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Governo do Estado apresenta
painel atualizado do Plano SP

Ubatuba se mantém na fase
laranja do Programa de

Flexibilização da economia

Ubatuba, assim como as
demais cidades do Litoral
Norte, devem continuar
por mais 15 dias na fase
laranja do Plano São Paulo,
o programa de
flexibilização da economia
elaborado pelo Governo do
Estado. O anúncio foi feito

pelo governador João
Doria, durante coletiva no
início da tarde de quarta-
feira (10).

Nos municípios da
Diretoria Regional de
Saúde de Taubaté (DRS-17),
onde está inserida a cidade
de Ubatuba, enquanto o

número de casos de Covid-
19 não forem estabilizados,
as cidades não poderão
seguir para a próxima fase
de flexibilização e assim,
nada muda nas medidas
municipais já anunciadas.

Pág. 3

Capacidade hospitalar
para enfrentamento ao
coronavírus aumentou,
mas evolução de casos,
internações e mortes levou
a mais restrições no
interior.  A nova
classificação anunciada na
quarta entra em vigor a

partir da próxima segunda-
feira,  15. Até lá,  as
prefeituras de municípios
que tiveram restrição ou
flexibilização de serviços
deverão publicar decretos
municipais adequando as
normas locais de
quarentena ao novo painel

do Plano São Paulo que
terá sua próxima
atualização no dia 17. Em
Ubatuba e nas demais
cidades do Litoral Norte
nada muda nas
flexibi l izações já
anunciadas.

Detalhes na pág. 5

Em virtude de
manifestações contrárias à
construção da estrutura
para a Feira de Artesanatos
de Ubatuba, a Prefeitura
Municipal de Ubatuba vem
a público esclarecer sobre a
aprovação do projeto, sobre
o custeio, os usuários e que
não haverá novos
permissionários no local.

Detalhes na pág. 7

Prefeitura esclarece sobre
a construção da estrutura

da Feira de Artesanatos

Na última semana, o
Governo do Estado de São
Paulo assinou o contrato
que oficializa os serviços da
Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São

Ubatuba terá R$ 697
milhões de investimento

em água e esgoto

Rio Acaraú - Foto: Sabiá – Sou Amigo do Bairro Itaguá e Adjacências

Paulo (Sabesp) em Ubatuba
após 12 anos sem
renovação.

Com isso, a companhia deu
início às obras na estação
principal e, ainda, prevê, em

breve, a ampliação do
emissário que fará o
lançamento de efluentes no
rio no Grande, desafogando
o rio Acaraú.

Detalhes na pág. 11

Cinco  óbitos são confirmados por Covid-19  em

Ubatuba e mais dois são investigados - Leia na pág. 4

Governo de São Paulo vai
testar e produzir vacina

contra coronavírus
O governador de São

Paulo, João Doria, anunciou
que o Instituto Butantan vai
produzir, em conjunto com
o laboratório chinês Sinovac
Biotech, uma vacina contra
o coronavírus. Segundo o
político, o imunizante
poderá estar disponível no
SUS até junho de 2021, caso
a última fase do estudo
clínico comprove sua
eficácia. As duas primeiras
etapas foram realizadas na
China e a terceira, que
contará com a colaboração

de 9.000 pessoas e está
prevista para começar em
julho, será no Brasil. O valor
do investimento para a

realização do estudo é de 85
milhões de reais.

Detalhes na pág. 5

Equipe do Instituto Argonauta avista “mamães”
baleias jubartes com seus filhotes em Ilhabela

Na segunda-feira, dia 8 de ju-
nho, a equipe do Instituto
Argonauta avistou quatro balei-
as jubartes, em Ilhabela. De
acordo com o biólogo Manuel
da Cruz Albaladejo, em um pri-
meiro momento foram avistadas
duas Jubartes e depois foram
avistadas mais duas.      Pág. 12

Foto: Instituto Argonauta/Divulgação
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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
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O Agrião - Verdura
do mês de Junho

Aonde nós vamos?
Floresta Amazônica, cerrados,
manguezal bercário das tainhas,
crustáceos, celenterados,
zangões, abelhas rainhas,
onças pintadas, pacas,
elefantes paquidérmicos,
algas clorófitas, cracas,
águias, seres estratosféricos,
acarás, tamanduás bandeira,
homens, mulheres, a criação inteira,
que há milhões de anos viajamos juntos
na translação de 108.000 km/hora,
calma que estamos chegando lá,
a leste já se vê a aurora.

Félix Cabral

Um grupo de quase cem entida-
des publicou recentemente uma
carta aberta com críticas à omissão
dos dados da pandemia de Covid-
19 por parte do governo federal. Na
avaliação dos signatários, “os me-
canismos de transparência são fun-
damentais em um governo demo-
crático para permitir a participação
pública e a prestação de contas.
Durante uma pandemia, a opacida-
de pode custar vidas”.

“A falta de informação oficial so-
bre a pandemia não é apenas um
ataque ao acesso à informação, ata-
ca também a liberdade de expres-
são e de imprensa. Não se trata de
casos isolados, mas que se inserem
em um cenário do uso contínuo e
sistemático da máquina pública
para dificultar o trabalho de
comunicadores, criar um ambiente
hostil para o exercício profissional
e, ao mesmo tempo, reduzir a trans-
parência no governo de Jair
Bolsonaro”, diz o texto. Entre as
entidades que assinam a carta, es-
tão instituições que defendem o
direito de acesso à informação, a
melhoria do ambiente democrático
e a promoção dos direitos huma-
nos.

Mas afinal, além do discurso de
acesso à informação e ao exercício
da democracia o que mais afeta di-
retamente a vida de todos nessa
questão?

A grande maioria das pessoas não
quer nem saber se o número de
mortos e de acometidos pela Covid
no Brasil aumentou, duplicou,
triplicou ou se vai atingir índices
estratosféricos no tal pico de con-
tágio da doença que parece que, a
cada nova data anunciada por um
especialista no assunto, é logo em
seguida adiada.

As pessoas querem é saber se vão
continuar em seus empregos, se
vão arrumar outro no lugar daque-
le que perderam, se vão poder rea-
brir as portas do seu comércio, se
vai ter clientes, se vão conseguir
honrar suas contas, pagar as dívi-
das, se vão receber, quando e por
quanto tempo o auxílio
emergencial, se tem direito a ali-
mentação escolar e às cestas bási-
cas do programa Alimento Solidá-
rio do estado, se continuam a rece-
ber o bolsa família e por aí vai.

Ajuda, socorro, auxílio. É disso que
o povo precisa. Números? Só inte-
ressa mesmo aqueles que preen-
chem a nossa carteira para que não
falte o pão nosso de cada dia.

Cada um está por sí na luta pela
sobrevivência. Essa é, na verdade,
a pura realidade.

Se você falar pro camarada que
está lá fila da Caixa Econômica es-
perando para ver se é possível al-
guém ali dizer o porquê do benefí-
cio dele ter sido negado, que o go-
verno federal deixou de divulgar o
número de contaminados, de recu-
perados e de mortos pela Covid e
que em função disso a vida dele
nesse momento também é afetada,
que ele pode vir a precisar de um
leito num hospital para se recupe-
rar da doença você acha que ele
entende ou se importa? Claro que
não!

Infelizmente é uma verdade, mas
ele não entende. Assim como tan-
tas outras pessoas que embora se-
jam capazes de compreenderem e
não fazem a mínima questão - como
os que só querem saber se podem
ou não circular livremente por aí, ir
à praia, sair, passear, desestressar e
curtir a vida. Aqueles que tem a vida
ganha e não se importam com a
alheia ou acredita que só morre
quem já tinha que morrer.

Mas no quê exatamente esses nú-

Responsabilidade
meros são capazes de afetar na mi-
nha e na sua vida?

O mais importante é que a divul-
gação de números condizentes com
a realidade norteiam a adoção de
medidas para a contenção da dis-
seminação da doença o que impli-
ca em investimentos na saúde pú-
blica e também, em desvios e
superfaturamentos na compra de
insumos e equipamentos. Importa
em evitar que, se contaminados, te-
remos a assistência necessária para
nos recuperar.

Aí é que entrou, num dado mo-
mento, a questão do “estão inflan-
do números para obter mais bene-
fícios” ignorando que temos a cura
para esse mal: os órgãos de contro-
le. Cadê os Tribunais de Contas, o
Ministério Público? Fiscalização pe-
sada coíbe, pune e resolve!  Se a
gente não puder mais acreditar na
eficiência e na capacidade das enti-
dades de controle dos gastos públi-
cos então tudo estará perdido mais
uma vez nesse país.

Coisas de Brasil, lamentavelmen-
te! Sumir com os números da noite
para o dia só trouxe mais inseguran-
ça sobre o fim desse pesadelo e so-
bre o controle da situação.

Cada município deve informar
com exatidão as notificações de ca-
sos suspeitos no momento em que
se coleta o material para ser sub-
metido a teste e quando recebe o
resultado, isso retorna em um nú-
mero preciso de mais um caso con-
firmado ou descartado e posterior-
mente, em índice de óbito ou de re-
cuperado.

O estado, que gerencia esses nú-
meros junto aos municípios, os re-
mete por sua vez ao governo fede-
ral que, num horário de atualização
diária, somente soma e divulga em
sua plataforma oficial. Não é o Mi-
nistério da Saúde o responsável
pelos números, apenas pela soma
deles e se há um indício de um pro-
blema aqui ou ali, que baixe uma
ordem para que os estados e os
municípios os corrijam imediata-
mente. Corte verbas, processe, ex-
ponha para a sociedade quem,
como e onde.

Num primeiro momento os núme-
ros eram oficialmente divulgados
pelo Ministério da Saúde às 17ho-
ras, depois às 19h, depois passou
para 20h, 20h50, 22h15 e de repen-
te deixou de divulgar dando a bre-
cha para que a sociedade se orga-
nizasse e coletasse esses dados di-
retamente dos estados – descontro-
le.

Quem tomou a frente? A impren-
sa que por sua vez, também não in-
venta. E é ela que pressiona para
que absurdos não aconteçam e as-
sim contribui para uma sociedade
mais equilibrada. Ela coleta os da-
dos diretamente da mesma fonte
do Ministério da Saúde: as secreta-
rias estaduais.

O que esperar em seguida? Se os
números continuar em ascensão -
o que já está acontecendo em de-
corrência da flexibilização - não se
vai mais comprar EPIs, instalar res-
piradores, UTIs, ampliar leitos por-
que suspeita-se que o número lan-
çado num determinado local é um
pouco maior do que é na realida-
de? Na ponta da linha estão vidas
que precisam ser salvas.

Com responsabilidade, todos, sem
exceção de gestor municipal, esta-
dual e federal precisam assumir o
controle e exercer as suas funções.

Precisam se unir numa causa úni-
ca nesse país: vencer a pandemia,
a crise econômica e salvar vidas.

Será que é tão difícil?

Melissa Schirmanoff

A pandemia do novo coronavírus
e a consequentes medidas de iso-
lamento social trazem um desafio
extra para as famílias com crianças.
Com a suspensão das aulas nas es-
colas é preciso criatividade para
continuar reorganizando as agen-
das, além de adequar horários es-
pecíficos para as atividades em fa-
mília, os estudos e as brincadeiras.

Nesse período, a situação econô-
mica também está alterando a roti-
na de muitas famílias brasileiras que
buscam no planejamento e no cor-
te de gastos extras uma alternati-
va. Especialistas garantem que é
importante aprender a lidar com o
dinheiro desde cedo. Por isso, e
para ajudar as famílias que já esgo-
taram o repertório de atividades
com as crianças, o Sicredi preparou
algumas dicas de atividades de edu-
cação financeira e brincadeiras fá-
ceis de fazer, que trazem conheci-
mento de maneira lúdica e diverti-
da.

1 – Lições financeiras com a Tur-

ma da Mônica

Os desenhos animados são um
sucesso entre a garotada, mas em
tempos de isolamento social vale
investir também em produções que
agregam conhecimento. Dicas de
educação financeira e sobre como
economizar estão presente nos de-
senhos animados da Turma da Mô-
nica feitos em parceria com o
Sicredi. São três animações que tra-
zem como tema central questões
como: de onde vem o dinheiro, or-
çamento familiar e a recompensa
de quem sabe administrar os gas-
tos. Os desenhos animados podem
ser assistidos no canal oficial do
Sicredi no YouTube. “Desenvolve-
mos várias iniciativas de educação
financeira porque acreditamos que
os conceitos aprendidos na infân-
cia ficam por toda a vida. Uma cri-
ança que sabe de onde vêm os re-
cursos e entende as relações de
consumo, a importância do plane-
jamento e do hábito de poupar terá
mais chances de evitar dívidas no
futuro”, explica o presidente nacio-
nal do Sicredi e da Central Sicredi
PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock.

2 - Jogos de tabuleiro

Conhecidos entre crianças de vá-
rias gerações, os jogos de tabuleiro
ajudam a reunir pessoas de várias
idades que moram na mesma casa.
Alguns jogos, como os tradicionais
Monopoly e Banco Imobiliário, es-
timulam a capacidade de raciocínio
e negociação dos participantes.
Durante a partida, as crianças tam-
bém podem aprender a planejar o
uso de recursos e fazer investimen-
tos. Como a brincadeira normal-
mente reúne jogadores de várias
idades, os jogos também podem ser
uma oportunidade para as crianças
aprenderem as nuances do mundo
dos negócios.

3 - Quiz e atividades na internet

Com o objetivo de ensinar educa-
ção financeira de uma maneira leve

Aprender brincando: dicas de
atividades educativas e sobre

finanças para fazer com
crianças durante isolamento

e divertida em diferentes platafor-
mas, o Sicredi lançou um conteúdo
especial sobre educação financeira
também  disponível na internet. A
página traz opções de quiz, livro de
atividades e desenhos para pintu-
ra. Os conteúdos podem ser traba-
lhados envolvendo adultos e crian-
ças e promovem uma reflexão so-
bre planejamento financeiro. O pro-
jeto Tranformando.com.vc com a
iniciativa “Fica em Casa”  também
reúne dicas e orientações de ativi-
dades para fazer com as crianças
tornando a quarentena um mo-
mento de diversão e aprendizagem.
“A melhor coisa que pode aconte-
cer com uma criança é desenvolver
todos os seus sentidos com músi-
ca, dança, teatro, brincadeiras, jo-
gos de montar, pinturas e desenhos.
Todas essas atividades são impor-
tantes, pois desenvolvem a coorde-
nação visomotora. Na brincadeira,
as crianças também estão desenvol-
vendo atenção e concentração”, ex-
plicou o mestre em Educação Mar-
cos Meier, durante uma live trans-
mitida pelo projeto Transformando.

4 - Exploração em Casa

Nessa atividade é possível estimu-
lar a curiosidade das crianças. Para
brincar basta provocar a formação
de uma “Pergunta Exploratória”. É
preciso incentivar a criança a en-
contrar, dentro de casa, algum tema
que que ela gostaria de saber as
respostas. Use pontos estratégicos
da casa, como a cozinha ou a sala,
para estimular a descoberta. Defi-
nida a pergunta, a criança pode par-
tir para a “Expedição Investigativa”
desbravando o ambiente que ela
pretende explorar e com as ques-
tões que podem ser respondidas
pelos adultos, com os conhecimen-
tos já obtidos, ou também com aju-
da das tecnologias ou outras formas
de pesquisa. A atividade pode ser
concluída com a criança conversan-
do sobre tudo que aprendeu com a
exploração. A brincadeira é inspira-
da no Programa A União Faz a Vida,
principal iniciativa de responsabili-
dade social do Sicredi. “A
metodologia  propõe uma aprendi-
zagem participativa tendo o diálo-
go como premissa básica. O progra-
ma já impactou mais de 2 milhões
de crianças e adolescentes em todo
o país”, afirma a assessora de De-
senvolvimento do cooperativismo
da Central Sicredi PR/SP/RJ, Alyne
Lemes.

5 - Imaginação para comprar e

vender

Pais e filhos podem se divertir jun-
tos com uma loja, um restaurante
ou um supermercado fictício. Vale
usar a imaginação e revezar para
escolher qual participante vai com-
prar ou vender os produtos. Com a
brincadeira é possível estimular a
capacidade de raciocínio e negoci-
ação, treinar a habilidade de calcu-
lar e ainda auxiliar na reflexão so-
bre preço dos produtos e a compra
consciente.

Poesia

O que tem te enrijecido? O que tem te parado?
Você consegue agora parar o que está fazendo e se analisar?
Sabe, Deus te fez com grande propósito, para você reinar aqui

na terra!  Mas muitas vezes você não consegue ver SEUS resulta-
dos e sabe por quê?

Por causa do seu medo!
Medo de errar, medo de fracassar, medo de não ser aceito,

medo do novo, medo do diferente medo de falir até mesmo o
medo de você!

A dica de hoje é: O verdadeiro amor lança Fora todo Medo.
Olhe mais pra dentro de você. Você é capaz, você consegue!

ACREDITE MAIS EM VOCÊ!

Medo do que?

Se tem uma verdura que é curio-
sa é o agrião, além de muito nutri-
tiva, claro. O agrião é uma planta
semiaquática que está presente na
alimentação do homem desde os
primórdios da humanidade, sendo
considerado pela maioria dos his-
toriadores como o vegetal mais an-
tigo que faz parte do nosso consu-
mo.

Picante e de origem asiática, o
agrião era associado à força e o seu
sumo era dado aos escravos para
aumentar a sua produtividade. Che-
gou à Europa através da Alemanha
apenas no século XVI, e atualmen-
te é cultivado em diversas partes do
mundo, sendo muito usado para o
preparo de diversos pratos na culi-
nária mundial. Para escolher o
agrião ideal, prefira os maços que
possuam as folhas frescas e de to-
nalidade verde-escura, sem a pre-
sença de manchas ou regiões ama-
reladas. Além disso, os talos devem
ser firmes e quebradiços.

Possui alto teor de ferro, Cálcio e
vitamina C, além disso, ele contém
outros nutrientes que são muito
importantes para a saúde, como o
magnésio, fósforo, ácido fólico, vi-
tamina B6, vitamina B12, entre ou-
tros. Ele também é rico em vitami-
na A e a quantidade de ferro que
apresenta é maior do que a do es-
pinafre da couve.

O consumo do agrião ajuda a au-
mentar a imunidade, além de tra-
tar da tireoide e prevenir contra
certos tipos de câncer, entre os seus
principais benefícios, destacamos:

- Ajuda na prevenção do câncer:
o agrião é capaz de reduzir a quan-
tidade de substâncias presentes no
corpo que são responsáveis pelo
surgimento do câncer.

- Reduz a pressão arterial: porque
ele contém uma quantidade bastan-
te significativa de cálcio, potássio e
magnésio, componentes que são
fundamentais para as pessoas que
possuem tendência a pressão alta.

- Possui ação antioxidante: um dos
motivos é porque o agrião apresen-
ta um efeito antioxidante, o que faz
com que os radicais livres (substân-
cias prejudicais ao corpo) sejam
combatidos no organismo.

- Contribui para a perda de peso:
contém uma boa quantidade de fi-
bras solúveis e insolúveis, que tra-
zem uma maior saciedade e tam-
bém uma melhora na evacuação
intestinal.

- Protege a saúde dos pulmões:
contribui para a lubrificação desse
órgão, o que ajuda a evitar a tosse,
inflamações das vias respiratórias e
a dor de garganta.

- Colabora para a saúde óssea e
bucal: possui uma quantidade mui-
to elevada de cálcio em sua com-
posição, portanto é um poderoso
aliado para a saúde dos ossos e dos
dentes, mantendo-os mais fortes e
saudáveis.

- Ajuda a tratar doenças respira-
tórias: a quantidade elevada de vi-
tamina C contribui para que a gripe
e resfriados comuns sejam evita-
dos, além de tratar problemas res-
piratórios, como bronquite, asma,
sinusite, renite etc.

- Mais disposição para a prática de
exercícios físicos: a ingestão regu-
lar de agrião, faz com que os níveis
de energia do corpo sejam restau-
rados, trazendo mais disposição
para as pessoas que praticam ativi-
dades físicas.

Bem, agora é só apostar no
verdinho e pronto. Duas receitas
delícia para o inverno:

Receita de salada de agrião com

manga

Ingredientes:

100g de agrião;
1/2 manga cortada em cubos;

1 colher de chá de gergelim bran-
co.

Molho

1/2 manga picada;
sumo de 1/2 limão;
sal a gosto;
azeite a gosto;
lascas de gengibre.

Modo de preparo:

Lave e descasque a manga. Corte
em cubinhos. Lave o agrião, escor-
ra. Em uma saladeira misture os
dois. Bata todos os ingredientes do
molho no liquidificador, coe. Regue
a salada e sirva.

Rabada com Agrião

Ingredientes:

3 kg de rabada bovina limpa – o
excesso de gordura deve ser retira-
do

3 cebolas, 1 cenoura e 4 talos de
salsão cortados em cubos mínimos

2 folhas de louro; 4 grãos de pi-
menta preta, 1 pimenta dedo de
moça

1 maço de agrião (separe as folhas
dos talos que devem ser picadi-
nhos)

1/2 maço de cheiro verde
1 garrafa de vinho tinto seco
Sal à gosto

Modo de preparo:

Com no mínimo de 3 horas de an-
tecedência, faça uma marinada com
a cenoura, o salsão, os talos do
agrião, o vinho, a pimenta, o louro,
dedo-de-moça. Não junte sal.

Retire a carne da marinada, coe o
líquido separando os ingredientes
sólidos. Em uma panela de pressão
doure a cebola em um fio de óleo e
uma colher de sobremesa de sal.
Junte os ingredientes sólidos da
marinada e deixe suar. Junte a car-
ne para dourar. Quando a carne co-
meçar a grudar no fundo da panela
adicione 1/2 copo de água e com ele
“limpe” o fundo da panela. Espere
grudar novamente e novamente
junte pouca água – repita este pro-
cesso umas 5 vezes.

Junte o líquido da marinada, es-
pere ferver, prove o sal e então
tampe a panela e deixe cozinhar
por uma hora na pressão em fogo
médio. Se a carne estiver macia,
dê o ajuste final do sal e então jun-
te as folhas de salsa, folhas do
agrião levemente temperados
com suco de l imão, duas
pitadinhas de sal, pimenta do rei-
no moída na hora e um fiozinho
de azeite. Se quiser, acrescente
em pimenta dedo-de-moça
fatiada na hora.

Desligue o fogo, tampe a panela
e espere uns dez minutinhos an-
tes de levar para a mesa. Fica óti-
ma servida com polenta ou arroz
branquinho.

Bom Apetite e curta o início do

inverno!

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

Jornal A Cidade,

há 34 anos

levando informação

ao leitor com credibilidade

e transparência.
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Informativo ACIUPlano São Paulo

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.

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  20 e 21 de junho, não circulará em versão

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

acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Agora que o comércio de Ubatuba está sendo flexibilizado para abrir suas portas, presenteie seu amor
prestigiando o comércio de nossa cidade.

Lembrando sempre dos cuidados necessários indispensáveis:
- Vá às compras sozinho(a), SEMPRE usando máscara tapando boca, nariz e laterais bem fechadas.
-Álcool gel sempre à disposição e lave sempre as mãos com água e sabão.
Vamos comerciantes e consumidores respeitar as normas.
Ótimas compras e um Feliz Dia dos Namorados!
O mundo precisa de mais amor e conscientização.

Ubatuba, assim como as de-
mais cidades do Litoral Norte vai
continuar por mais 15 dias na
fase laranja do Plano São Paulo,
o programa de flexibilização da
economia elaborado pelo Go-
verno do Estado. O anúncio foi
feito pelo governador João
Doria, durante coletiva no início
da tarde de quarta-feira (10).

Os municípios da Diretoria Re-
gional de Saúde de Taubaté
(DRS-17), onde está inserida a
cidade de Ubatuba, enquanto o
número de casos de Covid-19,
não for estabilizado nessa re-
gião, a cidade não poderá seguir
para a próxima fase de
flexibilização e assim, continuam
na Fase 2 (laranja) do Plano São
Paulo.

Apesar do aumento da capaci-
dade de atendimento hospitalar
em cidades litorâneas como
Caraguatatuba e São Sebastião,
os novos índices semanais de
avanço do coronavírus levaram
o Estado a elevar o alerta em
praticamente todo o interior
paulista.

Ubatuba se mantém na fase
laranja do Programa de

Flexibilização da economia

O Litoral Norte, que faz parte
da região do Vale do Paraíba
continua, a partir de segunda-
feira (15) na fase laranja, que é
a de controle.

Dessa forma, segue permitida
a abertura com restrições de
imobiliárias, concessionárias,
escritórios, comércio tal como já
autorizados por decretos muni-
cipais. Nada muda por enquan-
to.

A cor de cada região no mapa
foi definida por critérios como
taxa de ocupação de UTIs, to-
tal de leitos a cada 100 mil ha-
bitantes e números de casos,
mortes e internações por
Covid-19.

Desde abril, as projeções do
Estado já apontavam que a
contaminação estava mais ace-
lerada no interior do que na ca-
pital. Com os últimos dados do
Plano SP, o Governo decidiu
ampliar restrições a atividades
econômicas não essenciais em
cinco regiões. Araraquara e
Bauru voltaram da fase 3 (ama-
rela) para a 2 (laranja), en-

quanto que as áreas de Ribei-
rão Preto, Barretos e Presiden-
te Prudente voltaram à etapa
1 (vermelha) de máxima restri-
ção.

Na capital e demais regiões –
Araçatuba, Campinas, Franca,
Marília, Piracicaba, São João
da Boa Vista, São José do Rio
Preto, Sorocaba e Taubaté (na
qual o Litoral Norte está inclu-
ído) – que estavam na fase 2
de retomada restrita desde o
início do mês, houve estabili-
dade na maioria dos índices.
Todas permanecem na mesma
classificação até a próxima atu-
alização de painel do Plano SP,
prevista para o próximo dia 17.

“Há uma tendência em todo
o interior de evolução da
pandemia e o momento de
controle, ao mesmo tempo
que na Região Metropolitana
de São Paulo, Baixada Santista
e Vale do Ribeira a gente regis-
tra essa desaceleração”, acres-
centou o Secretário de Desen-
volvimento Regional, Marco
Vinholi.

Iniciativa é padrão adotado
pela Rede Municipal de Ensino

Alunos da Rede Municipal de
Ensino de Ubatuba que não pos-
suem acesso à internet ou recur-
sos para acompanhar as aulas
online estão recebendo as ativi-
dades por meio de kits elabora-
dos e montados pela secretaria
de Educação do município. Se-
manalmente, eles são distribuí-
dos às famílias sem acesso digi-
tal para que os estudantes não
tenham o aprendizado prejudi-
cado.

Os pais e responsáveis retiram
o material nas referidas unida-
des escolares às segundas-feiras.
Como Ubatuba apresenta gran-
de extensão territorial, algumas
situações em que as famílias re-
sidem muito distantes, as própri-
as equipes gestoras estão se des-
locando até a moradia dos alu-
nos e entregando o kit semanal
de atividades.

“É tempo de nos unirmos e nos
solidarizarmos. Estamos todos
passando por esse período difí-
cil, mas com planejamento e
muito trabalho iremos fazer o

Educação

Atividades remotas chegam
aos alunos sem acesso à

internet em Ubatuba

possível para amenizar as dificul-
dades e nos preparamos para,
em breve, estarmos todos jun-
tos novamente”, destacou a se-
cretária de Educação, Pollyana
Gama.

Aulas online

Desde o início da pandemia da
Covid-19, a secretaria de Educa-

ção de Ubatuba disponibilizou
ferramentas, como a plataforma
educacional interativa e até
mesmo o  WatsApp, para que os
professores da rede, em todas as
etapas, compartilhem o conteú-
do e as atividades com os alu-
nos.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

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

Desde 1974

www.uniaocontabil.net.br

* Assessoria Contábil, Fiscal e Trabalhista

* Abertura e encerramento de empresas

* Administração de condomínio - * Imposto de Renda

Tel. (12) 3832-1512
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Novo Coronavírus - COVID-19Remédios falsos

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  20 e 21 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

IPMU

Portaria n.º 027 de 10 de junho de 2020
SIRLEIDE DA SILVA, Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba - IPMU, no uso das atribuições

que lhe confere o artigo 89, inciso XV da Lei Municipal n.º 2.650, de 16 de Fevereiro de 2005, à vista dos elemen-
tos e informações constantes do Processo Administrativo IPMU/014/2020,

RESOLVE:

Art. 1º- O recadastramento anual obrigatório dos aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto de Previ-
dência Municipal de Ubatuba – IPMU, em atendimento ao artigo 25 da Lei Municipal 2650/2005, ocorrerá no
período de 01/10/2020 a 30/11/2020.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

IPMU - Ubatuba, 10 de junho de 2020.
Sirleide da Silva - Presidente do Instituto de Previdência Municipal de Ubatuba

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

O aumento do número casos
de falsificação de medicamen-
tos tem gerado preocupação à
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). De acordo
com o órgão, em 2018, foram
identificados três casos, no ano
pássaro mais quatro e em 2020,
até o momento, já foram
identificadas três falsificações
de medicamentos. A maioria
desses registros envolve medi-
camentos de alto custo.

As adulterações detectadas
recentemente modificam, prin-
cipalmente, medicamentos de
indicações terapêuticas críticas,
como oncológicos, antivirais
destinados ao tratamento da
hepatite C e outros para terapia
de complicações do transplan-
te de medula óssea.

Apesar de as investigações ain-
da estarem em curso, a Anvisa
destaca que um fato comum é
a importação em nome de pa-

Anvisa alerta sobre aumento
do número de casos de

falsificação de medicamentos

cientes, oferecida por compa-
nhias que se identificam como
“assessorias” de importação e
acabam por distribuir os medi-
camentos diretamente a hospi-
tais ou planos de saúde.

A Anvisa informa que os instru-
mentos de Licença Sanitária,
Autorização de Funcionamento,
Registro Sanitário e Certificação

de Boas Práticas de Fabricação
são exigidos das empresas legal-
mente autorizadas no Brasil. As-
sim, quando o paciente optar
por importar diretamente um
medicamento, deixa de contar
com todos esses esforços, e pas-
sar a ser o responsável pela ga-
rantia da autenticidade e da
qualidade desse medicamento.

Ainda não há detalhes sobre
o valor das parcelas; ministro
da Economia, Paulo Guedes,
também anunciou a unifica-
ção dos programas sociais

e retomada da Carteira
Verde e Amarela

Segundo Paulo Guedes, minis-
tro da Economia, o auxílio
emergencial do Governo Fede-
ral será prorrogado por mais
dois meses. A informação foi
dada na reunião do Conselho de
Governo, que ocorreu na terça-
feira (9).

O ministro não disse qual será
o valor das duas parcelas adici-
onais. Em vigor, o benefício paga
três parcelas de R$ 600 aos tra-
balhadores informais, mi-
croempreendedores individuais
(MEI), autônomos e desempre-
gados. O objetivo do programa

Coronavoucher

Auxílio emergencial será
prorrogado por mais dois meses

é minimizar o impacto econômi-
co durante a pandemia da
Covid-19.

Durante a reunião de minis-
tros com o presidente Jair
Bolsonaro, Paulo Guedes afir-
mou que o governo vai lançar

o Renda Brasil, uma iniciati-
va que vai unificar os progra-
mas sociais. O ministro disse,
também, que após  a
pandemia, o projeto Carteira
Verde e Amarela vai ser reto-
mado.

O Ministério Público de Contas
do Estado de São Paulo
implementou em seu site, um
canal para receber denúncias
referentes a contratações
emergenciais durante a
pandemia.

Assim, qualquer cidadão
paulista que detenha informa-
ções sobre possíveis irregulari-
dades (nepotismo,
favorecimento, sobrepreço etc.)
em contratos firmados pela pre-
feitura de sua cidade (com exce-
ção da cidade de São Paulo) ou
pelo próprio Governo Estadual
no combate ao novo
coronavírus, poderá fazer a de-
núncia, de forma sigilosa e, até
mesmo, anônima.

É fundamental a participação
da sociedade para que os órgãos
de controle externo possam atu-

Controle de gastos

Ministério Público cria canal para
denúncias de contratações

emergenciais durante a pandemia

ar plenamente em defesa do
bom uso dos recursos públicos,
principalmente neste momento
de crise em que vivemos.

Para efetuar a denúncia, acesse
o site www.mpc.sp.gov.br e

clique no ‘botão’ DENUNCIE!

Em seguida, basta preencher o
formulário http://
www.mpc.sp.gov.br/controle-
social-na-pandemia/ e enviar.

Na terça-feira, 9 de junho, foi
confirmada a morte de uma pa-
ciente do sexo feminino, com 57
anos, moradora do Centro de
Ubatuba. A paciente foi
transferida da Santa Casa de
Ubatuba para o Hospital Santos
Dumont em São José dos Cam-
pos no dia 01/06, após ser aten-
dida no Pronto Socorro com
quadro de confusão mental e
vômito com sangue. Esteve in-
ternada na UTI até o dia 07/06
quando evoluiu a óbito. Tinha
antecedentes de doença hepá-
tica crônica. Na internação, foi
realizada testagem rápida para
Covid-19 com resultado positivo.

Na quarta-feira (10), mais um
óbito foi confirmado no municí-
pio e mais dois passarem a ser
investigados (aguardam resulta-
do do teste para a Covid), ele-
vando assim, o número total de
óbitos confirmados para cinco
em Ubatuba.

Em 24 horas, 8 novos casos da
doença foram confirmadas. De
acordo com o boletim número
87, emitido na quarta-feira (10),
Ubatuba tem 431 casos notifica-
dos junto ao Ministério da Saú-
de. Desse total, 85 foram confir-
mados positivos para Covid-19,
já incluindo os cinco que foram
a óbito, 314 foram descartados
(negativos para Covid-19) e 32

Cinco óbitos são confirmados
por Covid-19 em Ubatuba

e mais dois são investigados
Município tem um total
de 85 casos confirmados

aguardam resultado de exame,
incluindo um óbito suspeito de
paciente do sexo masculino,
morador do bairro Rio Escuro.
Dos 85 casos confirmados, 66
são considerados recuperados,
05 faleceram e 14 estão em
acompanhamento.

Entre os pacientes com suspei-
ta da doença, há dois internados
na Santa Casa, na ala Covid, e
quatro pacientes foram transfe-
ridos para hospitais de outros
municípios.

Os bairros com maior incidên-
cia da doença confirmada
laboratorialmente é o Centro
com 15, Itaguá com 11 e Jardim

Carolina com 06. Na sequência
estão os bairros da Estufa II e
Taquaral com 5. Outros bairros
também registram confirmações
da doença entre seus morado-
res, como por exemplo, o
Perequê-açu e Ipiranguinha,
ambos com 4.

Os homens são a maioria da totali-
dade dos casos confirmados (48) e a
faixa etária mais acometida é acima
dos 60 anos.

A Vigilância em Saúde mantém a
recomendação de manter o
distanciamento social, higienizar as
medidas de higiene com água e sa-
bão ou álcool e gel e sair somente se
necessário, sempre com máscara.

Ubatuba continua com 5
óbitos confirmados e 2 em

investigação

Nas últimas 24 horas, 4 novos
casos da doença foram confirma-
dos na cidade.

De acordo com o boletim nú-
mero 88, emitido na quinta-fei-
ra (11), Ubatuba tem 433 casos
notificados junto ao Ministério
da Saúde. Desse total, 89 foram
confirmados positivos para
Covid-19, já incluindo os cinco
que foram a óbito, 324 foram
descartados (negativos para
Covid-19) e 20 aguardam resul-
tado de exame, incluindo dois
óbitos em investigação.

Dos 89 casos confirmados, 66
são considerados recuperados,
05 faleceram e 18 estão em
acompanhamento.

Entre os pacientes com suspei-
ta da doença, há dois internados
na Santa Casa, na ala Covid, e
mais dois pacientes com suspei-
ta da doença estão internados
em hospitais de outros municí-
pios. De quarta para quinta-fei-

Mais quatro casos de Covid-19
são confirmados em Ubatuba

ra (11), dois tiveram alta.
Sobre discrepância de dados

relacionados aos óbitos ocorri-
dos em decorrência da Covid di-
vulgados através de boletins
epidemiológicos e questionados
em grupos públicos nas redes
sociais Facebook, a Prefeitura de
Ubatuba vem a público informar
que a consolidação dos dados
sobre a Covid-19 em Ubatuba é
feita pela equipe da Vigilância
Epidemiológica com muita res-
ponsabilidade e correção.

Não há nenhum procedimen-
to incorreto na tabulação das
informações que, além de todo
o cuidado da equipe municipal,
ainda conta com a supervisão e
o monitoramento do Estado por
meio do Grupo de Vigilância
Epidemiológica (GVE) e pelo
Departamento Regional de Saú-
de (DRS).

Todos os óbitos por Covid-19
foram confirmados
laboratorialmente, ou seja,
apresentam resultado positivo
para Covid-19, inclusive o último
óbito. Ainda fazendo referência

ao último óbito confirmado, foi
o GVE Caraguatatuba (Estado)
quem nos encaminhou a notifi-
cação e resultado de exame para
Covid-19 positivo pois o óbito
ocorreu em outro município.

Os óbitos sem resultado de exa-
mes laboratoriais específicos
para a Covid-19, ainda que na
declaração de óbito conste re-
gistro de Covid-19, são conside-
rados óbitos suspeitos.

Lamentamos as vidas huma-
nas perdidas em decorrência
da Covid-19 e reforçamos que
toda a população mantenha
as medidas de prevenção,
mantendo o distanciamento
social, utilizando máscara se
tiver que sair e higienizando
as mãos regularmente com
água e sabão ou álcool em gel.

A V igilância em Saúde man-
tém a recomendação de man-
ter o distanciamento social,
higienizar as medidas de higi-
ene com água e sabão ou ál-
cool e gel e sair somente se
necessário, sempre com más-
cara.

A Prefeitura de Ubatuba vem
a público informar que a conso-
lidação dos dados sobre a
Covid-19 em Ubatuba é feita
pela equipe da V igilância
Epidemiológica com muita res-
ponsabilidade e correção.

Não há nenhum procedimen-
to incorreto na tabulação das
informações que, além de todo
o cuidado da equipe municipal,
ainda conta com a supervisão e
o monitoramento do Estado por
meio do Grupo de Vigilância
Epidemiológica (GVE) e pelo
Departamento Regional de Saú-
de (DRS).

Todos os óbitos por Covid-19
foram confirmados
laboratorialmente, ou seja,
apresentam resultado positivo
para Covid-19, inclusive o últi-
mo óbito. Ainda fazendo refe-
rência ao último óbito confirma-
do, foi o GVE Caraguatatuba (Es-
tado) quem nos encaminhou a
notificação e resultado de exa-
me para Covid-19 positivo pois

Administração Pública

Nota oficial: Sobre os dados
da Covid-19 em Ubatuba

o óbito ocorreu em outro muni-
cípio.

Os óbitos sem resultado de
exames laboratoriais específi-
cos para a Covid-19, ainda que
na declaração de óbito cons-
te registro de Covid-19, são
considerados óbitos suspei-
tos.

Lamentamos as vidas huma-
nas perdidas em decorrência

da Covid-19 e reforçamos que
toda a população mantenha
as medidas de prevenção,
mantendo o distanciamento
social, utilizando máscara se
tiver que sair e higienizando
as mãos regularmente com
água e sabão ou álcool em gel.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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Flexibilização da quarentena

O

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  20 e 21 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Menores de idade
Autorização de viagem para menores de idade

será emitida pela internet

O Governador João Doria apre-
sentou na quarta-feira (10) a se-
gunda atualização do Plano São
Paulo para acompanhamento da
evolução da pandemia em todo
o Estado. Apesar do aumento da
capacidade de atendimento
hospitalar, os novos índices se-
manais de avanço do
coronavírus levaram o Estado a
elevar o alerta em praticamen-
te todo o interior paulista.

“Nosso desafio é estar um pas-
so à frente da pandemia, temos
que garantir atendimento a to-
dos. São Paulo se preparou pro-
fissionalmente e tecnicamente
para enfrentar a pandemia”, afir-
mou o Governador. “Estamos
salvando cerca de 40 vidas por
hora e evitando a contaminação
de dez pessoas por minuto. O
Plano São Paulo é um GPS que
nos guia, orientado pela medi-
cina e com a contribuição do
setor econômico para sairmos
da crise com previsibilidade, se-
gurança e o maior número pos-
sível de vidas salvas”, disse
Doria.

Na média estadual dos últimos
sete dias, houve redução na taxa
de ocupação de leitos de tera-
pia intensiva para COVID-19 de
72,6% para 69,1%, além de au-
mento na média de vagas por
cem mil habitantes de 15,4 para
18,1. No mesmo período, o to-
tal de casos e mortes teve que-
das reduzidas, de 1% e 3% res-
pectivamente, mas as
internações pela doença subi-
ram 7%.

O reforço na rede hospitalar foi
substancial nos últimos 15 dias,
quando o Governo de São Pau-
lo intensificou a distribuição de
respiradores e ampliou o núme-
ro de vagas em UTIs para paci-
entes graves com coronavírus.
No dia 25 de maio, o total de
leitos de terapia intensiva no
estado era de 6.542, foi a 7.134
no dia 1º de junho e, atualmen-
te, é de 7.610 e deve crescer ain-
da mais até o fim do mês.

Desde abril, as projeções do Es-
tado já apontavam que a conta-

Governo do Estado apresenta
painel atualizado do Plano SP

minação estava mais acelerada
no interior do que na capital.
Com os últimos dados do Plano
SP, o Governo decidiu ampliar
restrições a atividades econômi-
cas não essenciais em cinco re-
giões. Araraquara e Bauru volta-
ram da fase 3 (amarela) para a 2
(laranja), enquanto que as áre-
as de Ribeirão Preto, Barretos e
Presidente Prudente voltaram à
etapa 1 (vermelha) de máxima
restrição.

Já nas regiões da Baixada
Santista e de Registro, a melho-
ra nos índices semanais de vari-
ação de casos confirmados,
internações e mortes por
COVID-19 levou à reclassificação
da fase vermelha para a laranja,
que permite reabertura restrita
de imobiliárias, concessionárias,
escritórios, comércio de rua e
shoppings centers. O mesmo
ocorreu em todas as cinco sub-
regiões da Grande São Paulo.

Na capital e demais regiões -
Araçatuba, Campinas, Franca,
Marília, Piracicaba, São João da
Boa Vista, São José do Rio Pre-
to, Sorocaba e Taubaté - que es-
tavam na fase 2 de retomada
restrita desde o início do mês,
houve estabilidade na maioria
dos índices. Todas permanecem
na mesma classificação até a
próxima atualização de painel
do Plano SP, prevista para o pró-
ximo dia 17.

“O isolamento social é chave
nesse processo. Esse cenário só

se garante com a cooperação da
população e também com a li-
derança dos prefeitos nessa par-
ceria com o Governo do Estado”,
destacou a Secretária de Desen-
volvimento Econômico, Patricia
Ellen.

“Há uma tendência em todo o
interior de evolução da
pandemia e o momento de con-
trole, ao mesmo tempo que na
Região Metropolitana de São
Paulo, Baixada Santista e Vale do
Ribeira a gente registra essa
desaceleração”, acrescentou o
Secretário de Desenvolvimento
Regional, Marco Vinholi.

Com os resultados de quarta,
a maior parte do Estado está na
fase laranja, que não permite a
reabertura de bares, restauran-
tes, salões de beleza ou acade-
mias. Nas três regiões classifica-
das na etapa vermelha, só estão
autorizadas atividades comerci-
ais e serviços essenciais.

Indústria e construção civil
continuam com funcionamento
normal em todo o Estado. A
nova classificação anunciada
nesta quarta entra em vigor a
partir da próxima segunda-feira,
15. Até lá, as prefeituras de mu-
nicípios que tiveram restrição ou
flexibilização de serviços deve-
rão publicar decretos municipais
adequando as normas locais de
quarentena ao novo painel do
Plano São Paulo.

Transparência
Os dados estatísticos referen-

tes aos critérios técnicos que
norteiam o Plano São Paulo es-
tão à disposição de qualquer
pessoa no boletim completo do
coronavírus no Estado. Todo o
material com mapas interativos,
gráficos e tabelas com dados
consolidados pode ser consulta-
do ou baixado no site
seade.gov.br/coronavirus/, que
recebe atualizações diárias.

As estratégias e critérios do Pla-
no São Paulo para retomada da
economia de acordo com cinco
níveis de reabertura parcial es-
tão à disposição na página
s a o p a u l o . s p . g o v . b r /
coronavirus/planosp/. O site
também permite consulta e
download de todos os protoco-
los sanitários para todos os se-
tores produtivos e também as
regras de testagem para
coronavírus no setor privado.

Já o documento com o resumo
do painel atualizado do Plano
São Paulo para todas as regiões
do Estado, apresentado nesta
quarta no Palácio dos Bandei-
rantes, pode ser consultado ou
baixado no link
saopaulo.sp.gov.br/wp-content/
uploads/2020/06/PlanoSP-
10062020.pdf

Crianças e adolescentes de até 16
anos vão poder viajar
desacompanhados em viagens na-
cionais e internacionais com uma
autorização emitida pela internet.
A novidade foi instituída pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) no
dia 10 de junho e entra em vigor
em 60 dias.

A autorização pode ser expedida
pelo prazo a ser indicado pelos pais
ou responsáveis e será válida por
dois anos.

Segundo o CNJ, o documento
obedece o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e possui o mes-
mo valor da autorização física, po-
dendo ser apresentada à Polícia Fe-
deral e às empresas de transporte
rodoviário, marítimo ou
aeroportuário. Ela vai conter a cha-
ve de acesso e QR Code para con-
sulta.

Parceria entre o Instituto
Butantan e a farmacêutica

chinesa Sinovac prevê ensaio
clínico entre 9 mil voluntários

no Brasil para comprovar
eficácia de imunização

O Governador João Doria
anunciou na quinta-feira (11)
uma parceria inédita entre o Ins-
tituto Butantan e a farmacêuti-
ca chinesa Sinovac para produ-
ção e testes em estágio avança-
do de uma vacina contra o
coronavírus. O acordo prevê
testagem em 9 mil voluntários
no Brasil e fornecimento de do-
ses até junho de 2021 se a imu-
nização se provar eficaz e segu-
ra.

“Hoje é um dia histórico para
São Paulo e o Brasil, assim como
para a ciência mundial. O Insti-
tuto Butantan fechou acordo de
tecnologia com a gigante farma-
cêutica Sinovac Biotech para a
produção da vacina contra o
coronavírus”, declarou o Gover-
nador.

“A vacina do Butantan é das
mais avançadas. Estudos indi-
cam que ela estará disponível no
primeiro semestre de 2021. Com
ela, poderemos imunizar mi-
lhões de brasileiros”, reforçou
Doria.

A vacina é chamada de
CoronaVac pela farmacêutica
chinesa e já foi administrada
com sucesso em cerca de mil
pessoas na China nas fases clíni-
cas um e dois - antes, já havia
sido aprovada em testes de la-
boratório e em macacos. Com o
controle da pandemia na Ásia, a
empresa sediada em Pequim
buscava cooperação com outros
países para dar sequência à eta-
pa final de testes.

“Poucos meses após a confir-
mação do primeiro caso de
COVID-19 no país, São Paulo vai
liderar um ensaio clínico fase
três e se prepara para iniciar a
produção nacional de uma vaci-
na promissora, que poderá ser
disponibilizada em tempo recor-
de na rede pública de saúde”,
afirmou o Diretor do Instituto
Butantan, Dimas Tadeu Covas.

Ciência no combate à Covid

Governo de São Paulo vai
testar e produzir vacina

contra coronavírus

Com a formalização do acordo,
o Butantan submeterá a propos-
ta de ensaio clínico à aprovação
dos comitês de ética e pesqui-
sa. Após o aval, a testagem po-
derá ser iniciada em julho.

O ensaio clínico vai verificar
eficácia, segurança e o potenci-
al do medicamento para produ-
ção de respostas imunes ao
coronavírus nos 9 mil voluntári-
os. O Butantan vai preparar cen-
tros de pesquisa para condução
dos estudos em todo o Brasil.

Se a vacina for aprovada, a
Sinovac e o Butantan vão firmar
acordo de transferência de
tecnologia para produção em
escala industrial tanto na China
como no Brasil para fornecimen-
to gratuito ao SUS (Sistema Úni-
co de Saúde). Os passos seguin-
tes são o registro do produto
pela Anvisa e fornecimento da
vacina em todo o Brasil.

“Estamos orgulhosos de parti-
cipar da luta contra a COVID-19
e esperamos trabalhar com o
Instituto Butantan para ajudar o
povo do Brasil. Com a parceria,
a Sinovac poderá aumentar a
velocidade sem precedentes de
desenvolvimento do CoronaVac
sem comprometer nossos altos
padrões e procedimentos de se-
gurança”, disse em nota o Presi-
dente e CEO da Sinovac,
Weidong Yin.

Como funciona

De acordo com a OMS (Organi-
zação Mundial de Saúde), há
cerca de 136 candidatas a vaci-
nas contra o coronavírus em es-
tudos em todo o mundo, mas
somente dez estão na fase de

ensaio clínico, que permite
testagem em humanos. A vaci-
na da Sinovac é baseada na ma-
nipulação em laboratório de cé-
lulas humanas infectadas com o
coronavírus.

A vacina, então, é produzida
com fragmentos “desativados”
do coronavírus para inoculação
em humanos. Com a aplicação
da dose, o sistema imunológico
passaria a produzir anticorpos
contra o agente causador da
COVID-19.

É o mesmo princípio usado em
outras vacinas globalmente
bem-sucedidas, como as do sa-
rampo e poliomielite. O
Butantan é o principal produtor
de soros e vacinas do Brasil e
possui expertise reconhecida
em todo o mundo em
tecnologias de imunização.

Ampla cooperação
O Governador lembrou que a

possibilidade de parcerias espe-
cíficas entre o Estado e grandes
empresas chinesas, como a
Sinovac, teve início em agosto
de 2019. Foi quando o Governo
de São Paulo inaugurou um es-
critório comercial em Xangai.

Com o escritório na China, São
Paulo fortaleceu e ampliou as
relações econômicas com o país
asiático, que é o maior parceiro
comercial do Brasil em todo o
mundo.

“Essa parceria entre o
Butantan e a Sinovac é prova do
apoio e investimento do Gover-
no de São Paulo em ciência e
tecnologia. E também na coope-
ração internacional e na boa re-
lação com as nações”, comple-
tou Doria.

Pesquisadores da Universi-
dade Federal  de Santa
Catarina (UFSC) estudam a vi-
abilidade de se usar a vacina
contra poliomielite no comba-
te à covid-19. Os estudiosos
acreditam que o imunizador
utilizado para combater a pa-
ralisia infantil possa ser usa-

Ciência

Pesquisadores da UFSC estudam
provável eficácia da vacina contra
poliomielite no combate à Covid-19

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.

do para fortalecer o sistema
imunológico, o que reduz as
chances de contágio do novo
coronavírus.

Para avaliar se o método é efi-
caz, o grupo de pesquisadores
da universidades pretende sele-
cionar 300 voluntários, todos
trabalhadores da área da saúde.

Metade vai receber a vacina oral
contra poliomielite e a outra
metade vai receber um placebo.

Os cientistas a frente do estu-
do reforçam que há apenas
indicativa de que a vacina seja
eficaz contra a Covid-19 e os es-
tudos pretendem aprofundar
essa tese.
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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

Ciclista,
nunca ande

na contramão
na ciclofaixa!

Respeite a
sinalização
de trânsito.

Respeite a sinalização de trânsito.

Anuncie com a gente!
Informações: 3832-4832

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Quem não é visto
não é lembrado,

empresário
divulgue

a sua marca!
Informações:

(12) 3832-4832

Publicidade
Assinatura

Editais
Informações:

(12) 3832-4832

Voltaremos em breve!
Jornal A Cidade

Em consequência das medidas de contenção de contágio pelo Novo Coronavírus que impõe uma restrição de circulação de
toda a sociedade, a edição do próximo final de semana, dias  20 e 21 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

ALUGA-SE

APARTAMENTO
Com 1 quarto, sala, cozinha, banheiro, na Rua
Maranhão, 827, fundos, no centro.
R$ 800,00 + luz e água, de preferência sem
criança ou animal, para 1 ou 2 pessoas.

Tratar:  3832-1612.
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Glademir Aroudi também

disse que universalização dos

serviços de saneamento

básico depende de participa-

ção da iniciativa privada

Em entrevista exclusiva ao Bra-
sil 61, o presidente da Confede-
ração Nacional de Municípios
(CNM), Glademir Aroudi, afir-
mou que as eleições municipais
previstas para ocorrerem este
ano não é uma boa ideia. De
acordo com ele, o Brasil ainda
não estará totalmente livre dos
efeitos causados pelo novo
coronavírus, sobretudo em rela-
ção à saúde da população. Com
a exposição de milhares de bra-
sileiros que podem ir às urnas,
mesmo que no mês de dezem-
bro, pode haver o
desencadeamento de uma nova
onda de elevação de casos da
Covid-19 no País.

“146 milhões de brasileiros
deverão ir às urnas este ano. Nós
temos mais de cinco milhões de
pessoas que vão trabalhar no dia
da eleição. O TRE liberou as con-
venções por videoconferência,
só que mais de mil municípios
no Brasil não possuem sinal de
internet e em outros tantos o
sinal é ruim. Então, quem pro-
põe convenções ou eleições vir-
tuais no Brasil, me perdoe, mas
está desconectado com a vida
real”, avalia Aroldi.

Em discussão no Congresso
Nacional, o Novo Marco do Sa-
neamento também foi comenta-
do pelo presidente da CNM, que
defende urgência na aprovação
do PL 4162/2019. Para Glademir
Aroldi, a universalização dos ser-
viços de distribuição de água e
coleta de esgoto, por exemplo,
não será atingida se continua-
rem sendo oferecidos, em sua
grande maioria, pelo poder pú-
blico.

“A situação não pode perma-
necer como está. O Brasil está
atrasado nesse sentido e preci-
sa de investimento nessa área.
O entendimento é de que recur-
sos públicos não são suficientes,
esperamos que a participação

Eleições municipais não devem ser
realizadas este ano para evitar

exposição da população à Covid-19,
defende presidente da CNM

 Presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroudi

da iniciativa privada possa me-
lhorar as condições no Brasil. A
ONU tem dito que, para cada
real investido em saneamento,
economiza-se até R$ 5 em saú-
de”, aponta.

Além do problema financeiro,
Glademir também falou sobre
outros impactos da pandemia
causados aos municípios. A prin-
cipal preocupação da CNM, se-
gundo o presidente da institui-
ção, é com os municípios peque-
nos, que não têm boa cobertu-
ra de saúde e a população é mais
vulnerável aos efeitos dos sinto-
mas mais graves da Covid-19.

“A necessidade de criar as con-
dições mínimas para atender a
saúde das pessoas, a preocupa-
ção com leitos, principalmente
nos pequenos municípios, que
não têm um hospital, ou se tem
um hospital é de pequeno por-
te e não possui leito de UTI. En-
tão, há uma preocupação cons-
tante de quando houver a ne-
cessidade de transferir um paci-
ente para uma referência que
tenha ao menos condições mí-
nimas de receber o paciente
transferido”, afirma.

Sobre o auxílio financeiro da
União aos estados, Distrito Fede-
ral e municípios, o qual a primei-
ra parcela de R$ 15,036 bilhões
foi repassada nesta semana,
Glademir Aroldi afirma que o
dinheiro pode ajudar, mas ain-
da não é suficiente para recupe-
rar as perdas que estados e mu-

nicípios sofreram com a
pandemia. Ele criticou o fato de
o Governo Federal reduzir o va-
lor que seria repassado inicial-
mente, antes de o projeto ser
analisado pelo Senado Federal.

“Primeiro, o valor é importan-
te e nós agradecemos ao gover-
no e ao Congresso Nacional, mas
ele não será suficiente. R$ 74 bi
será a queda e nós estamos re-
compondo R$ 23 bi, apenas 30%
desse valor. Em segundo lugar,
o projeto 149 estava propondo
a recomposição do ICMS e do ISS
até o final do ano. Aprovou na
Câmara, mas quando chegou no
Senado mudou a proposta. O
governo interferiu dizendo que
não teria esse valor para estados
e municípios e que precisaria
mudar a proposta”, critica.

Segundo o Tesouro Nacional,
sobre esse repasse, a ideia é que
sejam destinados R$ 9,25 bi-
lhões para os estados, R$ 5,748
bilhões para os municípios e R$
38,6 milhões para o Distrito Fe-
deral.

Os valores serão creditados nas
contas do Fundo de Participação
dos Estados e do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios. Ao
todo, foram aprovados pelo
Congresso Nacional R$ 60 bi-
lhões. A quantia será dividida
em quatro parcelas mensais. As
próximas parcelas desse auxílio
serão creditadas em 13 de julho,
12 de agosto e 11 de setembro
de 2020.

O município continua na fase

2 (laranja), na classificação

estadual e não poderá reabrir

salões de beleza, bares e

restaurantes

A Prefeitura de Ilhabela segui-
rá a determinação do Governo
do Estado de São Paulo e segui-
rá com a quarentena provavel-
mente até o dia 28 de junho. O
município continua na fase 2 (la-
ranja) na classificação estadual
e não poderá reabrir salões de
beleza, bares e restaurantes.

O Governo Estadual informou
sobre a prorrogação da quaren-
tena, em uma coletiva de im-
prensa, realizada na manhã des-
ta quarta-feira (10). A prorroga-
ção da quarentena interrompe
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Ilhabela seguirá quarentena
até o dia 28 de junho

a Fase III, da retomada das ativi-
dades do município, que previa
a abertura de bares, restauran-
tes, lanchonetes e salões de be-
leza no dia 15 de junho.

Ilhabela pertence a região que
tem como referência a cidade de
Taubaté, enquanto o número de

casos de Covid-19, não for esta-
bilizado nessa região, a cidade
não poderá seguir para a próxi-
ma fase de flexibilização.

Nos dados emitidos pelo Go-
verno Estadual, nenhuma região
do Estado foi classificada para a
Fase 3 (amarela).

Após repercussão negativa, a
Prefeitura de Ilhabela cancelou
o aluguel de sete cabines sani-
tárias pelo valor total de R$
1.502.358,03. A licitação foi
vencida pela mesma empresa
que forneceu duas cabines, gra-
tuitamente, para a Prefeitura de
São Sebastião.

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária não reconhece a
efetividade de túneis ou cabines
de desinfecção contra o novo
coronavírus (Covid-19).

Em nota oficial, a Prefeitura
informou que o procedimento
foi cancelado em função da
flexibilização da quarentena
proposta pelo governo do Esta-
do de São Paulo, com anúncio
da retomada do funcionamento
do comércio.

Ainda de acordo com a prefei-
tura, isso ocorreu, também, de-
vido à frequente necessidade de
análise e reestruturação do pla-
nejamento das ações de
enfrentamento à pandemia.
“Portanto, o processo de
contratação, defendido por par-

Prefeitura de Ilhabela cancela
aluguel de R$ 1,5 milhão

em cabines de higienização

te da população, foi suspenso e
não faz parte das medidas efeti-
vas atuais do município”, conclui
a nota.

A licitação foi vencida pela
empresa Neobrax para forne-
cimento de serviços e locação
de cabines sanitárias, incluí-
do produtos  sanit izantes ,
promotores, contador digital,
vigilantes e seguro por danos,
furto, vandalismo e aciden-
tes.

Conforme a empresa, fabri-
cante dos sais da clorexidina
usado em São Sebastião, a
substância é um sanitizante e
a concentração utilizada na
cidade é de 0,2%.

Em relação à funcionalidade
da cabine e os produtos usa-
dos, a Anvisa esclareceu que
não tem produtos saneantes
regulamentados para tal uso
e que esses equipamentos
não são objeto de regulação.

Administração Pública

Em virtude de manifestações
contrárias à construção da estru-
tura para a Feira de Artesanatos
de Ubatuba, a Prefeitura Muni-
cipal de Ubatuba esclarece que
este projeto foi apresentado e
aprovado pelos beneficiários em
junho de 2019 e serão custea-
dos pelos próprios comerciantes
e não haverá abertura de mais
vagas para instalação de novos
permissionários.

Esclarece, ainda, que a nova
“Feirinha Hippie” faz parte do
projeto de reurbanização da
avenida Iperoig. Será construída
na outra extremidade, ao lado
da pista de skate, atendendo
orientações do Conselho de De-
fesa do Patrimônio Histórico
(CONDEPAHT) e do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (IPAHN). Este projeto
busca oferecer um espaço mo-
dernizado, customizado, recep-
tivo e em total equilíbrio e har-
monia com o local.

Cuidar deste setor é apoiar um
importante atrativo turístico
que a cidade oferece há mais de
40 anos. Tornou-se um ponto
cultural, um ponto de encontro
e de entretenimento, uma para-
da obrigatória que atrai um pú-
blico sazonal em busca de lem-
branças genuínas de Ubatuba.
Este setor produtivo é responsá-
vel por cerca de 120 famílias que
vivem exclusivamente deste tra-
balho.

No início dos anos de 1980 os
artesãos faziam a exposição dos
produtos em barracas simples e
usavam lampião. Conquistaram
a energia elétrica facilitando a
comercialização dos artesanatos
e proporcionando mais seguran-
ça. Na sequência, veio a cober-
tura garantindo as exposições

Prefeitura de Ubatuba esclarece
sobre a construção da estrutura

da Feira de Artesanatos

em dias de chuva, proporcionan-
do o conforto do turista.

Nos dias atuais, a categoria dos
artesãos reivindica melhores
condições para o exercício de
suas atividades comerciais. O
fato de montar e desmontar bar-
racas diariamente, enfrentar
ventos que muitas vezes causam
prejuízos e passar horas sem ter
um banheiro são problemas
apresentados e que pedem por
uma solução definitiva.

As coisas mudam, se moderni-
zam e se adaptam aos novos
tempos oferecendo cada vez
mais infraestrutura.

A obra da Feira de Artesanato
conta com 1.716 m2 de área

construída. Serão 120 boxes e
banheiros feminino, masculino e
para deficiente, construídos em
alvenaria. Cada box possui 2,1 x3
m e um corredor de 2,50 m de
largura. A estrutura é metálica
revestida de madeira. A telha
termoacústica em formato de
onda conta com drenagem das
águas das chuvas que serão fei-
tas por calhas no telhado.

Tudo muito bem pensado para
oferecer o melhor para o setor,
para o turista, munícipes, para
a valorização da própria história
de Ubatuba.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Refeições foram entregues

a alunos da rede municipal

de Ensino

Mesmo com as aulas remotas
durante a pandemia da Covid-19
em Ubatuba, a secretaria de
Educação vem assegurando a
alimentação balanceada dos
alunos regularmente matricula-
dos por meio do programa “É
pega e Levar”.

De acordo com a pasta, mais de
12.500 refeições já foram entre-
gues desde o início da ação, que
começou no dia 25 de maio. A
pasta informou, ainda, que a
rede continua preparada para
ofertar alimentação a todos seus
alunos. Para retirar a alimenta-
ção, é necessário que pais ou
responsáveis entrem em conta-
to com a equipe gestora da uni-
dade em que a criança/jovem
estuda e manifestem o desejo de

Alimentação escolar
Programa “É pegar e levar”
já distribuiu mais de 12 mil

marmitex em Ubatuba

buscar a marmita. Todos os es-
tudantes da rede têm direito à
alimentação.

O cardápio é variado e prepa-
rado pela equipe de
nutricionistas da seção de Ali-
mentação Escolar da secretaria.
Todas as etapas são contempla-
das, desde o berçário, que rece-

be sua sopinha, até o Funda-
mental e Ensino Médio, que usu-
fruem de uma refeição comple-
ta, com arroz, feijão, carne, fran-
go, macarrão, de acordo com a
proposta do dia.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Acompanhe nossas publicações na internet.
acesse: acidadeubatuba.com.br
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A turma do Haroldo

Nós apoiamos o

SABIÁ

Esconderijo
Certo dia, Deus estava cansa-

do das pessoas.
Elas estavam sempre amolan-

do, pedindo coisas.
Então Ele disse:
- Vou embora e me esconder

por uns tempos.

Reuniu todos os seus anjos
conselheiros e perguntou:

- Onde devo me esconder?

Qual o melhor lugar para me

esconder?

Alguns disseram:
- Esconda-se no topo da mon-

tanha mais alta da terra.
Outros:
- Não, esconda-se no fundo

do mar, nunca vão acha-lo lá.
Outros:
- Esconda-se do outro lado da

lua, aquele é o melhor lugar.
Como irá achá-lo ali?

Então Deus virou-se para o
seu anjo mais inteligente e o
inquiriu:

“Onde você me aconselha a
esconder-me”?

O anjo inteligente, sorrindo,
respondeu:

- “Esconda-se no coração

humano. Esse é o único lugar

aonde eles nunca vão e nun-

ca irão”.

“Acorda, você vive”.

Peixinho Haroldo

Praças em Ubatuba

A luta para se construir um mito
mostra a dificuldade de se criar um
herói porque heróis são símbolos
poderosos, encarnações de ideias e
aspirações, pontos de referência e
fulcros de identificação coletiva. E
não há regime que não promova o
culto a seus heróis e não possua seu
panteão cívico.

Um herói deve ter a cara da na-
ção. Deve responder à necessidade
ou aspiração coletiva. Na ausência
de tal sintonia, o esforço de
mitificação será em vão e os pre-
tendidos heróis serão, na melhor
das hipóteses, ignorados pela mai-
oria e, na pior, ridicularizados por-
que o domínio do mito é o imagi-
nário que se manifesta na tradição
escrita e oral.

Os Heróis Brasileiros: Desde o des-
cobrimento (??) do Brasil, muitos
foram os apontados como heróis
brasileiros e podemos considerar
alguns como tal. Mas a maioria de-
les se perdeu na história. Vejamos:

- Araribóia – índio que atravessou
a nado a baía de Guanabara para
conseguir auxílio dos índios em
Niterói a fim de lutarem ao lado dos
portugueses contra os franceses na
cidade do Rio de Janeiro. . (Esque-
cido).

- Anchieta – um herói na Confe-
deração dos Tamoios ( Paz de
Iperoig ). A maioria dos cidadãos e
estudantes do Brasil e de Ubatuba
não sabe quem foi. Perdido na his-
tória.

- Frei Caneca – Confederação do
Equador. Ninguém sabe quem foi.

Tivemos outros heróis de menor
expressão, a saber:

Francisco Sabino – Revolução
Sabinada (BAHIA). Ignorado.

Manoel Francisco Anjos Ferreira –
O Balaio. Revolução Balaiada
(Maranhão). Ignorado.

O Herói

Somos tantos, parecidos nas ex-
pectativas e diferentes na razão.

Muitos sabem o que precisa ser
feito, o que seria “o ideal”, o que é
indiscutivelmente necessário, mas
a ação é um momento raro no qual
costumamos participar.

Entender a realidade das crianças
e adolescentes é onde focamos
para traçar o caminho do bem.

Queremos que cada indivíduo, em
seu desenvolvimento, tenha as de-
vidas opções positivas para encon-
trar a iluminação da vida do lado do
bem, brincar, se exercitar e ser fe-
liz. A escolha cabe a cada um, as
opções são nossa responsabilidade.

Criamos facilidades urbanas,
playgrounds, spots de ginástica,
quadras e outras estruturas que ali-
mentam e incentivam a civilidade.

Educação e conscientização das

crianças e adolescentes quanto à
separação do lixo e reciclagem.

A limpeza de rios, córregos e
praias não é tão difícil como pa-
rece. Pequenas ações com admi-
nistração eficaz durante e após a
sua liberação para uso, podem
mudar a realidade da natureza.
Novas soluções para velhos pro-
blemas.

Envolver a população nas ações
do bem, fazer com que participem
da estruturação, preservação e
manutenção dos espaços públi-
cos, demonstrando que somente
juntos, podemos mudar para me-
lhor o dia-a-dia dos jovens.

Fábio Ogawa Marques
ONG MAIS LUZ

Mais luz no caminho das
crianças e dos adolescentes

Anita Garibaldi – atuante na Re-
volução Farroupilha. Alguém se
lembra?

Todos os personagens citados aci-
ma foram esquecidos e ou ignora-
dos pela maioria da população.

Chegamos à Inconfidência Minei-
ra e à figura de Joaquim José da Sil-
va Xavier (o Tiradentes), considera-
do o Jesus brasileiro. Assim como o
Cristo, assumiu toda a culpa. O Rio
de Janeiro foi comparado com Je-
rusalém. O Rocio (hoje Praça
Tiradentes), ao Calvário (Gólgota) e
a forca, comparada à Cruz.

Vemos que D. Pedro I disputa tam-
bém um lugar de herói nacional mas
não reuniu condições para isso.
Mais tarde, durante a Guerra do
Paraguai, surgiram Caxias e
Tamandaré. Foram heróis momen-
tâneos e hoje estão esquecidos.

Bem mais tarde (1944), durante a
2ª Guerra Mundial, surgiram verda-
deiros heróis (os pracinhas da FEB)
que lutaram bravamente nos cam-
pos da Itália. Esses nunca foram re-
conhecidos como heróis pelos go-
vernos brasileiros mas são reveren-
ciados por todos que amam e estu-
dam história.

Todavia, anualmente, alguns mo-
radores de uma certa casa de uma
certa emissora de televisão são cha-
mados de heróis mas não passam
de vilões querendo levar vantagem
de alguma forma. Esses serão ridi-
cularizados e rapidamente esqueci-
dos.

Vemos que o único herói que nos
resta se chama Joaquim José da Sil-
va Xavier (O Tiradentes) que real-
mente reúne todos os quesitos para
ser considerado um HERÓI.

Oney Carlos Xavier – Coronel da
Aeronáutica (Reformado)

Morador em Ubatuba

Usina Velha é um bairro histórico
e nem todos sabem que foi aqui
construída a primeira represa de
onde saiu à primeira água encanada
e também os primeiros pontos de
luz elétrica para a cidade de
Ubatuba, os quais ficavam ligados
das 18 horas até 22 horas.

Usina Velha é um bairro que vem
crescendo ao longo dos anos.

Temos moradores que aqui estão
desde o seu início; este Bairro pos-
sui sete ruas, uma praça, camping
e o I.A. (Instituto da Árvore).

É um lugar muito bonito. Cercado
por uma vegetação que ainda é pre-
servada pelos seus moradores.

Usina Velha, lugar tranquilo e na-
tureza exuberante.

Este bairro encontra-se entre o
bairro da Pedreira e o Sumidouro.

Está localizado próximo à Praia do
Perequê-Açu, praia esta localizada
na região central.

É possível chegar ao Perequê-Açu
pela orla da Praia do Centro da Ci-
dade, continuando pela Praia do
Cruzeiro, passando pela ponte do
Rio Grande, próximo ao Mercado de
Peixes.

É uma das Praias mais tradicionais
de Ubatuba, com areias brancas e
monazíticas e águas calmas e rasas,
muito procurada por familiares do
Perequê-Açu e turistas.

Ela tem quatro quilômetros de
extensão, ao quais são bastante uti-
lizados para eventos esportivos, re-
creativos e para iniciantes da práti-

Não podem existir os apenas ho-
mens, os estranhos à cidade.

Quem verdadeiramente vive não
pode deixar de ser cidadão e par-
tidário.

A indiferença é abulia, é
parasitismo, é covardia, é um não
à vida.

A indiferença é o peso morto da
história.

É a bola de chumbo para o ino-
vador, é a matéria inerte na qual
frequentemente se afogam os en-
tusiasmos mais esplendorosos.

A indiferença atua poderosa-
mente na história

A indiferença atua passivamen-
te, mas atua.

É a fatalidade; é aquilo com o
que não se pode contar; é aquilo
que confunde os programas, que
destrói os planos mais bem
construídos.

É a matéria bruta que se rebela
contra a inteligência e a sufoca.

O que acontece: o mal se abate
sobre todos.

O possível bem que um ato
heroico pode gerar não se deve
tanto à iniciativa dos poucos que
atuam, quanto à indiferença de
muitos.

O que acontece não acontece
tanto porque alguns o queiram,
mas porque a massa dos homens
(?) abdica de sua vontade, deixa
de fazer, deixa de acontecer que
depois, só a espada poderá cortar;

Viver quer dizer
tomar partido

deixa promulgar leis que, depois,
só a revolta fará anular; deixa su-
bir ao poder homens que, depois,
só a sublevação poderá derrubar.

Os fatos amadurecem na som-
bra. Mãos, sem qualquer contro-
le a vigiá-las, tecem a teia da vida
coletiva, e a massa não sabe, por-
que não de preocupa com isso.

Os destinos de uma época são
manipulados de acordo com vi-
sões restritas, os objetivos imedi-
atos, as ambições e paixões pes-
soais de pequenos grupos pode-
rosos e ativos, e a massa dos ho-
mens ignora, porque não se pre-
ocupa:

“PORQUE VIVEM NO UNIVERSO
DA INDIFERENÇA”

Frase dita por um morador hu-
milde da região de
BRUMADINHO, após sobreviver à
catástrofe ocorrida no trágico
rompimento das paredes da re-
presa e que eu jamais esquecerei:

-”OS ASSASSINOS DESTA TRAGÉ-
DIA, NÃO É A VALE”.

“SOMOS NÓS QUE VOTAMOS
ERRADAMENTE.”

Você é responsável pela forma-
ção do seu legado.

Você é responsável pela conti-
nuidade de sua família

Pense neles, na hora de dar o
seu VOTO.

Percy Leite

Visto que nesta pandemia não se
fala em outra coisa a não ser na
Covid-19, precisamos nos atentar
para outras patologias.

Temos vários pacientes com
comorbidades (uma ou mais doen-
ças associadas em um indivíduo), o
que leva ao chamado “grupo de ris-
co”.

Como estamos lidando com um
vírus novo, que já sabemos que tem
maior prevalência de letalidade em
pacientes com comorbidades e em
idade mais avançada, a preocupa-
ção agora é voltada a  este grupo
que exatamente neste momento
precisa se cuidar mais e ao mesmo
tempo, sair menos.

Mas existe um fator preocupante
neste momento: os pacientes que
são grupo de risco e não sabem!

“Temos um grande problema de
saúde pública, os jovens adultos”
que não passam no médico fre-
quentemente, talvez uma pessoa
com comorbidades e sem trata-
mento, sendo diagnosticado tardi-
amente ou justamente neste mo-
mento de uma possível internação
por contaminação pelo vírus, o
acarreta ao agravo do estado da
saúde, levando a mais dias de
internação ou ao óbito.  Jovens com
sobrepeso ou obesidade geralmen-
te podem ter hipertensão, diabetes,
colesterol alto, problemas respira-
tórios, cardíacos entre outros, e não
percebem, pois são doenças silen-
ciosas e altamente perigosas neste
momento, e são os que dizem não
ter tempo pra se cuidar.

Nem todos têm acesso à atenção
primária com facilidade, ou se pre-
ocupam em se prevenir. Por isso, é
comum que descubram a doença
apenas quando já está em estágio
avançado, quando a saúde está
descompensada. “Na realidade, a
Covid-19, só torna essa situação (da
falta de diagnósticos para doenças
pré-existentes) mais evidente”. Isso

Comorbidades e Pandemia
é uma situação crônica, principal-
mente nas classes de menor poder
econômico.

Em decorrência da pandemia do
novo Coronavírus, atendimentos
considerados não essenciais foram
desmarcados nas unidades básicas
de saúde. A atenção primária tem
feito poucos procedimentos pre-
ventivos, pois o principal foco é o
enfrentamento à Covid-19, mas
agora com a flexibilização da qua-
rentena o atendimento esta voltan-
do ao normal, devendo se pensar
numa forma de mudar esta realida-
de, criar programas para atendi-
mentos específicos de pessoas que
trabalham o dia inteiro e não vão
ao médico, campanhas de preven-
ção sendo enfatizadas pela mídia,
ou telemedicina, horários estendi-
dos ou nos finais de semana, para
o atendimento deste público que
tem ficado esquecido.

Ações como a vacinação para to-
dos e campanhas diferenciadas no
âmbito do trabalho devem ser
adotadas pelo governo, ou até mes-
mo serem cobradas pelas empresas
exames periódicos ou anuais, esti-
mulando assim os funcionários a se
cuidarem, pois até a campanha da
gripe HINI é estipulada só para os
grupos de riscos.

Gostaria de chamar a atenção
de todos para este problema
de  saúde  púb l i ca  porque  se
n ã o  to m a r m o s  u m a  at i t u d e
agora, a próxima geração terá
u m  n ú m e ro  a u m e n t a d o  d o
grupo de risco, pois já são inú-
m e ro s  ó b i t o s  q u e  n ã o  s ã o
contabi l izados, e se tivermos
u m a  p r óx i m a  p a n d e m i a ,
quantos morrerão?

Lembre-se, você é a única, a pri-
meira e a mais importante pessoa
para cuidar de sua saúde!

Tatiana Mansur
Técnica de Enfermagem

Publicidade - Assinatura  - Editais
Informações:  (12) 3832-4832

Quem não é visto,
não é lembrado.

Usina Velha e Perequê-Açu
ca de “Surf”.

Perequê-Açu possui vida própria
e em seu território existem: Estádio
de Futebol, Base da Guarda Civil
Metropolitana, uma Escola de Surf,
Escola de Samba, uma Escola Esta-
dual, uma Municipal e uma Infan-
til, vários e aconchegantes Quios-
ques em toda a sua orla marítima,
além de Bares, Pousadas, Marinas
e uma Paróquia e Templo Evangéli-
cos.

Quero lembrar o significado da
palavra “PEREQUÊ-AÇU”: é uma
palavra que tem origem “TUPI”,
mas o seu significado é controver-
so.

AÇU = GRANDE.
PEREQUÊ = ENTRADA DE PEIXE.
Através da junção dos termos:

“PIRA” (PEIXE) e “IKE” (ENTRADA ou
PRAIA) encontramos,

“PRAIA GRANDE” ou “GRANDE
ENTRADA de PEIXE”.

Sou caiçara, com muito orgulho
e amor, desde o meu nascimento
em 1957.

Estive pessoalmente em todos os
bairros e partes de Ubatuba.

É meu dever, como ubatubense,
descrever um pouco da nossa cul-
tura, portanto, pretendo relatar
curiosidades da nossa terra e
consequentemente, dos nossos ir-
mãos.

Até a próxima!

 Filadelfo Rofino
 CAIÇARA

Falando de Saúde

Fernanda M. Cercal Eduardo

No contexto atual, em que o aces-
so à saúde de forma geral não con-
templa todas as classes sociais, a
Fisioterapia tampouco consegue se
destacar como uma ferramenta de
suporte substancial em classes me-
nos abastadas.

As deficiências do sistema públi-
co de saúde e não menos deficien-
te, o sistema de saúde suplemen-
tar, não conseguem oferecer este
serviço à população da maneira
como deveria. Quase não há enca-
minhamentos para Fisioterapia pro-
vindos do SUS (Sistema Único de
Saúde) e quando esses são feitos, o
paciente deve esperar em torno de
seis meses, ou atravessar toda a ci-
dade para fazer o tratamento em
uma das clínicas parceiras das pre-
feituras, o que acaba sendo custo-
so e cansativo, principalmente
àqueles que necessitam do serviço
justamente por terem problemas
com a mobilidade ou algum tipo de
dor.

Os planos de saúde têm um mai-
or potencial para atendimento dos
pacientes que necessitam do servi-
ço e um número bem maior de en-
caminhamentos é feito pela saúde
suplementar. Porém, ainda se apre-
senta muito aquém do real poten-
cial para execução de um trabalho
fisioterapêutico ideal, pois as clíni-
cas são obrigadas a atender um nú-
mero muito grande de pacientes
por horário, a fim de cobrir os gas-
tos com profissionais, estrutura e
impostos diante do ínfimo valor re-
passado pelos planos à estas.

Não basta apenas querer e ser ca-
paz de prestar um serviço de quali-
dade. O fisioterapeuta, diante des-
sas duas realidades fica refém de
um sistema falho em atender às
demandas essenciais da população
no quesito de diagnósticos
cinéticos-funcionais, tratamento
das disfunções do movimento hu-
mano, acompanhamento e reabili-
tação profissional. Muitos, veem-se
obrigados a dispor de estrutura e
conhecimento técnico-científico ca-
ros por valores inferiores a R$
20,00, e diante de inúmeras obriga-
ções empresariais, opta por atender
vários pacientes por dia, tentando
dessa forma suprir as necessidades
do mercado e continuar exercendo
seu papel de agente de saúde junto
à população.

A Fisioterapia ideal é aquela indi-
vidualizada, que consegue, através
de sua valorização atender de for-
ma completa seu paciente, prestan-
do todo seu conhecimento e
potencialidade em prol das
disfunções cinéticas e funcionais
orquestradas pelas inúmeras pato-
logias que atingem os mais variados

Fisioterapia para todos

Fernanda M. Cercal Eduardo

sistemas do organismo. De forma
individual, o profissional pode per-
sonalizar suas ações conforme os
achados específicos, obtendo um
resultado infinitamente superior a
tratamentos executados em grupos
atendidos dentro de clínicas e ser-
viços que atendem pelo SUS ou pe-
los planos de saúde.

Infelizmente, milhões de pessoas
sofrem com problemas cinético-
funcionais (habilitação profissional
do fisioterapeuta), mas o tipo de
prevenção e tratamento oferecidos
atualmente pelo sistema de saúde
público e suplementar são inteira-
mente falhos. Muitas indicações de
tratamentos mais custosos tanto
para o paciente quanto para o sis-
tema ainda prevalecem em nossa
sociedade e essa realidade vem sen-
do discutida por revistas conhecidas
e prestigiadas no campo médico,
como a “The Lancet” por exemplo.

Vários artigos publicados desper-
tam críticas aos cuidados errados
oferecidos à pacientes, criticando
inclusive o investimento enérgico
em testes e tratamentos que ofere-
cem alto grau de risco, enquanto a
Fisioterapia, como tratamento con-
servador, por muitos nem é lembra-
da ou é levada a descrédito. O su-
cesso que o tratamento deveria ofe-
recer esbarra com as dificuldades
do profissional, que precisa realizar
muitos atendimentos por dia e, por-
tanto, sem a mesma qualidade.

Como poderemos modificar isso?
A única forma de mudar a reali-

dade atual é divulgando amplamen-
te a atuação desse profissional para
a população e estudantes. A Fisio-
terapia consiste em reunir estraté-
gias para atender todas as classes
sociais, porém de maneira única e
individualizada, com qualidade, co-
nhecimento técnico e científico.

Fernanda M. Cercal Eduardo é fi-
sioterapeuta, mestre em Tecnologia
em Saúde e coordenadora do Cur-
so de Fisioterapia do Centro Univer-
sitário Internacional Uninter.

Jornal A Cidade,

há 34 anos

levando informação

ao leitor com credibilidade

e transparência.
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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  20 e 21 de junho, não circulará em versão

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

acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Material é fruto de cinco anos
de pesquisa do Grupo de Química
Medicinal e Biológica do Instituto

de Química de São Carlos

Mais de 500 substâncias bioativas
serão testadas para eventual uso no
combate ao novo coronavírus, cau-
sador da enfermidade COVID-19. O
material é fruto de cinco anos de
pesquisa realizada pelo Grupo de
Química Medicinal e Biológica do
Instituto de Química de São Carlos
(IQSC) da Universidade de São Pau-
lo (USP), voltada ao tratamento da
doença de Chagas. Coordenado por
Carlos Alberto Montanari, o proje-
to teve o apoio da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp).

A possibilidade de que alguma
dessas substâncias possa destruir
o coronavírus será investigada
agora em nova pesquisa coorde-
nada por Montanari: “Planeja-
mento Molecular e Síntese de
Inibidores da Principal Protease
do Coronavírus SARS-CoV-2
Mpro”. O estudo é apoiado pela
Fapesp no âmbito do edital “Su-
plementos de Rápida
Implementação contra COVID-19”.

“Nosso objetivo é encontrar uma
substância que seja capaz de ini-
bir a molécula SARS-CoV-2 Mpro,
principal  enzima que o
coronavírus utiliza para se repli-
car. Se encontrarmos essa subs-
tância, teremos um potencial
agente antiviral”, diz Montanari à
Agência Fapesp.

“O vírus não é um ser vivo. Para
se reproduzir, precisa entrar em
uma célula e utilizar a estrutura
celular como mecanismo de
replicação. Nesse processo, as
enzimas desempenham um papel-
chave, porque são elas que rom-
pem as ligações químicas das mo-
léculas, liberando energia. Nós
também dependemos de enzimas
para digerir os alimentos”, expli-
ca.

“E algumas das enzimas dos ví-
rus são muito parecidas com as
nossas. Se conseguirmos inibir a
protease Mpro, que é a principal
enzima usada pelo SARS-CoV-2,
sem inibir as proteases de seres
humanos, teremos um caminho

Prefeitos das cidades-sedes das
Regiões Administrativas de São

Paulo sanaram dúvidas por meio
de videoconferência com titulares

de Pastas estaduais

O Governo do Estado de São Pau-
lo realizou na manhã de quarta-fei-
ra (10), no Palácio dos Bandeiran-
tes, videoconferência que marcou
o sétimo encontro do Conselho
Municipalista. O grupo foi instituí-
do pelo Governador João Doria para
pactuar junto às regiões administra-
tivas e seus municípios as decisões
de enfrentamento da pandemia de
Covid-19 e as diretrizes do Plano
São Paulo, como a flexibilização da
quarentena e a retomada segura
das atividades econômicas.

O Secretário de Desenvolvimento
Regional, Marco Vinholi, coordena
as ações do Conselho, que reúne Se-
cretários de Estado e prefeitos de
cidades-sedes das seguintes regiões
administrativas: Araçatuba,
Araraquara (Central), Barretos,
Bauru, Campinas, Franca, Itapeva,
Marília, Presidente Prudente, Regis-
tro, Ribeirão Preto, Santos, São José
do Rio Preto, São José dos Campos,
Sorocaba e São Paulo capital.

Ubatuba, assim como as demais
cidades do Litoral Norte, integra a
região administrativa sediada por
São José dos Campos.

Respiradores, leitos de UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva) e enfer-
magem, flexibilização do comércio,
testes para identificação da doen-
ça e o faseamento das regiões fo-
ram os temas discutidos durante a
reunião. Alguns prefeitos relataram
preocupação com possível regres-
são de fase, principalmente por
conta da ansiedade da população
para a volta da normalidade.

O secretário Marco Vinholi res-
pondeu as dúvidas das autoridades
municipais e enfatizou a importân-
cia de manter o trabalho em con-
junto entre Estado e Prefeituras. “Já
conversei individualmente com
cada um dos prefeitos presentes
sobre a situação de cada região.
Levamos as sugestões que os se-
nhores trouxeram para o Comitê de
Contingência e atendemos aquilo
que foi possível. Semana passada
nós trouxemos mais respiradores
para o Estado de São Paulo e, com
isso, todas as regiões vão ser
fortalecidas nos próximos dias.
Estamos muito otimistas quanto à
questão da capacidade hospitalar e
esperamos que a população com-
preenda o momento delicado que

Respiradores, leitos de UTI,
flexibilização do comércio e

faseamento foram a pauta da sétima
reunião do Conselho Municipalista

estamos atravessando”, afirmou
Vinholi.

V inholi reforçou que detalhes
como retrocesso do faseamento
das regiões se impõem como me-
didas de cautela protetiva para evi-
tar um super aumento no número
de novos casos.

Até quarta (9), no Brasil, eram
mais de 707 mil casos de Covid-19,
com 37.134 óbitos. O Estado de São
Paulo computava 150 mil casos,
com 9.522 óbitos. No estado, a taxa
de ocupação de leitos de UTI caiu
para 68,6%. Na Região Metropoli-
tana de S. Paulo, este índice caiu
para 74,1%.

Estiveram presentes no encontro,
além dos 16 prefeitos integrantes
do conselho, os secretários estadu-
ais de Habitação, Flavio Amary;
Logística e Transportes, João
Octaviano; Infraestrutura e Meio
Ambiente, Marcos Penido; Direitos
da Pessoa com Deficiência, Célia
Leão; Relações Internacionais, Júlio
Sersson; secretário-executivo de
Desenvolvimento Regional, Dr.
Rubens Cury, e o secretário Marco
Vinholi.

 Sobre o Conselho Municipalista

O Conselho Municipalista foi cria-
do com o objetivo de pactuar deci-
sões de flexibilização da quarente-
na e retomada da economia no Es-
tado, seguindo determinação da ci-
ência e saúde. Além do Governador
João Doria e dos 16 prefeitos de ci-
dades-sedes das regiões administra-
tivas do Estado, fazem parte do
Conselho Municipalista o Secretá-
rio de Desenvolvimento Regional,
Marco Vinholi, que coordena suas
ações, e os secretários estaduais de
Saúde, José Henrique Germann, de
Desenvolvimento Econômico, Patrí-

cia Ellen, da Fazenda, Henrique
Meirelles, e de Governo, o vice-go-
vernador Rodrigo Garcia.

Sobre o Plano São Paulo
O plano estabelece cinco fases,

com as 16 regiões administrativas
do estado classificadas por cores,
do vermelho, ou alerta máximo
com funcionamento permitido so-
mente aos serviços essenciais, ao
azul, de abertura controlada, com
todos os setores em funcionamen-
to, mas mantendo medidas de
distanciamento e higiene. Estes cri-
térios foram fixados pelo Comitê de
Contingência do Coronavírus.

A cor de cada uma das regiões foi
estabelecida segundo critérios
como capacidade do Sistema de
Saúde, taxa de ocupação de leitos,
evolução da epidemia, número de
casos, de internações e de óbitos.
A flexibilização foi posta em prática
a partir de 1º de junho nos municí-
pios que tiveram redução de casos
e disponibilidade de leitos. “Man-
teremos a quarentena por mais
duas semanas, mas com a retoma-
da consciente de algumas ativida-
des econômicas”, informou o gover-
nador João Doria.

As normas do Estado autorizam os
prefeitos a conduzir e fiscalizar a
flexibilização de setores segundo as
características dos cenários locais.
Os pré-requisitos para a retomada
são adesão aos protocolos estadu-
ais de testagem e apresentação de
fundamentação científica para libe-
ração das atividades autorizadas.

Os indicadores acima serão avali-
ados a fim de estabelecer a fase em
que se encontra cada região do es-
tado. A cada 15 dias, uma região
poderá se mover para fases menos
restritivas; as fases poderão regredir
conforme os indicadores recuem.

Ciência
Mais de 500 substâncias serão testadas

contra o novo coronavírus

para impedir a replicação do vírus.
É isso que pesquisadores do mun-
do inteiro estão procurando”,
acrescenta Montanari.

Mecanismo

Testar uma substância em siste-
mas celulares “vivos” é o que os
pesquisadores chamam de ensaio
fenotípico. Se o resultado for po-
sitivo, o passo seguinte é identifi-
car o mecanismo molecular envol-
vido no processo, para que as pro-
priedades da substância possam
ser otimizadas – um objetivo que
também faz parte do projeto.

“São muitas etapas até chegar a
um medicamento que possa ser
utilizado com segurança pela po-
pulação”, enfatiza Montanari.
“Mas elas são factíveis dentro do
elevado grau de rigor científico
em desenvolvimento tanto em
nosso quanto em outros laborató-
rios, no Brasil e no mundo”, con-
tinua.

Os testes serão realizados pelos
pesquisadores Lucio Freitas-Junior
e Carolina Borsoi Moraes no labo-
ratório de biossegurança de nível
3 (NB3) do Instituto de Ciências
Biomédicas da USP (ICB-USP), em
São Paulo.

Nesta fase inicial, o processo in-
clui a curadoria de ensaios clíni-
cos relacionados à COVID-19, pois
há mais de 1.500 estudos em an-
damento em diferentes países. E
também o mapeamento das
interações gene-doença-fármaco

para identificar medicamentos já
usados no tratamento de outras
doenças que possam também ser
empregados para a COVID-19.
“Isso é extremamente importan-
te porque já conhecemos esses
medicamentos e sabemos como o
organismo humano responde a
eles”, explica Montanari.

Sistema digital

O trabalho na fase atual inclui
ainda o mapeamento molecular
alvo-molécula, utilizando aprendi-
zado de máquinas com emprego
de um sistema digital inteligente
(IDS). E, também com o emprego
de aprendizado de máquinas, o
cruzamento de dados e informa-
ções entre a biblioteca de subs-
tâncias do Grupo de Química Me-
dicinal e Biológica da USP e alvos
proteicos e celulares relacionados
com a COVID-19.

Outra tarefa que está sendo re-
alizada pelo grupo é a docagem
molecular das substâncias da bi-
blioteca na principal enzima do
coronavírus, a Mpro. A docagem
é um método que prevê a orien-
tação preferencial de uma molé-
cula em relação a outra, quando
as duas se ligam para formar um
complexo estável.

“Como resultado desses estu-
dos, nosso grupo já identificou
nove candidatas inéditas, e as sín-
teses dessas substâncias estão
sendo real izadas”, conclui
Montanari.

Com a retomada gradual das ati-
vidades, os moradores e síndicos
precisam estar preparados para o
“novo normal” que está por vir. Nin-
guém quer errar tampouco retroce-
der com flexibilizações antecipadas
às medidas que garantem a segu-
rança e saúde de todos que transi-
tam em áreas comuns de um con-
domínio, seja ele grande ou peque-
no.

Como sempre sobram mais dúvi-
das do que respostas ao se tratar
de condomínios, buscamos um con-
senso de medidas que podem ser
adotadas sem por em risco a pre-
servação da saúde de todos através
do estabelecimento de uma políti-
ca clara e bem definida.

Dentre os novos costumes que
poderão ser adotados com a
anuência de todos os condôminos,
podemos destacar as principais ten-
dências:

Restrição de visitantes: as pesso-
as estavam isoladas e
consequentemente, com muita
saudade dos seus familiares. Caso
sejam liberadas, a recomendação é
que os visitantes para acesso das
unidades sigam o mesmo protoco-
lo que moradores. Em geral acesso
com máscaras e restrição no uso
dos elevadores apenas com pesso-
as da mesma família.

Nos elevadores: o uso dos eleva-
dores deve ser feito com máscara,
apenas pessoas da mesma família.
É importante também ter um
dispenser com álcool gel nos aces-
sos ou dentro dos elevadores. Já
existem tecnologias disponíveis de
renovação e limpeza do ar nos ele-
vadores para casos com grande trá-
fego (vale a pena avaliar esta
tecnologia).

Animais de estimação: Os animais
devem frequentar as áreas destina-
das a eles nos condomínios e sem-
pre depois de um passeio na rua,
as patas devem ser higienizadas
com água e sabão.

Espaço liberado para as crianças:
assim como as escolas, esse é um
grande desafio. Condomínios são a
segunda maior aglomeração infan-
til, atrás apenas das escolas. Quem
tem filho pequeno em casa sabe
que é muito difícil entreter as cri-
anças. As áreas de lazer deverão ser
utilizadas com moderação. A más-
cara deve ser exigida sempre, áreas
abertas utilizadas com limite míni-
mo de pessoas para evitar toda e
qualquer aglomeração.

Liberação de obras: este é mais
um tema polêmico. Neste momen-
to onde a maioria das pessoas con-
tinua trabalhando em casa a orien-
tação é permitir apenas obras
emergenciais. Além daquelas
emergenciais pelo caráter corretivo,
estão as pessoas que precisam fina-
lizar suas casas e apartamentos para
deixá-los em condições de uso
como colocação de piso e armári-
os. Ainda tem a questão do lixo,
muito delicada na pandemia, obras
aumentam muito o volume de lixo
produzido. Para a realização das
obras o bom senso e principalmen-
te o senso de comunidade devem
prevalecer.

Maior fragilidade para funcioná-
rios: com o aumento da circulação,
os colaboradores dos condomínios
ficarão mais expostos e as medidas
de proteção serão necessárias
100% do tempo.

Medidas de Higienização: com a
abertura gradual das áreas comuns,
a limpeza precisa ser intensificada.
Maior frequência na higienização
das áreas de circulação e elevado-
res, banheiros abertos na área co-
mum sempre abastecidos com sa-

Como sair gradualmente da
quarentena sem colocar a saúde

dos condôminos em risco

bão e álcool em gel em todas as áre-
as de maior circulação.

Informar em caso de suspeita: os
moradores deverão manter a admi-
nistração do condomínio informa-
da sobre qualquer caso suspeito ou
confirmado. Se houver morador
contaminado, ele deve cumprir iso-
lamento rigoroso evitando comple-
tamente a circulação na área co-
mum. Todo lixo da unidade com
pessoas que testaram positivo para
o covid deve ser embalado com re-
forço e sinalização de possibilidade
de contaminação.

Delivery: Todas as entregas não
devem passar pela mão da equipe
de portaria. A entrega deve ser fei-
ta entre o entregador e o
condômino. É recomendada a
higienização das embalagens.

Legados da pandemia

Vale destacar que diversos costu-
mes já foram implementados du-
rante o isolamento social. Com esse
novo normal, alguns hábitos per-
manecerão. Entre eles, estão:

Solidariedade: durante o isola-
mento social surgiu um grande mo-
vimento de caridade. Vizinhos de
condomínios em várias cidades do
País descobriram que a união é a
maneira mais fácil de enfrentar esse
período especialmente difícil para
os idosos que vivem sozinhos. Es-
sas ações se transformaram em
grandes correntes do bem e devem
continuar;

Recursos de desinfecção: há um
recurso que certamente os condo-
mínios já adotaram: a higienização
semanal das áreas comuns – o que
deve permanecer.

Preferência do consumo local: a
onda de aproximação com as pada-
rias, feirantes, pequenos produto-
res, cafés e restaurantes do bairro
são um movimento definitivo e sem
retorno.

Fortalecimento dos laços comu-
nitários: acabou aquela era de vizi-
nho que não se conhece, não se
cumprimenta e dá sorriso amarelo
no elevador. As pessoas ficaram
mais perto, mais afetivas e
resilientes. Os condomínios se tor-
naram, de verdade, comunidades e
isso não deve ser abandonado.

Assembleias digitais: o formato
da assembleia de condomínio anti-
ga ficou definitivamente para trás.
As assembleias digitais têm tido
uma adesão cada vez maior e os
condôminos descobriram que po-
dem fazer valer a sua voz nas deci-
sões, já que é possível escolher ho-
rário para acessar, conhecer os te-
mas, perguntar e votar. O lado bom
disso é que a tecnologia permite
que todos participem de uma
assembleia e de suas decisões mes-
mo à distância.

Até porque nenhuma medida im-
posta funciona em condomínio. To-
dos tem o direito de se manifestar,
ponderar e ao final, aderir às medi-
das que resultam no bom senso e
no bem comum.

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

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

Informações pelo telefone: (12) 3832-4832
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Segundo o secretário-

executivo da pasta, Elcio

Franco, formato anterior com

acúmulo de casos e mortes

dificultava verificação de

atualizações regionais

O Ministério da Saúde alterou
a metodologia de divulgação
dos dados referentes à covid-19.
A pasta deixa de lado o anúncio
diário do acúmulo de casos,
como vinha sendo feito, e apos-
ta no método de divulgar casos
e mortes por data de ocorrên-
cia.

O governo acredita que a nova
forma de abordagem trará um
cenário mais preciso que auxili-
ará na resposta à pandemia do
coronavírus. De acordo com o
Ministério da Saúde, a divulga-
ção dos casos e mortes acumu-
lados dificultava a verificação
das mudanças dos cenários re-
gionais, estaduais e municipais.

 “O nosso objetivo é a divulga-
ção dos dados da covid em uma
plataforma interativa. O novo
modelo de divulgação abordará
o cenário atual, um cenário mais
preciso que auxiliará na respos-
ta à pandemia, onde vamos de-
finir, baseados nos dados
atualizados em tempo real,

Saúde

Novo modelo de dados
da covid-19 garante

“cenário preciso”, aponta
Ministério da Saúde

como devemos proceder”, afir-
mou o secretário-executivo do
Ministério da Saúde, Elcio Fran-
co, em entrevista coletiva na se-
gunda-feira (8).

“[Pretendemos] tornar mais
amigável o acesso às informa-
ções pelos gestores de saúde,
profissionais de saúde e popu-
lação em geral”, completou.

Plataforma
Segundo o Ministério da Saú-

de, a nova plataforma interativa,
junto às informações já
divulgadas anteriormente, apre-
senta também os óbitos em suas
datas de ocorrência. Atualmen-
te, são divulgados os resultados
laboratoriais notificados diaria-
mente, independentemente do
dia do falecimento do paciente.

Nos últimos dias, o governo
havia deixado de apresentar al-
guns dados e mudado a forma
de divulgação. Antes, o Ministé-
rio divulgava boletins
atualizados entre 17h e 18h.
Desde o dia 4 de junho, os da-
dos consolidados vêm sendo
apresentados por volta das 22h.

A pasta afirma que os usuários
da nova plataforma conseguirão
visualizar quantas mortes foram
notificadas no dia e a que data
se refere cada óbito. Além dis-
so, a nova metodologia, segun-
do Elcio Franco, vai permitir que
o usuário pesquise a situação
não só do país, regiões geográ-
ficas e estados – como ocorre na
plataforma atual –, mas também
de cidades do interior e regiões
metropolitanas.

O governo acredita ainda que
mais dados sejam incluídos no
sistema, como ocupação de lei-
tos e a divisão dos casos confir-
mados em Síndrome Respirató-
ria Aguda Grave (SRAG) e
síndrome gripal.

Todas as informações são pú-
blicas e consolidadas pelas se-
cretarias estaduais de saúde.
Cabe ao Ministério da Saúde a
consolidação das informações.
Os dados estão à disposição
através do site oficial da pasta.

Docentes passaram por

formação no Centro de Mídias

SP para potencializar

engajamento no ensino

mediado por tecnologia

As aulas online do segundo
bimestre na rede estadual foram
retomadas na segunda-feira (8).
Todos os professores passaram
por um período de formação,
discussão e alinhamento de es-
tratégias no aplicativo Centro de
Mídias da Educação de São Pau-
lo (CMSP).

Durante o encontro com os
docentes, foram tratados temas
como rotina de papéis na apren-
dizagem não-presencial; uso
pedagógico e técnico das funci-
onalidades do CMSP e outras
plataformas licenciadas; produ-
ção das aulas dos CMSP; fecha-
mento do primeiro bimestre e
planejamento do segundo; es-
tratégias para engajamento dos
estudantes.

Houve também tempo para o
planejamento da unidade esco-
lar e individual. “É preciso ter
foco naquilo que é mais impor-
tante, o engajamento do aluno”,
destaca o secretário da Educa-
ção, Rossieli Soares.

Centro de Mídias e TV Educa-
ção

O aplicativo do Centro do
Mídias de SP foi desenvolvi-
do pela Secretaria de Estado
da Educação (Seduc-SP) para
mediar as aulas da rede es-
tadual durante o isolamento
social. Desde o lançamento,
com o retorno recebido da
rede, a Coordenadoria de In-
formação, Tecnologia, Evi-
dência e Matrícula (Citem)
trabalha para aprimorá-lo

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  20 e 21 de junho, não circulará em versão

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

acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Capacitação educacional
Segundo bimestre de aulas online

tem início na rede estadual

Nunca ande na contramão
na ciclofaixas de Ubatuba.

Ciclista
respeite a
sinalização

do trânsito!!!

por meio de atualizações.
Pela TV Educação, é possí-

vel ter acesso a videoaulas e
atividades transmitidas in-
clusive em tempo real. A gra-
de horária é dividida por eta-
pas. Há componentes alter-
nados a cada semana, sendo
que matemática e língua por-
tuguesa serão transmitidas
toda semana.

A mais recente atualização,
lançada em 21 de maio, permite o
chat interativo do professor com
suas turmas e até mesmo que ele
transmita um vídeo ao vivo para
os alunos. Os educadores também
poderão atuar como moderadores
do chat, silenciando ou até banin-
do usuários com condutas impró-
prias. Outra novidade é a forma de
login, que ficou mais intuitiva.

Caraguatatuba

O prefeito de Caraguatatuba,

Aguilar Junior, tem cobrado

constantemente o aumento

do número de leitos do

Hospital Regional

do Litoral Norte.

Na segunda-feira (08), a admi-
nistração teve a confirmação da
liberação de mais seis leitos de
UTI com respiradores Covid-19.
Até semana passada, a unidade
hospitalar operava com 14 leitos
de UTI e 10 leitos da Enferma-
ria. Agora são 20 leitos de UTI
Covid-19.

O Hospital Regional tem capa-
cidade para funcionar com 40
leitos. A unidade hospitalar vem

Após pedido de prefeito,
Estado libera novos leitos
com respiradores no HR

servindo de retaguarda para to-
dos os hospitais da região, en-
tre eles, a Casa de Saúde Stella
Maris. Já que neste momento,
seu uso está restrito para aten-
dimentos da Covid-19.

De acordo com o prefeito
Aguilar Junior, Caraguatatuba
vem investindo na compra de
diversos equipamentos, criando
leitos, estruturas e capacitando
os profissionais de saúde, além
de realizar uma série de ações
junto à fiscalização de comérci-
os, higienização de ruas e pon-
tos de ônibus, bem como uma
ampla campanha de
conscientização da população
sobre o contágio.

“No âmbito municipal temos
feito nosso trabalho e espera-
mos que o Estado também rea-
lize esse investimento em equi-
pamentos de saúde, pois isso dá
mais segurança para o sistema
de saúde e para toda a popula-
ção”, ressaltou Aguilar Junior.

Investimentos municipais
Desde o início da quarentena,

a Prefeitura de Caraguatatuba
criou um plano de contingência
visando ampliar o atendimento
no sistema de saúde do municí-
pio. Para a 1ª fase, foram cria-
dos sete novos leitos de UTI e 32
leitos de isolamento na Casa de
Saúde Stella Maris, todos exclu-
sivos para pacientes com suspei-
ta da Covid-19.

Para 2ª fase, a Unidade de
Pronto Atendimento – UPA Cen-
tral, foi isolada para atendimen-
to exclusivo de síndromes respi-
ratórias, onde também foram
implantados 12 leitos de UTI
com respiradores e 80 leitos de
isolamento para atendimento
de pacientes com suspeita da
Covid-19, já disponíveis para uso
conforme necessidade. Além
disso, também faz parte do pla-
no a implantação de mais 20 lei-
tos de isolamento exclusivos
para Covid-19 na UPA Sul.

Doze de junho é o Dia Mundial
de Combate ao Trabalho Infan-
til. A data foi instituída pela Or-
ganização Internacional do Tra-
balho (OIT), em 2002, para
conscientizar sociedade, traba-
lhadores, empregadores e gover-
nos do mundo todo contra o tra-
balho infantil. No Brasil, o 12 de
junho foi instituído como o Dia
Nacional de Combate ao Traba-
lho Infantil, pela Lei Nº 11.542/
2007.

A exploração da mão de obra
de crianças e adolescentes ain-
da é praticada em muitos países,
em geral nas regiões economi-
camente menos favorecidas, por
causa da necessidade de renda
familiar. Estatísticas da própria
OIT mostram um panorama
mundial em que 168 milhões de

Alerta

12 de junho: Dia Mundial do
Combate ao Trabalho Infantil

Alerta ainda é necessário

Acompanhe as notícias diariamente no site do jornal
A Cidade http://acidadeubatuba.com.br/ e nas redes

sociais facebook “Jornal A Cidade Ubatuba”
e instagram @acidadeubatuba

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

Informações pelo telefone: (12) 3832-4832

crianças e adolescentes, entre 5
e 17 anos, estão em situação de
trabalho infantil, cerca de 11%
da totalidade da população in-
fantil e mais da metade (85 mi-
lhões) está envolvida com traba-
lhos perigosos.

O trabalho infantil deixa mar-
cas na infância que, muitas ve-
zes, tornam-se irreversíveis e
perduram até a vida adulta. Traz
graves consequências à saúde
(física e emocional), à educação,
ao lazer e à convivência famili-
ar.

Alerta ainda é necessário no
Dia de Combate ao Trabalho In-
fantil

Toda criança tem direito ao
lazer, à educação e à saúde,
mas nem sempre é assim. No
Brasil, quase 1 milhão de cri-

anças trabalham ilegalmen-
te.

Em nosso país, só é permitido
começar a trabalhar a partir dos
16 anos, exceto nos casos de tra-
balho noturno, perigoso, insalu-
bre ou penoso, nos quais a ida-
de mínima é de 18 anos, sendo
permitido o trabalho a partir dos
14 anos, mas somente na con-
dição de aprendiz. Conforme o
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente (ECA), a pessoa é conside-
rada criança até os 12 doze anos
incompletos e adolescente, dos
12 completos aos 18 anos in-
completos e o ECA conceitua
Trabalho Infantil como aquele
realizado por crianças ou adoles-
centes com idade inferior a 16
anos, a não ser na condição de
aprendiz.
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São Sebastião

“Aproveitem o feriado, nós

antecipamos essas medida

para que os ambulantes

possam faturar seu dinheiro”,

afirmou o prefeito

A prefeitura de São Sebastião
protocolou um novo decreto,
em que autoriza os ambulantes
a trabalharem aos fins de sema-
na e feriados, a partir desta quin-
ta-feira (11). A informação foi
passada pelo prefeito Felipe
Augusto, em um live transmiti-
da na noite desta quarta-feira
(10).

A volta, que estava prevista
para dia 15, foi antecipada por
conta do feriado e possibilidade
de tempo bom.

“Aproveitem o feriado, nós an-
tecipamos essas medida para
que os ambulantes possam fa-
turar seu dinheiro”, afirmou o
prefeito.

A prática de esportes individu-
ais nas praias do município está
liberada, porém, ainda fica proi-
bido o uso de mesas, cadeiras e
guarda-sois, para não causar
aglomerações.

Nesta semana, 345 ambulantes
fizeram testes rápidos para
Covid-19. Desses, 9% (31), tes-
taram positivo para a doença;
todos assintomáticos.

Na live, Felipe também atuali-

Ambulantes estão autorizados
a trabalhar nas praias

de São Sebastião

Artigo

zou os dados de coronavírus no
município e atrelou o número de
casos recuperados ao uso da
cloroquina.

A cidade foi a primeira do Lito-
ral Norte a adotar o protocolo
de uso da hidroxicloroquina e
azitromicina no tratamento de
pacientes com coronavírus.

Mais uma morte por Covid-19

é confirmado na sexta-feira

A Prefeitura de São Sebastião
informou que ocorreram mais
três óbitos no município relaci-
onados à Covid-19. Um óbito
está confirmado e outros dois
são suspeitos. Com estes, a ci-
dade tem agora três mortes em
investigação.

A morte confirmada é de uma

moradora da cidade de 69 anos
de idade. Os óbitos suspeitos
são de uma mulher de 48 e de
um homem de 41 anos.

De acordo com a prefeitura, os
três estavam internados e
intubados em Unidade de Trata-
mento Intensivo (UTI) Respirató-
ria.

C o nfo r m e  b o l et i m
epidemiológico atualizado às
12h de sexta-feira (12), São
Sebastião tem 432 casos con-
firmados de Covid-19. Des-
tes, quatro pacientes foram
a óbito, dois estão interna-
dos, 116 estão em quarente-
na domiciliar e 310 estão re-
cuperados.

Há ainda o registro de três
óbitos de não-residentes na
cidade pela doença.

Jurisprudência de usucapião
urbana ganha novas diretrizes

após julgamento do STJ

Direito

Caso que envolve imóvel

com fins residenciais e

comerciais pode trazer novas

diretrizes sobre a concessão

desse direito

Você sabe o que é usucapião
especial urbana? O termo jurí-
dico refere-se à posse de um
imóvel utilizado como moradia.
O tema está presente na Consti-
tuição Federal, no Código Civil e
no Estatuto da Cidade.

Em maio deste ano o assunto
ganhou novas definições, após a
terceira turma do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) entender
que o uso simultâneo de imóvel
para moradia e comércio não
impede o reconhecimento de
usucapião especial urbana. O
colegiado julgou a ação de dois
irmãos de Palmas (TO), que uti-
lizam um mesmo imóvel para
fins comerciais e também como

moradia. Na propriedade em
que eles moram também abriga
um bicicletário.

O professor de Direito de Esta-
do do Ibmec Brasília, Thiago
Sorrentino, explica que a
usucapião refere-se a forma
como um imóvel foi adquirido,
diferentemente da escritura, o
registro em documento compro-
va que determinada pessoa é
dona de uma propriedade. “A
usucapião é uma forma de aqui-
sição da propriedade imóvel,
por um prazo de tempo estabe-
lecido pela legislação”, disse
Sorrentino.

Segundo a legislação, a
usucapião urbana é concedida
aquele que possuir como área
urbana até 250 metros quadra-
dos, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposi-
ção, utilizando-a para sua mora-
dia ou de sua família. Desta for-

ma, o proprietário irá adquirir o
domínio, desde que não seja
proprietário de outro imóvel ur-
bano ou rural.

Para o ministro Ricardo Villas
Bôas, a legislação não restringe
a concessão do usucapião ape-
nas para imóveis residenciais. “O
artigo 1.240 do código civil não
exige uma destinação exclusiva
residencial, seria injusto discri-
minar o postulante já que ele
ocupa essa área efetivamente há
tempos”, defendeu o magistra-
do em seu voto.

O caso analisado pelos minis-
tros do STJ tramitava desde 2003
e havia sido julgado parcialmen-
te procedente na primeira ins-
tância judicial que reconheceu a
usucapião urbana apenas para
área destinada à moradia dos
irmão de Palmas, mesmo enten-
dimento do Tribunal de Justiça
do Tocantins.

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  20 e 21 de junho, não circulará em versão

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

acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

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

Palavras repetidas à exaustão
e fora de contexto perdem seu
significado. A palavra da moda
agora – e que muitas vezes tem
sido empregada erroneamente
e esvaziada de seu sentido ori-
ginal – é lockdown. O termo
pode ser traduzido como
“confinamento” e tem sentido
diferente dos conceitos de “iso-
lamento social” e de “quarente-
na”.

Quarentena, segundo a Lei
13.979/2020, é restrição de ati-
vidades ou separação de pesso-
as suspeitas de contaminação
das pessoas que não estejam
doentes, ou de bagagens,
contêineres, animais, meios de
transporte ou mercadorias sus-
peitos de contaminação, de ma-
neira a evitar a possível propa-
gação de doenças. É, portanto,
medida de prevenção de contá-
gio. Após exposição a COVID-19
recomenda-se 14 dias de qua-
rentena, pois esse é prazo máxi-
mo de incubação do vírus.

Isolamento social, por sua vez,
é a separação de pessoas doen-
tes ou já contaminadas, ou de
bagagens, meios de transporte,
mercadorias ou encomendas
postais afetadas, de outros, de
maneira a evitar a contaminação
ou a propagação do coronavírus.
Pode ser feito em casa, ou, em
casos mais graves, no hospital.

Por fim, o lockdown deve ser
hoje traduzido como o
confinamento forçado pelo Es-
tado, da população em casa, um
isolamento social rígido, em que
há o cerceamento da liberdade
de locomoção dos indivíduos,
sendo permitido deslocamento,
via de regra, apenas para desem-
penho de atividades essenciais
ou compra de itens básicos. As-
sim, o lockdown se trata de cer-
cear o direito de ir e vir, Direito
Fundamental protegido pela
Constituição Federal que, em

Lockdown e liberdade de locomoção

seu art. 5º afirma ser livre a lo-
comoção no território nacional
em tempo de paz, podendo
qualquer pessoa, nos termos da
lei, nele entrar, permanecer ou
dele sair com seus bens.

É possível que haja restrição a
Direitos Fundamentais em duas
hipóteses, segundo a Constitui-
ção: decretação de estado de
defesa ou de estado de sítio. Fri-
se-se que, no Brasil, se decretou
apenas estado de calamidade
pública. Assim, em princípio,
atos dos Poderes Executivos de
Estados e municípios cerceando
a locomoção são
inconstitucionais. O STF, contu-
do, decidiu recentemente que
Estados e Municípios podem
restringir a locomoção das pes-
soas – ou seja, decretar
lockdown – sem o aval do Go-
verno Federal. Trata-se, portan-
to, de uma discussão que envol-
ve o embate entre direitos fun-
damentais: direito à saúde, di-
reito de ir e vir e, principalmen-
te, direito à liberdade.

No entanto, em tempos de
pandemia é de se lembrar que
o interesse coletivo deve preva-
lecer ao individual, afinal o Es-
tado é o maior responsável pela
vida, que uma vez perdida, não
há lockdown, quarentena ou iso-

lamento que possa restabelecê-
la.

Autoras:

Débora Veneral é advogada e
diretora da Escola Superior de
Gestão Pública, Política, Jurídi-
ca e Segurança do Centro Uni-
versitário Internacional Uninter.

Karla Knihs é advogada e pro-
fessora do Curso de Direito do
Centro Universitário Internacio-
nal Uninter

Contrato entre Prefeitura e

Sabesp vai dobrar coleta e

tratamento de esgoto em

apenas três anos

Na última semana, o Governo
do Estado de São Paulo assinou
o contrato que oficializa os ser-
viços da Companhia de Sanea-
mento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp) em Ubatuba
após 12 anos sem renovação.

Com isso, a companhia deu
início às obras na estação prin-
cipal e, ainda, prevê, em breve,
a ampliação do emissário que
fará o lançamento de efluentes
no rio no Grande, desafogando
o rio Acaraú.

O contrato tem duração de 30
anos e a cidade terá um inves-
timento de R$ em água e esgo-
to pela concessionária. Trata-se
do maior volume de investi-
mentos da empresa na região.
O cronograma contempla três
etapas: curto, médio e longo
prazo.

Até o final do ano de 2022, se-
rão aplicados R$ 78,7 milhões
em coleta e tratamento de es-
goto que - saltará de pouco
mais de 30% para 64,9% de co-
bertura, contando com 10 mil
novas ligações ao sistema. Nes-
ta primeira etapa, serão con-
templados os bairros da região
central.

De 2023 a 2035, a injeção será
de mais R$ 87 milhões em água
e R$ 313,7 milhões em esgoto,
que baterá 86% de cobertura.
De 2036 a 2048, será o maior
volume de investimento, com
26,7 milhões em água e R$
108,8 milhões em esgoto, che-
gando a 97,8%.

Esta foi uma luta travada pelo

Saneamento
Ubatuba terá R$ 697 milhões de
investimento em água e esgoto

prefeito Délcio José Sato (PSD)
desde o início de sua gestão.
Nesses três anos, foram realiza-
das diversas reuniões com a
Sabesp em São Paulo, que vinha
operando em Ubatuba há 12
anos sem a renovação do con-
trato, finalizado em 2007. Após
a realização de duas audiênci-
as públicas e o recebimento de
contribuições por e-mail e
presenciais, a Prefeitura de
Ubatuba finalizou, em 2019, o
processo da 1ª Revisão do Pla-
no Municipal Integrado de Sa-
neamento Básico (PMISB), con-
forme exigência prevista na Lei
Municipal n° 3.735/14.

O prefeito comemorou a cele-
bração do contrato, destacan-
do a importância do tema para
o município. “Sabemos que ain-
da falta muito, mas hoje temos
uma outra realidade. O investi-
mento em saneamento básico
e abastecimento é uma grande
conquista, pois é algo que ofe-
rece mais dignidade e qualida-
de de vida ao cidadão. É preci-
so destacar que temos uma vi-
gência de 30 anos, então, o be-
nefício não contemplará só a
minha gestão, mas faz parte de

um legado que vamos deixar
para a cidade”, destacou Sato.

Plano Municipal de Sanea-

mento de Fundo Municipal

O Fundo Municipal de Sanea-
mento Básico, recém-criado,
também contará com o repasse
de 4% da receita líquida da con-
cessionária. Estima-se que o
Fundo vai receber cerca de R$
1,5 milhão por ano para investi-
mento em educação ambiental,
regularização fundiária e outras
ações.

O Plano Municipal de Sanea-
mento Básico tem como metas:
a universalização do acesso aos
serviços do Sistema de Abaste-
cimento de Água (SAA), Siste-
ma de Esgotamento Sanitário
(SES), coleta e destinação final
adequada de Resíduos Sólidos,
e um sistema de drenagem ur-
bana eficaz; a sustentabilidade
Ambiental frente às atividades
desenvolvidas pelos
Prestadores de Serviço e a qua-
lidade, regularidade e eficiên-
cia da prestação de Serviços
com o menor impacto
Ambiental.

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

Dr. José Gil
Oftalmologista

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

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

Tel.:(24) 3371-4352 - Agora em novo endereço:
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Reforço sanitário Jubartes no Litoral Norte

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  20 e 21 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Na segunda-feira, dia 8 de junho,
a equipe do Instituto Argonauta
avistou quatro baleias jubartes, em
Ilhabela. De acordo com o biólogo
Manuel da Cruz Albaladejo, em um
primeiro momento foram avistadas
duas Jubartes e depois foram avis-
tadas mais duas. “Nos dois
avistamentos eram fêmeas adultas
com seus respectivos filhotes, já
mais grandinhos”, detalhou o bió-
logo.

As imagens são lindas, com direi-
to a “aulas” de pec-slap – compor-
tamento de bater a nadadeira pei-
toral na água.

Segundo Albaladejo, geralmente
as jubartes migram da Antártica
para a costa sul da Bahia durante o
inverno para fins de reprodução e
amamentação. O motivo da migra-

Equipe do Instituto Argonauta
avista “mamães” baleias jubartes

com seus filhotes em Ilhabela
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ção é porque na Bahia há água mais
quente e mais limpa. “Mesmo que

pra nós seja inverno, pra elas que
vem da Antártida é como se fossem
férias de verão”, exemplifica Manu-
el em relação a temperatura da
água.

Os filhotes acompanham o longo
trajeto das baleias até a costa sul da
Bahia, mas o filhote poderá perma-
necer mais algum tempo junto de
sua mãe ou separar-se dela. Ainda
que independente, ele não estará
completamente desenvolvido. Ele
pode realizar até cinco migrações
completas antes de atingir sua ma-
turidade sexual, por volta dos qua-
tro ou seis anos de idade.

Sobre o Instituto Argonauta
O @institutoargonauta foi funda-

do em 1998 pela Diretoria do Aqu-
ário de Ubatuba e reconhecido em
2007 como OSCIP (Organização da
Sociedade Civil de Interesse Públi-
co). O Instituto tem como objetivo
a conservação do Meio Ambiente,
em especial a conservação dos
ecossistemas costeiros e marinhos.
Para isso, apoia e desenvolve pro-
jetos de pesquisa, resgate e reabili-
tação da fauna marinha, educação
ambiental e resíduos sólidos no
ambiente marinho, dentre outras
atividades. O Inituto Argonauta
também 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 resgate

de mamíferos, tartarugas e aves
marinhas, vivos debilitados ou mor-
tos, entre em contato pelos telefo-
nes 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 gratui-
tamente 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 debi-
litados ou mortos em sua região,
bem como informar ainda proble-
mas ambientais nas praias, para que
a equipe do Argonauta encaminhe
a denúncia para os órgãos compe-
tentes.

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

Conheça mais sobre o nosso tra-
balho em: www.institutoargo-
nauta.org www.facebook.com/
InstitutoArgonauta/ e Instagram:
@institutoargonauta

Outros equipamentos da
Companhia funcionam em locais
de grande circulação de pessoas,

com o intuito de proteger os
moradores

A Companhia de Saneamento Bá-
sico do Estado de São Paulo
(Sabesp) instalou um bebedouro e
um lavatório de mãos em Ubatuba,
no litoral, com a finalidade de
hidratar e auxiliar o cidadão na
higienização de mãos em local de
aglomeração durante a pandemia.
A iniciativa atende à solicitação da
Secretaria de Assistência Social da
Prefeitura de Ubatuba.

Por meio de uma parceria entre
o município e a Caixa Econômica
Federal, os moradores da cidade
assistidos pelo auxílio emergencial
do Governo Federal serão atendi-
dos no ginásio de esportes Benedi-
to Pinho Filho, mais conhecido
como “Tubão”, evitando a aglome-
ração que aconteceria no atendi-
mento da agência bancária, cujo
espaço é menor e mais confinado.

A Companhia já instalou anterior-
mente outros lavatórios em locais
de grande circulação de pessoas,
sempre com o intuito de proteger
a população. Os equipamentos es-
tão instalados no calçadão, termi-
nal rodoviário, mercado de peixes
e também na entrada da Estação de
Tratamento de Esgotos Principal,
no Itaguá, para auxiliar os funcio-
nários que estão diariamente exe-
cutando os serviços básicos de

Sabesp instala bebedouro e
lavatório no “Tubão” para
atendimento à população

abastecimento e esgotamento sani-
tário.

Higienização
Além dos higienizadores de mãos,

a Sabesp entra com o bebedouro
para hidratar os moradores duran-
te a espera para o atendimento do
auxílio emergencial. “Saneamento
básico é o nosso negócio, mas, aci-
ma de tudo, estamos sensíveis às
necessidades de nossa comunida-
de. Em um momento de grande
vulnerabilidade, em parceria e aten-
dendo às necessidades do municí-
pio, oferecemos nosso melhor para
proteger a população contra o

coronavírus”, ressaltou o gerente da
empresa no município, Fábio
Okamoto Fagundes.

O prefeito de Ubatuba, Delcio Sato,
valorizou a iniciativa da Companhia.
“Agradecemos à Sabesp, que
disponibilizou a instalação de bebedou-
ro e lavador de mãos no Tubão, local
em que a Caixa concentrou a emissão
do código de pagamento às pessoas já
aprovadas no auxílio emergencial. Essa
é mais uma maneira de oferecer alter-
nativas de higienização àqueles que ne-
cessitam permanecer nas instalações
nesse período, além de garantir água
potável para consumo”, finalizou o
gestor municipal.

Ponto Facultativo de Corpus Chirsti e ponte
suspendem atividades a partir de quinta-feira, 11

Devido ao ponto facultativo de Corpus Christi, a Pre-
feitura de Ubatuba encerrou seu expediente às 15 ho-
ras de quarta-feira, 10, e retoma normalmente suas
atividades na próxima segunda-feira, 15, a partir das 9
horas.

É importante esclarecer que somente o feriado de 9
de julho, comemorativo à Revolução
Constitucionalista, foi antecipado para 25 de maio no
município. As demais datas de suspensão em maio
contemplaram apenas a capital paulista.

Durante o período, haverá barreiras sanitárias, com
o apoio da Companhia Municipal de Turismo (Comtur)
e da Guarda Civil Municipal (GCM), em diversos pon-
tos da cidade entre 10h e 14h.

O jurídico da Prefeitura informa que o comércio deve
permanecer fechado na quinta-feira, 11, no sábado e
no domingo, podendo funcionar somente na sexta-fei-
ra, 12, seguindo todas as orientações de funcionamen-
to publicadas no Decreto 7353/20 e de acordo com as
orientações do Ministério da Saúde.

Lembrando que é obrigatório o uso de máscaras ao
sair de casa além de todas as medidas de higiene ori-
entadas pela Saúde.

Unidades de Saúde
Todos os postos da Estratégia de Saúde da Família

(ESF) funcionam normalmente até às 17 horas na quar-
ta-feira, 10, e reabrem normalmente no dia 15, a par-
tir das 7 horas.

Permanecem abertos durante todo o feriado, o Pron-
to Atendimento da Maranduba, com funcionamento
diário 24 horas, e o Pronto Atendimento do
Ipiranguinha 12h, que está funcionando na UBS Cícero
Gomes, na rua Batista de Oliveira, 199, esquina com a
av. Prof. Thomaz Galhardo (na entrada da cidade), das
7h às 19h (senhas distribuídas até as 18h30).

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

Feriado

Expediente da Prefeitura de Ubatuba
sofre alterações nesta semana

Durante o feriado, a equipe da Vigilância em Saúde
realizará ações de fiscalização para averiguar o cumpri-
mento das medidas sanitárias de prevenção ao Covid-
19.

Coleta de Lixo

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

Página da Covid-19
O endereço do site oficial sobre a Covid-19 em Ubatuba

é: https://www.ubatuba.sp.gov.br/covid-19/. Nele, é
possível conferir todas as notícias publicadas sobre o
tema, bem como os boletins epidemiológicos diários
emitidos que detalham o quadro da doença no municí-
pio e os Decretos e documentos oficiais publicados du-
rante esse período.

Fonte: Secretaria de Comunicação / PMU

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


