no município de Jacareí é bom, mas
pode melhorar, ao passo que os
municípios de Pindamonhangaba e
São José dos Campos têm nível con-
siderado regular e, portanto, preci-
sam avançar ainda mais.

“Os dados de Jacareí mostram
que, apesar de ter havido pouco
tempo desde o início da pandemia
para adaptações dos sistemas de
informação, é possível realizar um
trabalho adequado. Mas é reco-
mendável melhorar ainda mais. No
caso de São José dos Campos, a
maior e mais rica cidade da nossa
região, há muito a ser feito para que
a população tenha uma visão ade-
quada do uso de recursos públicos
na situação de emergência que vi-
vemos, e vamos cobrar isso”, afir-
ma Ricardo Hamad, presidente do
Observatório Social de Jacareí/São
José dos Campos.

“A Lei 13.979, que fixou os cri-
térios de transparência para es-
sas contratações emergenciais,
especifica as ações essenciais
que as prefeituras têm de ado-
tar. Contudo, acreditamos que é
preciso ir além do básico, facili-
tando ao máximo o trabalho de
controle social. Por isso, apoia-
mos essa metodologia e aplica-
mos para Pindamonhangaba,
Jacareí e São José”, acrescenta
Mara Bolson, presidente do Ob-
ser vatór io  Soc ia l  de
Pindamonhangaba.

“Os  i tens  ava l iados  pe la
metodologia são práticos e rea-
listas. Avaliamos elementos mí-
nimos que devem ser atendidos
para  que  a  soc iedade possa
monitorar os gastos públicos que
têm sido realizados em resposta
à pandemia.  A transparência
neste momento é essencial e o
melhor remédio para prevenir o
desperdício e a corrupção. O tra-
balho dos Observatórios Sociais
de avaliar a transparência no

combate à COVID-19 em suas ci-
dades contribui para reduzir o
r isco de corrupção”,  destaca
Nicole Verillo, gerente do Centro
de Apoio  e  Inc idênc ia
Anticorrupção da Transparência
Internacional.

A boa prática de dar ampla pu-
blicidade aos dados relacionados
a contratações emergenciais em
resposta à COVID-19 não elimi-
na a possibilidade de entes pú-
blicos estarem eventualmente
envolv idos  em denúncias  de
corrupção. A própria facilidade
de acesso por parte da impren-
sa, sociedade civil e órgãos de
controle a essas informações
cria oportunidade para que ca-
sos suspeitos venham à tona - e
virem notícia. Ao mesmo tempo,
é comum que governos envolvi-
dos em escândalos de corrupção
reajam com melhorias de trans-
parência, quer seja para preve-
nir que o problema volte a ocor-
rer, quer seja pela razão menos
nobre de melhorar sua imagem.

A Transparência Internacional
recomenda às administrações
públicas que ainda não possuem
uma boa pontuação maior em-
penho na melhoria de suas prá-
ticas de transparência. Já às que
alcançaram um bom
posicionamento, a orientação é
que continuem a aprimorar seu
trabalho: sempre é possível pro-
mover maior clareza, agilidade e
facilidade na divulgação dessas
informações.

Sobre o Observatório Social
do Brasi l - Jacareí e São José
d o s  C a m p o s  e
Pindamonhangaba: O OS atua
no monitoramento das l icita-
ções municipais e da produção
legislativa, assim como na inser-
çã o  d e  e m p re s as  l o ca i s  n as
compras públicas, construção
dos Indicadores da Gestão Pú-
blica e em ações de educação
para a cidadania. O objetivo é
contribuir para o fortalecimen-
to do controle social e dissemi-
nação da cultura da cidadania
em favor de um país “Área Livre
de Corrupção”. Democráticos e
apartidários, os Observatórios
Sociais - OS estão presentes em
mais de 150 cidades de 17 esta-
dos brasi leiros e já consegui-
ram, nos últimos 4 anos, pela
atuação de mais de 3 mil volun-
tários, uma economia estimada
em Riþ 3 bilhões nas compras
públicas.

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  13 e 14 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Meio Ambiente

Processo é o melhor destino
para os resíduos orgânicos

Realizar a compostagem de re-
síduos orgânicos produzidos em
casa na preparação e consumo
de alimentos é uma das ações
que podem ser implementadas
em nosso dia a dia são impor-
tantes para diminuir os impac-
tos gerados à natureza desde já,
aproveitando os tempos de
distanciamento social para evi-
tar a Covid-19.

Secretaria de Meio Ambiente
de Ubatuba dá dicas
sobre compostagem

“Em Ubatuba temos o privilé-
gio de vivermos com quase 90%
do território de Mata Atlântica
preservada, que tem muito a nos
ensinar”, conta o engenheiro
agrônomo Felipe Faria, da secre-
taria municipal de Meio Ambi-
ente.

“Quando observamos o chão
do interior de uma mata, encon-
tramos a serapilheira, que é a
deposição de folhas, frutos, ra-
mos, troncos, dejetos de ani-
mais entre outros materiais or-

gânicos que estão passando por
decomposição, devolvendo ao
solo os nutrientes, fazendo par-
te do ciclo do nitrogênio e car-
bono”, acrescenta Felipe. Ele
explica que podemos copiar
esse processo que ocorre na na-
tureza em nossas casas e utili-
zar os resíduos orgânicos que
geramos para fazer a
compostagem e devolver à na-
tureza o que veio dela em for-
ma de adubo para árvores, jar-
dins e hortas.

As famílias de 14 bairros da re-
gião Oeste selecionadas para o
programa Alimento Solidário, do
governo estadual, deverão reti-
rar sua cesta básica de 09 a 11
de junho, no horário das 09 às
14 horas, nas escolas municipais
da região.

A secretaria de Assistência So-
cial de Ubatuba informa que se-
rão atendidas um total de 1.240
famílias dos bairros: Bela Vista,
Cachoeira dos Macacos, Colônia
de Férias, Figueira, Horto,
Ipiranguinha, Jd. Carolina, Jd.
Samambaia, Marafunda, Mato
Dentro, Monte Valério, Morro
das Moças, Parque dos Ministé-
rios e Vale do Sol.

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. A
lista de beneficiários da região
Oeste pode ser conferida na pá-
gina internet da Prefeitura de
Ubatuba.

É importante comparecer com
a máscara e manter a distância

Assistência Social

Cestas básicas do Programa
Alimento Solidário começam a ser

entregues na terça-feira, 9 de junho,
na região Oeste de Ubatuba

de 1 metro e meio na fila. Fun-
cionários da Prefeitura e volun-
tários ajudarão a organizar a fila.

Locais de entrega para cada
bairro da região Oeste:

EMEI Prof Joaquim Luís Barbo-
sa: Bela Vista

EM Maestro Pedro Alves de
Souza: Cachoeira dos Macacos,
Colônia de Férias, Figueira e
Horto

CEI Irmã Sofia Rodrigues de
Lima – Vinculada: Vale do Sol

EM Governador Mário Covas
Júnior: Ipiranguinha

EM Prefeito Silvino Teixeira Lei-
te: Jd. Carolina, Jd. Samambaia,
Marafunda, Mato Dentro e
Monte Valério

EM Madre Maria da Glória:
Parque dos Ministérios e Morro
das Moças

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


