
Ubatuba, sábado e domingo, 20 e 21 de junho de 2020Ano XXXIV � Nº 3646 R$ 2,00

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  27 e 28 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Quarentena é prorrogada em
Ubatuba até 15 de julho

A prorrogação da quarentena
até 15 de julho e a definição de
regras para a reabertura do se-
tor alimentício na cidade são as
novas medidas instituídas pela
Prefeitura de Ubatuba por meio
do Decreto Municipal n. 7364,
de 15 de junho de 2020.

O novo decreto permite tam-
bém a abertura de estabeleci-
mentos dos meios de hospeda-
gem a partir de 1º de julho, com
50% da capacidade total, so-
mente se os dados de evolução
epidemiológica permitirem e
seguindo protocolo sanitário

do governo do Estado de São
Paulo e recomendações da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) em relação a
hóspedes que apresentem sin-
tomas.

 Detalhes na pág. 3

Ubatuba recebeu na sexta-
feira (19), o resultado de mais
um óbito investigado no
município, elevando para sete o
número total de óbitos
confirmados pela Covid-19.

Trata-se de paciente do sexo
feminino, maior de 60 anos,
moradora da região central,
pertencente ao grupo de risco.

Na terça-feira (16), já havia
sido confirmado outro óbito, a
de um homem, também com
mais  de 60 anos, morador da
região Sul e pertencente ao
grupo de risco.

Pág. 7

Sétimo óbito por Covid
é confirmado em Ubatuba

As obras da Escolinha de Surf
de Ubatuba, localizada no can-
to esquerdo na Praia Grande fo-
ram concluídas nesta semana. A
obra foi fruto de convênio com

Escolinha de Surf da
Praia Grande é concluída

Programação Prêmio FundArt
de Cultura Online é divulgada

Depois de selecionar 40
propostas em diversas
linguagens artísticas a

Fundação de Arte e
Cultura de Ubatuba

divulga a programação
completa do Prêmio

FundArt de
Cultura Online.

As apresentações serão
transmitidas através
dos canais oficiais
de comunicação da

fundação entre o dia 17
de junho e 28 de julho,

sempre às 20 horas.
Leia na  Pág. 12

a Caixa Econômica Federal e o
Ministério dos Esportes e aten-
derá 250 alunos.

Esta é a segunda sede da
Escolinha de surf entregue ao

município. A primeira, localiza-
da no Perequê-Açu, foi inaugu-
rada em outubro de 2018.

Detalhes na pág. 7

As obras do Museu da Vida Marinha, em Ubatuba, estão em reta final De acordo com o
arquiteto e urbanista responsável pelas obras, Luiz Adolfo Bernardino da Silva.  Neste
momento estão sendo realizados os acabamentos.      Leia a matéria completa na Pág. 7

Obras do Museu da Vida
Marinha estão em reta final

A FundArt – Fundação de Arte
e Cultura de Ubatuba está atua-
lizando o cadastro geral de artis-
tas, grupos, bandas, coletivos e
espaços culturais para a identi-
ficação e mapeamento dos pro-
fissionais que atuam no setor da
cultura e da economia criativa
local.

A atualização desta base de da-
dos atende a disposição do Sis-
tema Municipal de Informações
e Indicadores Culturais – SMIIC,
em cumprimento específico ao
Plano Municipal de Cultura.

 Saiba mais na pág. 12

FundArt atualiza
cadastro cultural

Instituto Argonauta e Aquário de Ubatuba
emitem a 19ª edição do Boletim do lixo
no Litoral Norte - Confira na pág. 9
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Editorial GastronomiaEducação

Templo Espiritual

Trabalhos com simpatias para o amor

Orientação espiritual, trabalhos para união de casais

Consultas particulares

Atendimento no Centro de Ubatuba

Ligue e marque um horário

3833-6272 ou 99118-5978 (WhatsApp)

Joga-se cartas, búzios e tarô

Personal Chef

Estudante de Nutrição

Roberta Manoela

WhatsApp

(12) 99621-1 755

contrate@chefroberta.com.br
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Pela vida

Superação

Poesia

Enquanto a grande maioria dos
países só adotou medidas de
flexibilização da quarentena de-
pois que o número de novos ca-
sos e mortes pela Covid come-
çou a cair, como a China, Alema-
nha, Reino Unido, Itália,
Espanha e França; o Brasil, atra-
vés dos governadores, tem feito
exatamente o contrário.

Qual a lógica disto? Nenhuma.
Claro que os gestores que en-

cabeçam a flexibilização tem
uma explicação para tudo, inclu-
sive para justificar a adoção des-
sas medidas - o que não que di-
zer um argumento que faça, de
fato, sentido. Ainda que tivesse
mesmo equipado a saúde públi-
ca para atender toda a deman-
da para tratar os pacientes aco-
metidos pela doença, isso seria
o suficiente? Vacinas estão ain-
da sendo desenvolvidas e nem
se sabe se serão eficazes.

Primeiro, em nome da “preser-
vação da vida”, ordenou-se o fe-
chamento de quase tudo - o que
levou à estagnação de muitos
segmentos da economia. Embo-
ra em momento algum o país
tenha sido totalmente parado e
em muitos lugares não se obe-
deceu ao isolamento social e ao
fechamento dos estabelecimen-
tos tal como apregoado, o que
vimos foi sempre um número
crescente de casos da doença
aqui e ali. E com tal da curva de
contaminação ainda em ascen-
são, a flexibilização de repente
é a solução? Exatamente para
quê? Para conter a doença, cla-
ramente não é! Dizer que é ca-
paz de tratar todos os doentes
também não é verdade porque
muitas vidas continuam sendo
perdidas.

A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) recomenda seis crité-
rios para flexibilizar o isolamen-
to social e o Brasil, apesar de ain-
da não atender a todos eles, já
implementa a flexibilização.

Os novos casos devem ser es-
porádicos e concentrados em
certos lugares — e em um nível
que não sobrecarregue o siste-
ma de saúde local. O país tam-
bém deve fazer testes em mas-
sa para identificar os casos e
seus contatos, isolar e tratar a
todos.

É preciso proteger especial-
mente locais mais vulneráveis a
surtos, como as comunidades
mais carentes, por exemplo, e
tomar medidas para reduzir o
risco de transmissão do vírus em

locais de trabalho. E também
tentar impedir a importação e
exportação de casos e garantir
que a população esteja consci-
ente e comprometida com as
ações de combate à pandemia.

O nosso país tem avançado
bem em dois critérios: a preven-
ção de casos importados e ex-
portados, porque as fronteiras
estão fechadas, e a
conscientização da população,
ainda que o isolamento tenha
deixado a desejar e ainda que
encontremos por aí quem não
se importa.

O problema maior ainda é a
explosão de novos casos e mor-
tes e a falta de uma política na-
cional de testagem, investigação
de contágios e isolamento de
casos.

Um dos primeiros critérios le-
vados em conta para relaxar a
quarentena é um país ter passa-
do do auge da pandemia, e não
há indícios de que o Brasil tenha
chegado ao pico, tampouco o
estado de São Paulo que tem
atingido novos recordes.

O que mudou então em rela-
ção àquele discurso de estar
pela vida?

A cada dia que passa tem fica-
do mais claro que todas as me-
didas adotadas foram motivadas
por interesses políticos ou pou-
co, além disso.

Precipitadamente fechou-se
tudo com discursos de preservar
vidas. A economia,
despreparada, foi a colapso, o
programa de auxílio
emergencial não atinge a todos
que realmente precisam e a
pressão pela reabertura mesmo
diante da falta do controle efi-
caz da doença (que ao tudo in-
dica vai perdurar por um tempo
ainda), levou os governantes a
ceder à reabertura.

Quem realmente se importa
pela vida não está mais preocu-
pado com o aumento do núme-
ro de casos nesse momento da
volta de circulação das pessoas?
Até o retorno dos alunos à sala
de aula já é cogitado!

Não está parecendo muito ló-
gico ouvir um governante dizer
que a prioridade são as vidas.

O perigo de repente passou ou
ele nunca foi tão grande a pon-
to de justificar as medidas
adotadas até então? Ou será que
nada disso importa mais do que
a motivação política por trás dis-
so tudo?

Melissa Schirmanoff

Podemos passar inúmeras di-
ficuldades, e ter de batalhar
muito para alcançar certos ob-
jetivos e, ainda assim, morrer-
mos na praia.

Podemos nos deixarmo con-
sumir pelo trabalho, e perder
noites de sono ou deixar de
passar finais de semana com a
família apenas por que temos
extrema necessidade de conse-
guir recursos para mantermos
uma vida digna, ou amargar-
mos um período obscuro de
desemprego.

Podemos assistir a injustiça
bater à nossa porta e perceber,
infelizmente, que em algumas
ocasiões não há absolutamen-
te nada a fazer.

Podemos chorar com o cora-
ção partido a perda da pessoa
amada ou de um ente querido.

Podemos, por tanta coisa ne-
gativa que aconteça julgarmos

que tudo sempre dar errado
conosco e maldizermos nossa
sorte.

Depois de tudo isto até po-
demos deixar passar pela ca-
beça a estúpida ideia de fazer
uma grande besteira consigo
mesmo, desde que seja exa-
tamente assim: que tal ideia
passe – e nunca mais volte,
porque a vida é superação!

Nós não nascemos andando,
não nascemos falando, nem
pensando tanta bobagem - e
o que não podemos em hipó-
tese alguma é perdermos o
ânimo, o espírito, e nossa ca-
pacidade de amar, de se su-
perar e de viver! (Augusto
Branco)

Encontre alegria para supe-
rar seus limites, encontre paz
em meio à guerra, se neces-
sário.

Siga em frente!

Preferências poéticas
Eu aprecio os poemas
com rumor de cachoeiras que cantam
que até as pedras mais ásperas
são suavizadas pela leveza das águas.

Eu gosto de poemas de cantigas de passarinhos
cantadas e aperfeiçoadas de geração em geração
nos galhos das fruteiras carregadas
e nem precisam ser poemas
com as palavras rimadas.

Eu prefiro os poemas que tresandam
a cheiro de capim orvalhado
às margens de um caminho
que não tem outra serventia
senão ligar-nos com o passado.

Félix Cabral

Florinda Cerdeira Pimentel

“Olha o Corona Vírus! É verda-
de!”

Este ano, devido à pandemia,
muitas coisas em nossa rotina fi-
caram diferentes: nosso jeito de
trabalhar, estudar, comprar, co-
memorar as datas que para nós
são importantes e enfim, chega-
mos ao mês de junho e o que
muita gente temia aconteceu,
chegaram as festas juninas e o
coronavírus ainda está aí.

Mas e agora, o que fazer, can-
celamos nossas festas? Deixa-
mos de lado a nossa tradicional
festa junina?

De jeito nenhum! Brasileiro
que é brasileiro tem jeito para
tudo.

Que tal buscarmos alternativas
para celebrar com alegria as nos-
sas tradições que estão forte-
mente enraizadas à nossa cultu-
ra popular?

Vamos então nos vestir de ale-
gria, com cores, tranças e cha-
péu de palha, vamos dançar um
forró, uma quadrilha, um arras-
ta pé, um xote, não sei, o ritmo
você escolhe, mas cada um na
sua casa, quem tem par que pe-
gue o seu, quem não tem, se
apegue a Santo Antônio, quem
sabe ano que vem?

Vamos encher a casa com aro-
mas de festa? Pipoca, quentão,
cachorro quente, canjica e bolo
de fubá, não precisa muita coi-
sa, o importante é partilhar, di-
zem que cozinhar é um ato de
amor, então cozinhe com sua
família, faça um bolo com suas
crianças, divirta-se.

Aproveite a alegria, junte toda
a família e convide a criançada,
vamos cortar bandeirinhas de
todas as cores e pendurar nas
janelas, sacadas e mostrar para
a vizinhança que na sua casa a
tradição não morreu.

Solte o som, arraste o sofá, co-
res, cheiros e muita alegria, sua
festa junina será positivamente
inesquecível.

E que tal as brincadeiras?

Festas juninas - tradição
interrompida e novas
ideias para não passar

em branco

Florinda Cerdeira Pimentel

Separe algumas guloseimas ou
pequenas surpresinhas fáceis de
encontrar (não vale fazer aglo-
meração no mercado) e brinque
de pescaria, tiro ao alvo, boca de
palhaço e outros jogos tradicio-
nais que possam divertir as cri-
anças.

A sala da sua casa ou o seu
quintal podem se transformar
em arraiá e no final, você pode
combinar com seus amigos e fa-
miliares distantes, uma reunião
por uma plataforma on line para
colocar o papo em dia e matar
um pouco da saudade.

Então, mãos à obra!
O coronavírus pode ter trans-

formado nosso jeito de festejar,
mas nós podemos tirar proveito
da situação e provar que somos
capazes de driblar a tristeza e
trazer para nossa família um
pouco de alegria em tempos di-
fíceis, pedindo à São João que
esta pandemia vá embora logo
e tomando todos os cuidados
necessários para que ninguém
venha a conhecer São Pedro an-
tes da hora.

Viva Santo Antônio! Viva São
João! Viva São Pedro!

Autora: Florinda Cerdeira
Pimentel é dá aulas de Lingua-
gens Cultural e Corporal; e é pro-
fessora do Curso de Licenciatu-
ra em Música do Centro Univer-
sitário Internacional Uninter.

Porque falar de Festa Junina, é
um assunto que nunca tem fim,
anarriê!

Há alguns dias atrás, as recei-
tas típicas desta época festiva
foram doces, hoje vamos às re-
ceitas salgadas e deliciosas.

Milho na brasa com manteiga

temperada

Ingredientes:

4 espigas de milho verde
4 colheres (sopa) de manteiga
1 colher (sopa) de coentro pi-

cado
1/2 colher (chá) de páprica pi-

cante
1 dente de alho
sal a gosto

Modo de preparo:

Comece preparando as mantei-
gas temperadas: em duas tigeli-
nhas diferentes, divida a mantei-
ga em temperatura ambiente
em partes iguais. Na primeira,
acrescente o coentro picado, o
sal e misture bem. Na segunda
tigela, adicione a páprica, o alho
picado e o sal. Mexa bem com
uma colher e então remova o
alho. Transfira cada manteiga
para um potinho menor e reser-
ve.

Retire a palha do milho e lave
cada espiga sob água corrente.
Com as mãos, remova os
cabelinhos que ficam em volta
dos grãos.

Acenda a churrasqueira ou a
grelha elétrica e espere esquen-
tar. Para se certificar de que está
quente, coloque a mão próximo
à grelha e conte até 3 (se não
aguentar até o três, é porque
está quente). Coloque as espi-
gas, uma do lado da outra, e es-
pere até que os grãos tostem
(cerca de 4 minutos).

Com uma pinça, vire o milho
para que ele asse de todos os la-
dos. Repita o processo até o mi-
lho dourar por igual. Desligue o
fogo, retire as espigas e transfi-
ra para um prato. Sirva a seguir
com as manteigas temperadas.

Caldo de abóbora com carne

seca

Ingredientes:

Meia abóbora cabotiã (Japone-
sa)

300g de carne seca dessalgada.
5 dentes de alho amassados.
1 alho poró bem picadinho

(opcional)
1 maço de cheiro verde pica-

do.
Óleo de sua preferência
Sal a gosto

Voltando à Festa Junina

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

Modo de preparo:

Coloque a carne seca
dessalgada numa panela de
pressão e cozinhe até ficar bem
macia. Desfie, retirando toda
gordura, reserve. Numa panela,
refogue o alho e o alho poró, co-
loque a abóbora picada, cubra
com água. Deixe ferver até a
abóbora ficar desmanchando.
Assim que estiver bem cozida
bata no liquidificador, volte para
a panela,coloque a carne seca
desfiada, deixe ferver. Finalize
com o cheiro verde.

Cachorro quente festivo

Ingredientes:

500g salsicha
3 tomates
1 cenoura
1 cebola
2 dentes de alho
1/2 Pimentão
1/2 peito de frango cozido e

desfiado
1 xícara de caldo de frango

(água do cozimento)
Coentro e sal a gosto
20 pães de cachorro quente ou

de sal pequenos

Modo de preparo:

Ferva as salsichas em água,
des carte  a  água após a
fervura e reserve as salsichas.
Corte em cubinhos os toma-
tes, a cenoura, a cebola, o
pimentão. Refogue o alho em
azeite, coloque os ingredien-
tes em cubinhos e deixe refo-
gar bem, acrescente o frango
desfiado, acrescente o caldo
de frango e deixe ferver. Co-
loque as salsichas, finalize
com o coentro e recheie os
pães.

Sirva tudo com um delicioso

vinho quente e ótima Festa

Junina caseira para todos! Bom

apetite.

A turma do Haroldo

Nós apoiamos o

SABIÁ

Uma rosa, uma pessoa

Jornal A Cidade,  há 34 anos
levando informação com

credibilidade e transparência.

O governador anunciou que
viria ao mosteiro para ver o fa-
moso roseiral que estava cheio
de rosas exóticas.

Quando chegou ao jardim do
mosteiro, percebeu que havia
somente uma rosa naquele lu-
gar.

Quando soube que fora o mes-
tre quem tinha cortado todas as
outras rosas, um dia anterior à
sua visita, indagou ao mestre a
razão de tal atitude.

“Porque, disse o mestre, se eu

as tivesse deixado na roseira,

você não teria visto uma só de-
las”.

Depois, de uma pausa, acres-
centou:

“Você se acostumou a multi-

dões, meu amigo. Quando foi a

ultima vez que viu uma pes-

soa”?

“Acorda, você vive”.

Peixinho Haroldo
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Informativo ACIUNovo Coronavírus - COVID-19

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. mais.

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  27 e 28 de junho, não circulará em versão

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

acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

A ACIU relembra das regras para
o comércio- COVID-19

- Fluxo de clientes deve ser monitorado
para que, dentro da loja, esteja apenas
um cliente para cada 20 metros
quadrados, além da equipe de
funcionários. SEMPRE MANTER UMA
DISTÂNCIA SEGURA.

- TODOS DEVEM USAR MÁSCARA DE
FORMA CORRETA. Não deixar entrar nos
estabelecimentos sem máscara e sem se
higienizar na entrada do comércio.

- Para proteger os funcionários, é
importante avaliar a possibilidade de
turnos ou zonas de trabalhos separadas.
A regra de evitar aglomerações também
vale para os intervalos.

- Atividades que requeiram
proximidade pessoal entre trabalhadores
devem ser minimizadas ou planejadas
para estabelecer um ambiente seguro de
trabalho.

- A rotina de recebimento de
mercadorias deve ser revisada, limitando
o contato pessoal onde as mercadorias
são recebidas ou manipuladas.

- Em caso de venda de produto
alimentício, não pode haver qualquer
tipo de consumo ou prova no local. O
mesmo vale para produtos de beleza e
cosméticos, bijuterias e acessórios.

- Os provadores para itens de vestuário
devem ser limpos e higienizados
imediatamente após a utilização por
cada cliente.

- As mercadorias para coleta e entrega
por serviço de motoboy devem estar em
local com controle exclusivo do
estabelecimento, não devendo estar
expostas para retirada direta pelo
prestador de serviço.

- As mercadorias devolvidas ou
trocadas devem ser corretamente
higienizadas e, se não for possível, elas
devem permanecer guardadas e lacradas
em embalagens individuais, com data e
horário de lacre sinalizados, podendo ser
expostas ou vendidas novamente apenas
após o período de quatro dias corridos.

- Produtos alimentícios em displays
abertos de autoatendimento devem ser
colocados em embalagens de plástico,
celofane ou papel.

- Produtos expostos soltos, como de
panificação, devem ser colocados em
vitrines de acrílico e em sacos, utilizando
pinças para funcionários fazerem a
retirada para o cliente.

- É importante reforçar a limpeza e a
desinfecção das superfícies mais tocadas

(mesas, balcões, teclados, maçanetas,
botões, etc.), de hora em hora.

- Carrinhos e cestas devem ser
higienizados após o uso por cada cliente.

- O estabelecimento deve utilizar
intensivamente os meios de
comunicação disponíveis para informar
aos clientes sobre as medidas adotadas
de higiene e precaução. Mídia interna e
redes sociais devem ser utilizadas para
divulgar as campanhas e as informações
sobre a prevenção do contágio e sobre
as atitudes individuais necessárias neste
momento de crise.

São 5 dicas básicas

* MÃOS- Lavar frequentemente. Use
sabão e água ou um gel à base de
álcool.(70%)

 * COTOVELO- Usar para cobrir a tosse
* ROSTO (olhos, nariz e boca) - Não

tocar
* ESPAÇO- Manter a distância segura
 * CASA- Não sair, se possível . RESPEITE

O ISOLAMENTO SOCIAL. Evite ir
desnecessariamente a clínicas ou
hospitais para permitir que os sistemas
de saúde operem com mais eficiência,
protegendo você e as outras pessoas.

Prorrogação da quarentena até
15 de julho de 2020 e definição
de regras para o setor alimentí-
cio são as novas medidas insti-
tuídas pela Prefeitura de
Ubatuba por meio do Decreto
Municipal n. 7364, de 15 de ju-
nho de 2020.

O decreto define que todos os
estabelecimentos comerciais do
ramo alimentício (bares, restau-
rantes e lanchonetes) devem
obrigatoriamente preencher ato
declaratório junto à Vigilância
Sanitária Municipal, em obser-
vância a protocolo sanitário es-
pecífico. Esses comércios pode-
rão abrir com atendimento
presencial somente de segunda
a sexta-feira, até as 22 horas, ou
com sistema delivery e/ou reti-
rada a qualquer horário e dia da
semana.

No ato declaratório, o proprie-
tário do estabelecimento decla-
ra conhecer a legislação sanitá-
ria vigente e cumpri-la integral-
mente, inclusive em suas futu-
ras atualizações, assumindo ci-
vil e criminalmente inteira res-
ponsabilidade pela veracidade
das informações prestadas para
o exercício das atividades rela-
cionadas.

Continuam a valer as regras de
ocupação máxima de 30% (trin-
ta por cento) do espaço reserva-
do ao público/clientes, devendo
constar em lugar visível para os
órgãos de fiscalização a lotação
máxima do estabelecimento.

Outra novidade é que os res-
taurantes do tipo buffet a quilo
ou com preço fixo poderão abrir
também, porém é expressamen-
te proibido o autosserviço. Além
de providenciar medidas para
proteção dos equipamentos de
buffet (mesas, balcões, pistas e
outros equipamentos e móveis
onde os alimentos são ofereci-
dos aos clientes) como proteto-
res salivares e higiene dos clien-
tes (água, sabão, papel toalha e
álcool em gel), esses estabeleci-
mentos deverão utilizar funcio-
nários devidamente protegidos
para organizar as filas e servir os
clientes, a fim de reduzir o con-
tato com os alimentos.

O novo decreto define a aber-
tura de estabelecimentos dos
meios de hospedagem a partir
de 1º de julho, com 50% da ca-
pacidade total, somente se os
dados de evolução
epidemiológica permitirem essa
abertura e seguindo protocolo
sanitário do governo do Estado
de São Paulo e recomendações
da Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) em relação
a hóspedes que apresentem sin-
tomas.

Quarentena é prorrogada em
Ubatuba até 15 de julho

Dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Vigilância Sanitária pelo email visaubatuba@gmail.com

ou remotamente, pelo telefone (12) 3832-6810.

De acordo com a agência, a

prorrogação foi necessária

porque até 23 de junho, prazo

inicial, as consequências da

pandemia da Covid-19 ainda

estarão persistindo

No início da semana, a Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) decidiu prorrogar a proi-
bição de cortes no fornecimen-
to de energia elétrica por falta
de pagamento dos consumido-
res. Agora, o prazo final é 31 de
julho.

Inicialmente, a suspensão dos
cortes, aprovada em março, va-
leria até o dia 23 de junho. A
medida foi adotada devido à da
crise econômica provocada pela
pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a Aneel, a pror-
rogação foi necessária porque
até 23 de junho as
consequências da pandemia da

Fornecimento de energia
Aneel prorroga proibição de cortes

no fornecimento de energia por falta
de pagamento até 31 de julho

Covid-19 ainda estarão persistin-
do.

Pela medida, todas as residên-
cias urbanas e rurais e os servi-
ços considerados essenciais,
como hospitais, por exemplo,
estão protegidas contra corte do
fornecimento desse serviço.

A resolução que suspendeu os

cortes, aprovada em março, au-
torizou outras medidas, como a
permissão para que as distribui-
doras de energia emitam fatura
levando em consideração o con-
sumo médio dos últimos 12
meses. Além disso, foi estabele-
cido que o consumidor faça a
própria leitura dos medidores.



Página 4 A Cidade Ubatuba, sábado e domingo, 20 e 21 de junho de 2020

ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF

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  27 e 28 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

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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ASSOCIAÇÃO UBATUBA DE SURF

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

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  27 e 28 de junho, não circulará em versão

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

acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)
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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  27 e 28 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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COVID-19Obras

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  27 e 28 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Segunda unidade do município
atende 250 alunos

As obras da segunda unidade da
Escolinha de Surf de Ubatuba, na
Praia Grande, foram concluídas
nesta semana. A obra foi fruto de
convênio com a Caixa Econômica
Federal e o Ministério dos Espor-
tes - esta já é a segunda sede en-
tregue ao município, que inaugu-
rou a primeira, localizada no
Perequê-Açu, em outubro de 2018.
A área da construção fica no canto
esquerdo da praia.

O investimento total em Ubatuba,
contemplando as duas unidades,
foi de R$ 413.029,16. São atendi-
dos, na Praia Grande, 250 alunos.

A secretaria de Esportes e Lazer
ainda relembra que as aulas estão
suspensas desde março, visando
conter a disseminação da Covid-19
na cidade.

Devido à pandemia, a cerimônia
de inauguração será simbólica,
apenas com representantes dos po-
deres e obedecendo o
distanciamento social.

Histórico
O secretário de Esportes e Lazer,

Escolinha de Surf da
Praia Grande é concluída

José Alberto Jacob, foi um dos pri-
meiros instrutores de surfe na ci-
dade. “Em abril de 1995, demos a
nossa primeira aula na Praia Gran-
de. O esporte era marginalizado,
surfista era taxado de várias coisas.
A gente amassou muito barro para
hoje o esporte ser digno e ser ca-
paz de sustentar famílias, levando
o nome de Ubatuba para o mun-
do”, comemorou Jacob.

Ainda segundo o secretário, “essa
conquista se deve, também, ao
empenho da atual administração
para que o projeto saísse do papel

e se tornasse realidade”, acrescen-
tou.

A entrega é esperada não só pe-
los alunos e professores, como,
também, pela comunidade do sur-
fe em geral que sempre apoiou a
continuidade da escolinha e a re-
conhece como uma grande ferra-
menta de incentivo ao esporte
que, inclusive, vem revelando
grandes nomes da modalidade
para o mundo.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

Projeto foi criado pelo Aquário
de Ubatuba para dar suporte

financeiro ao Instituto Argonauta

As obras do Museu da Vida Mari-
nha, em Ubatuba, estão em reta fi-
nal De acordo com o arquiteto e
urbanista responsável pelas obras,
Luiz Adolfo Bernardino da Silva.
Neste momento estão sendo reali-
zados os acabamentos: “Instalações
elétricas e iluminação, tanto inter-
na quanto externa, também estão
nessa fase final”.

Luiz Adolfo ainda explica que toda
a estrutura de vidro do Museu, bem
como o auditório, espaços de acer-
vo e a futura loja temática, seguem
em fase de finalização. “As estrutu-
ras de madeira, feitas de eucalipto
reflorestado e tratado, referentes às
passarelas, guarda-corpos e corri-
mãos estão recebendo os últimos
retoques”, completou.

O Museu da Vida Marinha é um
projeto criado pelo Aquário de

Obras do Museu da Vida Marinha
estão em reta final

Ubatuba para dar suporte financei-
ro ao Instituto Argonauta. Até en-
tão ele estava instalado dentro do
Aquário, mas está sendo ampliado
e transferido para a base do Insti-

tuto Argonauta em terreno cedido
pela Prefeitura Municipal de
Ubatuba, no bairro Perequê-Açu em
Ubatuba.

O Museu irá proporcionar uma
verdadeira viagem pela história da
Terra, com conteúdo rico e diverso
sobre a vida marinha, desde o perí-
odo Jurássico.

Cabe ressaltar que a futura sede
própria do Museu da Vida Marinha
foi projetada pela empresa
Terramare no conceito sustentável
em estruturas reaproveitadas de
contêineres, uso de madeira reflo-
restada e telhados verdes. O novo
Museu propiciará uma maior abor-
dagem a respeito da origem da vida
da Terra, sua evolução e as amea-
ças que a natureza enfrenta atual-
mente, levando a uma reflexão do
visitante sobre o papel individual e
coletivo do ser humano na preser-
vação da natureza.

Na sexta-feira (19), mais um óbi-
to por Covid foi confirmado na ci-
dade. Este é o sétimo óbito em de-
corrência da doença no município.

Trata-se de paciente do sexo femi-
nino, maior de 60 anos, moradora
da região central, pertencente ao
grupo de risco.

Na terça-feira (16), o resultado de
um dos três óbitos que eram inves-
tigados no município, já havia ele-
vado para seis o número total de
óbitos confirmados pela Covid-19.

O paciente era um homem, aci-
ma de 60 anos, morador da região
Sul e pertencente ao grupo de ris-
co.

Ainda há um óbito em investiga-
ção, aguardando o resultado do
teste do material coletado.

Desde o início da pandemia,
Ubatuba tem 107 casos de Covid-
19 confirmados, dos quais 75 pes-
soas se recuperaram, 7 faleceram
e 25 ainda estão em acompanha-
mento.

Até sexta-feira, conforme infor-
mou a Secretaria de Saúde da ci-
dade, três pessoas com suspeita da
doença estavam internadas, sendo
duas na Santa Casa na ala Covid e
uma na UTI de outro município.

Sétimo óbito por Covid
é confirmado em Ubatuba

Embora a doença esteja dissemi-
nada em todas as regiões da cida-
de, os bairros que registram o

maior número de casos é o Cen-
tro (16), Itaguá (11), Ipiranguinha
(06), Estufa II (06), Jardim Caroli-
na (06), Taquaral (05) e Perequê-
Açu (05).

A faixa etária mais acometida
pela doença está entre os maio-
res de 60 anos (29) seguido pelos
que tem entre 40 e 49 anos (27) e
entre 30 e 39 anos (25). Os ho-
mens são a maioria.

Brasil chega perto da marca de
um milhão de casos confirma-

dos da Covid-19

482 mil estão recuperados

O boletim epidemiológico atu-
alizado do Ministério da Saúde
sobre a Covid-19, divulgado na
noite de quinta-feira (18), apon-
ta que o Brasil se aproxima da
marca de um milhão de casos da
doença.  Em todo o país,  são
978.142  casos  conf i rmados ,
sendo 22.765 nas últ imas 24
horas. Os óbitos somam 47.748.
Desde a última atualização dos
dados, na quarta-feira (17), fo-
ra m  1 . 2 3 8  m o r tes  p o r
coronavírus.

São Paulo segue bem acima
dos outros estados no número
de infectados – são mais de 192
mil casos no estado paulista. O
Rio de Janeiro, segundo coloca-
do na lista, aparece com pouco
mais  de  87  mi l  reg i st ros  da
Covid-19. Os números do Minis-
tério da Saúde apontam ainda
que 448 mi l  casos  estão em
acompanhamento e que 482 mil
pessoas estão recuperadas da
doença.

O presidente do Tribunal Superi-
or Eleitoral, Luís Roberto Barroso,
afirmou em entrevista ao Roda
Viva, na segunda-feira (15), que as
eleições municipais deste ano vão
acontecer entre os dias 15 de no-
vembro e 20 de dezembro. As da-
tas exatas da realização do primei-
ro e segundo turnos, entretanto,
ainda não estão definidas. Segun-
do ele, a alteração está sendo dis-
cutida entre um grupo de especia-
listas em saúde, os presidentes da
Câmara e do Senado e as lideran-
ças partidárias.

“A data das eleições está marcada
na Constituição, primeiro domingo
de outubro, então qualquer altera-
ção depende do Congresso Nacio-
nal. Conversei com
epidemiologistas, infectologistas,
biólogos, físicos especializados em
cálculo de epidemiologia”, relatou.

Segundo Barroso, os especialistas
preveem uma queda na curva de as-
censão da doença entre agosto e
setembro, portanto haveria a pos-
sibilidade de realizar as eleições na
janela entre 15 de novembro e 20
de dezembro. Desse modo, será
atendida uma preocupação do mi-
nistro e dos presidentes da Câmara

Eleições 2020
Eleições municipais vão acontecer entre

15 de novembro e 20 de dezembro

e do Senado: a realização do pleito
ainda em 2020.

“A constituição veda uma segun-
da reeleição e cerca de 20% dos pre-
feitos já estão terminando o segun-
do mandato. Portanto, em violação
à constituição, daríamos um tercei-
ro mandato a esses prefeitos”, ava-
lia Barroso a respeito da hipótese
de adiar as eleições para 2020.

Além da mudança na data, o mi-

nistro prevê, sem dar maiores de-
talhes, alterações na rotina das elei-
ções. Barroso adiantou que se co-
gita estender o período de votação
e separá-lo em turnos para evitar
aglomerações nos locais de vota-
ção.

“A saúde pública é a nossa princi-
pal preocupação, logo atrás vem a
preservação da democracia”, afir-
mou.

Prazo será encurtado de 12 para
sete meses, de acordo com

portaria

O Ministério da Economia afirmou
que o governo vai acelerar a análi-
se de orçamentos para obras e ser-
viços de engenharia de até R$ 1,5
milhão de reais que beneficiam es-
tados e municípios. Os recursos têm
origem em transferências da União
para esses entes da federação.

A medida que regula a mudança
está em uma Portaria
Interministerial do Ministério da
Economia e da Controladoria Geral
da União (CGU), publicada no Diá-
rio Oficial da União (DOU). A expec-
tativa é de que o prazo de análise
caia de um ano para sete meses.

Há cerca de 9,5 mil projetos nesta
etapa de análise. Juntos, preveem
investimentos de até R$ 15,6 bi-
lhões.

Repasse de verbas

Governo vai acelerar análise de orçamentos
para obras de estados e municípios

Publicidade
Assinatura
e Editais

Informações:
(12) 3832-4832

Acompanhe nossas publicações na internet.
acesse: acidadeubatuba.com.br
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Artigos de moradores da 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/)

Ação Solidária
em meio à pandemia

Sindicato dos Trabalhadores
na Administração Pública de Ubatuba

CNPJ nº. 65.511.883/0001-40 -   Filiado à FESSPMESP e CSPM

C O M U N I C A D O

Comunicamos que a Sra. Albertina Pereira de Moura, brasilei-
ra, solteira, funcionária pública aposentada, RG nº. 22.892.548-
4 e CPF nº. 005.116.808-13, residente e domiciliada a Rua
Jabaquara, 363 – Estufa II – Ubatuba – SP, no cargo de Suplente
de Diretoria neste Sindicato está desde 04/06/2020 afastada de
suas atividades sindicais a título de desincompatibilização por
estar concorrendo ao cargo eletivo de vereador no ano de 2020
no município de Ubatuba – SP nos termos da Lei complementar
64, de 18 de maio de 1990.

Sandra da Silva - Presidente SINDTAPU

Editais & Comunicados

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual a compra de
máscaras, devida a este
pandemia, foi comprada de uma
gráfica. Esta ação é mais velha
que Adão e Eva?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual a falta de segu-
rança permitiu um homem total-
mente pelado, passear com seu
cachorro à noite?

Você conhece uma cidade no
mundo, na em seus 100 quilôme-
tros de litoral, se conta nos de-
dos de uma mão, cinco dedos,
escolinhas de SURF. E em seu
logo, intitula-se “CAPITAL DO
SURF”?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual a parte do litoral
existe, porém mal tratada e a das
montanhas é totalmente desco-
nhecida e abandonada, parecen-
do outra cidade?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual seus moradores
praticam STAND-UP em frente as
suas residências, quando chove?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual a Lei do Silêncio
não é para bares noturnos, luaus
e para casas de aluguel?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual ainda não enten-
deu as leis federais, estaduais e
municipais?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual não existem jo-
vens entre seus habitantes, por
isso nada é necessário em fazer
em apoio a eles?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual o cheiro emana-
do dos rios existentes, pois é um
convite ao vomito?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual se divulga um
contrato para aplicação de quase
700 milhões para um período de
30 anos, sem saber a data do real
início, o cronograma de obras e
locais e o cronograma do aporte
financeiro?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual existe uma uni-
dade de saúde programada para
o funcionamento em 2014, e que
atualmente, por terem esqueci-
do, só está atendendo, cobras,
ratos, aranhas e outros bichos?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual, existe um plano
de turismo, mas não detalham o
cronograma completo de atua-
ção?

Você conhece uma cidade no
mundo, dependente do turismo,
na qual confundem turismo com
vinda de alguns navios em um pe-
ríodo do ano, e o local de aportar
os visitantes é escuro e fede?
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VOCÊ CONHECE? (III)
Você conhece uma cidade no

mundo, na qual visitaram e expu-
seram em algumas feiras interna-
cionais de turismo, mas como ti-
nham mais interesse em conhecer
a cidade visitada, e não tiveram
tempo para projetar boas parce-
rias? E o povo pagou toda esta
mordomia?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual nasceram
pouquíssimos bebês, pois em três
anos de governo, foi construída
uma única CRECHE?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual também não se
preocupa com os idosos?

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual os poderes mu-
nicipais sé aparecem para traba-
lhar no “mês de eleição munici-
pal”?

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

Você conhece uma cidade no
mundo, na qual se repete a ver-
são bíblica da “MULTIPLICAÇÃO
DOS PÃES”:

· Multiplicaram a falta de
infraestrutura;

· Multiplicaram a falta de sane-
amento;

· Multiplicaram a falta de cole-
ta de lixo;

· Multiplicaram a falta de abas-
tecimento de água;

· Multiplicaram a falta de prai-
as limpas;

· Multiplicaram a falta de um
turismo rentável;

· Multiplicaram a falta de aten-
dimento na saúde.

A mais próxima, com estas
“QUALIDADES” fica em PRIPYAT,
na Ucrânia, conhecida como “CI-
DADE FANTASMA”, porque os
seus habitantes, todos mortos,
acreditavam nos seus
governantes e, aceitaram a cons-
trução de uma USINA NUCLEAR,
conhecida mundialmente:
“CHERNOBYL”.

Vamos fazer uma pesquisa:
Qual é a cidade depois de

“CHERNOBYL”, que se tornará
fantasma, nos próximos dez
anos, caso a mesma situação se
perpetuar, ou se não houver uma
renovação total no seu (sem)
Governo Municipal?

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

Você é responsável pela forma-
ção do seu legado.

Você é responsável pela conti-
nuidade de sua família.

Pense neles, na hora de dar o
seu VOTO.

Vou contar um pouquinho desta
minha incrível experiência durante
esta pandemia que, todos nós,
estamos passando.

Nasceu em meio à necessidade de
isolamento social e terapia
ocupacional uma ação solidária que
acabou expandindo e multiplican-
do ocupação terapêutica e amor ao
próximo!

Sou enfermeira responsável de
uma UBS – Unidade Básica da Saú-
de, em Ubatuba.

Em meio ao isolamento sempre
estou em contato com os pacientes
que também se tornam meus ami-
gos, e em meio a uma conversa in-
formal, como muitas que temos,
pois o maior objetivo é saber como
a elas estão. Uma delas, que se tor-
nou como as outras, minha amiga,
contou que estava muito feliz, mes-
mo tendo que ficar em casa. Cha-
mou-me a atenção o fato, que a fe-
licidade produzida, era causada
pelo seu envolvimento com confec-
ção de máscaras para doar aos ne-
cessitados.

Aquele gesto me cativou.
Como gosto também de ajudar,

tive a ideia de propor trocarmos as
máscaras por alimentos e reverter
em doação aos necessitados neste
momento difícil, onde trabalhado-
res autônomos estão enfrentando
dificuldades, e seus familiares, mui-
tas vezes, não tem como comer.

Ubatuba sendo uma cidade litorâ-
nea, temos muitas comunidades
em situação de dificuldade econô-
mica por não poderem trabalhar. 

Diante disso, nasceu este trabalho
que estamos realizando com o ob-
jetivo de ocupação terapêutica,
amor ao próximo, empatia, solida-
riedade. 

O bem estar, gerado através de
boa ação, é enorme e produz saú-
de mental.

Estão envolvidos neste projeto:

· Pessoas interessadas estão con-
feccionando as máscaras;

· A UBS está motivando a sua
equipe, familiares, amigos, pacien-
tes;

· Delegacia Civil e da Mulher;
· Supermercados de bairros,

como pontos de troca das másca-
ras;

· Sensibilização e um
envolvimento geral dos que ficam
sabendo desta ação. 

A saúde mental se torna um pra-
zer em ajudar e é compensada atra-
vés de nossas ações. É o melhor re-
médio para a prevenção à depres-
são. O isolamento social é necessá-
rio, porém podemos buscar alterna-
tivas que nos façam bem.

Este bem se estende ao próximo,
contagia e promove boas práticas.

Esta atitude faz com que as comu-
nidades, pessoas, trabalhadores
guerreiros, nossos irmãos e irmãs
vivem distantes da cidade sejam
amparadas e ajudadas.

O parque onde os Quilombolas de
nossa cidade é de preservação
ambiental, um bem mundial. Um
lugar lindo que vivem famílias que
cuidam e preservam a Natureza. Ti-
vemos o prazer de conhecer a Líder
Comunitária, Dona Laura, a qual se
tornou uma nova amiga, mulher
forte, lutadora, solidária, simples e
me apaixonei por sua história de
vida e amor junto as pessoas e a
Natureza.

Isso me levou a respeitar ainda
mais os seres humanos e o meio
ambiente. É gratificante demais fa-
zer o bem, a satisfação em poder
ajudar, onde você recebe o dobro
de felicidade na oferta, não tem
preço.

Gratidão por poder contribuir.
Tire o “S” da CRISE. CRIE.

Enfermeira Iris Netina Marins
Gestão em Saúde

UMA LUZ NA SAÚDE

Em busca de conhecimento e de
muito estudo nasceu uma grande
vontade de mudar a história deste
município. Com uma vontade mui-
to forte de trabalhar e, tendo em
vista, que as nossas necessidades
são muitas, se faz necessário estar-
mos conscientes para uma votação
justa e segura.

O uso do gatilho mental se torna
importante e seguro para termos
uma nova condição de política so-
cial e econômica.

Acreditando em buscar esta dife-
rença, podemos e devemos estar
preparados em nossa comunicação.

Procure entender qual é o papel
de um vereador. Saber que ele é o
Agente Público mais próximo de
você, mesmo estando ausente se
faz presente.

Condições para ser digno:
01º Fator essencial: segmentação.
Não perca tempo analisando da-

dos, utilize-os de forma prática a
seu favor.

02º Não devemos falar com pro-
priedade de todos os assuntos.

Uma questão de conhecimento,
onde a pessoa não tem possibilida-
de de conhecer todas as áreas. Ser
específico.

03° É muito importante ter uma
relação forte com o seu eleitor.

Faça visitas, ligue, mande um “oi”,
seja acessível às pessoas, busque
ser desejado.

04° O desinteresse a privação das
pessoas na política.  .

A falta de inexistência da curiosi-
dade, a indiferença e a imparciali-
dade nos leva a uma política ruim.

05° Como pedir apoio e organizar
visitas.

É importante falar em todo mo-
mento sobre o fato de você ser um
pré-candidato. Muitos não sabem
nem pedir apoio às pessoas  que já
conhece.

06° Na sua apresentação é impor-
tante:

Ter muita credibilidade, não ter
vergonha, ser específico, sorrir, ter
carisma, dar atenção, interagir.

07° O seu apoio:
Ao apoiar buscar conhecimento,

não por ser só seu amigo, mas por-
que acredita nas suas ideias e que
são relevantes para seu povo.

Como ser vereador
digno de um voto

08° Buscando o primeiro manda-
to:

Saber que as pessoas não te co-
nhecem, apesar delas quererem
rostos novos, com boas propostas,
que tenham ideias novas, o pré-can-
didato na busca dessa apresentação
ao povo conta com a falta de
credibilidade da população pela fal-
ta do conhecimento sobre nós.

09° A eleição não é para amado-
res:

O papel exclusivo do vereador é
estar próximo a você. Verificar se
tudo está de acordo para que se
torne um bom vereador.

10° Em busca de um plano de
ação:

Entender o verbo legislar, seu pa-
pel para sociedade, sua função pri-
mordial dos interesses representa-
tivos para o município, relacionados
ao tratamento do corpo de leis, as
quais regem as relações sociais no
nosso município.

11° Tornar real seu planejamento:
Através de uma apresentação e

comunicação leal e honesta.
12º Este é o papel de um agente

público, através da sua simplicida-
de, estabelecer  critérios  de respon-
sabilidades, mesmo estando ausen-
te, se fazendo presente com aten-
ção e amor na sua nova condição.

13º Estar mais presente nos locais
de sua cidade, entender que a hu-
mildade e o diálogo serão as suas
ferramentas no seu dia a dia. As
pessoas esperam ser ouvidas e ter
uma resposta, mesmo negativa,
porém verdadeira. Você é elo entre
eles e o Governo Municipal.

14º não prometa o que você não
poderá cumprir. Você é importante
para eles. Você é a “ESPERANÇA”.

15º Ser vereador não é um empre-
go assalariado, é um “TRABALHO”
somente possível para pessoas
competentes e inteligentes, em prol
de uma “CIDADE”.

UMA NOVA CÂMARA, PARA
UMA NOVA CIDADE.
Rita de Cássia Pereira

Tia Rita

Olá Senhoras e Senhores,
Meu nome é Rauam Oliveira, expres-

so para vocês o meu ponto de vista, a
minha análise sobre a nossa linda
Ubatuba.

Para quem vive aqui há mais de 30
anos, sabe de todas as necessidades do
nosso município.

Um dos maiores perigos para uma
cidade:

• O crescimento das drogas;
• O crescimento dos traficantes;
• O crescimento das “biqueiras”
Em fim, a droga não só acaba com

aquele que se torna viciado, com os
lares, com as escolas (ponto principal
para a iniciação) e principalmente com
a cidade.

Angra dos Reis e Paraty são alguns
exemplos vivos atualmente.

Em Ubatuba ela já existe e está se
espalhando em uma proporção geo-
métrica.

Mas, ainda dá tempo para estancar.
COMO?
Sabemos que aqui em Ubatuba, in-

dependente de classe social, ela pre-
domina entre os jovens, terreno fértil
para sua proliferação.

POR QUÊ?
Nesta cidade, os jovens não tem op-

ção. Nenhuma administração se preo-
cupa com eles, entendem que não re-
presentam nenhuma agressão ao mu-
nicípio. São vistos sem importância al-
guma, mas o que não sabem que eles
serão o futuro desta cidade, aonde vi-
verão nossos filhos e netos.

Aqui em Ubatuba os JOVENS não têm
opções:

• Não possuem opções de Estudo;
• Não possuem opções de Cursos

Técnicos;
• Não possuem opções de Cursos de

Tecnologia;
• Não possuem opções de Atividades

Esportivas;
• Não possuem opções de Incentivos

Solidários;
• Não possuem opções de Competi-

ções Saudáveis.
O QUE PROCURAM? DROGAS.
Então, após a casa cair, neste mo-

mento, procuramos os responsáveis,
depois de descobrirmos que a situação
é IRREVERSÍVEL.

OS CULPADOS SOMOS NÓS.
Nós que não nos fazemos represen-

tar por gestores preocupados, profis-
sionais no assunto, e por não possuí-
rem conhecimento deste principal e
único problema mundial.

Estes gestores são totalmente
acéfalos, incompetentes, e quando
não, tem seus próprios filhos já domi-
nados pela DROGA.

EDUCAÇÃO: Não se tem opção de
estudo depois de concluído o ensino
médio. Os jovens tem, obrigatoriamen-
te, migrar para Caraguatatuba ou
Taubaté para poderem cursar o Ensi-
no Superior. No primeiro caso,
Caraguatatuba, uma hora e meia ou
mais, no segundo, Taubaté, duas ho-
ras e meia ou mais.

Ambas as estradas de alto risco para
eles. Quem tem dinheiro, aluga um

Ubatuba – Uma criança órfã
apartamento e vai estudar na capital.

A nossa cidade, embora tenha jovens
talentosos e com potencial, não faz
nada para ajudá-los.

E o que é mais difícil, a maioria não
consegue bolsas de estudos, tem que
se virar para pagar as mensalidades da
faculdade, ou se enrolar cada vez mais
com acordos feitos com a administra-
ção da universidade, no qual muitos
acabam trancando a mesma por falta
de dinheiro para pagá-las.

Pior ainda, pagar o transporte do pró-
prio bolso, sem saber se lá chegarão
ou se de lá retornarão para seus lares.

Os nossos gestores com o IPTU, um
dos mais caros e a nossa “COMTUR”,
com sua arrecadação milionária, con-
trolada no “PAPELZINHO”, não podem
arcar com essas despesas. Preferem
elitizar poucos. Preferem os nossos jo-
vens ignorantes. Como nossos gestores
são IGNORANTES. Dizem “NÃO” ao
crescimento.

ATIVIDADES ESPORTIVAS: Em
Ubatuba encontra-se uma pista de
SKATE a qual nunca teve uma manu-
tenção digna, um acompanhamento
técnico, um incentivo a mais.

A nossa Administração Pública deixa
para, na forma que seja possível, os
próprios usuários preocuparem-se na
restauração da forma e condições que
eles têm.

Pois os danos causados pelo tempo
ficariam eternizados se não fossem
estes jovens cidadãos tomarem à fren-
te a manutenção deste local público.

Não possuímos avanço no segmento
esportivo, não formamos, não incenti-
vamos, não patrocinamos e não cria-
mos competições saudáveis.

Na proclamada “CAPITAL DO SURF”
(?) de anos atrás, só tivemos uma pes-
soa que deu certo e muito recente-
mente. Perdemos participação nos
principais calendários.

Portanto, esta Ubatuba, criança órfã
ou jovem órfão, é como uma PIPA
desencapada, embora com um ótimo
potencial, não consegue adentrar nas
correntes de ar, existentes no mundo,
por conta de tal administração que uti-
liza uma linha cortante, não de vidro,
mas de ignorância e incompetência,
para cortar todas as PIPAS do futuro,
para elas não alcançarem o céu do Co-
nhecimento e do Crescimento.

UBATUBA, CRIANÇA ÓRFÃ, poderia
ter um ótimo futuro, uma maravilho-
sa perspectiva, desde que saiba esco-
lher seus “GESTORES PÚBLICOS”, na
hora de VOTAR.

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

Você é responsável pela formação do
seu legado.

Você é responsável pela continuida-
de de sua família

Rauam Oliveira
Caiçara

Meu nome é Wanderlei Bastos
Pereira, sou empresário no setor
comercial na região sul de Ubatuba
e gestor de segurança privada.

Nós da região sul, contribuímos
com cerca de 40% (quarenta por
cento) da arrecadação municipal e
continuamos esquecidos pelos
governantes atuais.

Inconformado com a situação que
se encontra a nossa região, eu
resolvi apresentar essas pendências
que ocorrem há décadas, com o
intuito de resgatar o sul de
Ubatuba.

Dar uma real atenção ao nosso
turismo, esporte, cultura e lazer em
nossa região.

Às vezes em nossas vidas, temos
dor, saúde, tristeza, alegria,
pobreza, riqueza, raiva e muito
outros sentimentos, mas ao mesmo
tempo, sentimos compaixão.

Diante da diversidade de
problemas e da crise na qual
vivemos neste momento e no
futuro vindouro, é importante nos
unirmos para que possamos sair
fortes diante dos problemas que
são apresentados.

Temos certeza também de uma
coisa, haverá sempre um novo
amanhã, para todo aquele que tem
fé.

Um amanhã para crer, para
acreditar que tudo vai dar certo,
acreditar que somos capazes.
Tenhamos fé em tudo que
acreditamos e que é possível.

Um amanhã para fazermos
acontecer.

Somente aquele que crê em seus
sonhos, será capaz de realizá-los.

No ano de 2009, o filho de um
grande amigo meu, também
empresário no setor hoteleiro na
região sul, perdeu a vida por não
termos recurso algum em nosso
“Posto de Saúde”.

É por isso, e tantas outras razões,
que acredito podermos fazer o
melhor para nossa querida região,
colaborando com a nossa Ubatuba.

Como cidadão Ubatubense e
morador da região sul, eu percebo
que ainda há muito que se fazer
para melhorar a qualidade de vida
de nossa população.

Apesar de nós sermos
abençoados pela nossa geografia,
nossas belezas naturais, e nossas

O Portal de Ubatuba: Maranduba
lindas praias, ainda há muito espaço
inexplorado e ocioso para ser
descoberto e trabalhado para o
crescimento de nossa Maranduba
e, consequentemente, de Ubatuba.

Somos o “Portal de Entrada” de
nossa cidade, somos a primeira
impressão, a primeira visão para
quem nos visita pela primeira vez,
e esta permanecerá para sempre
em suas mentes.

Deveríamos ter um tratamento
especial, um centro de apoio ao
turista, local esse onde pudéssemos
receber e recomendar passeios e
hospedagem aos visitantes,
gerando renda e empregos.

Criar o interesse no conhecer, no
voltar.

Melhorias em nossa Praça de
Artesanatos, onde muitos
dependem daquela área para o
sustento de suas famílias, uma força
nos eventos, nas realizações de
shows, eventos culturais, pista de
skate.

Nossa região, Maranduba
merece.

Precisamos buscar parcerias na
área de turismo e lazer com guias
turísticos locais (com ajuda para
formação), e maior divulgação de
nossas reservas naturais e nossas
praias para fortalecimento do
turismo nacional, assim refletindo
e gerando interesse no exterior.

Precisamos nos reorganizar com
projetos de reurbanização,
implantarmos colégios técnicos,
Universidade (Federal, Estadual ou
Particular) para formação e
preparação de nossos jovens para
o mercado de trabalho.

Maior controle na distribuição de
licenças para os vendedores
ambulantes e apoio ao trabalhador
informal morador na região,
Maranduba.

Deus abençoe a todos!
Deus abençoe Maranduba
Deus abençoe Ubatuba!

Wanderlei Bastos Pereira
Empresário

Jornal A Cidade,

há 34 anos

levando informação

ao leitor com credibilidade

e transparência.
Publicidade - Assinatura  - Editais

Informações:  (12) 3832-4832

Quem não é visto,
não é lembrado.
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Meio Ambiente

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  27 e 28 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

O Boletim do Lixo foi desenvolvi-
do pelo Instituto Argonauta, em
parceria com o Aquário de Ubatuba,
com o objetivo de informar mensal-
mente a situação das praias do lito-
ral Norte de São Paulo com relação
à presença de lixo.

Assim, foram determinadas qua-
tro categorias (metodologia pro-
posta por Earll et al., 2000(1), adap-
tada para nossa região) as quais:
Ausente: não há evidência de lixo;
Traço: predominantemente ausen-
te, com a presença de alguns itens
espalhados; Inaceitável: amplamen-
te distribuído com algumas acumu-
lações; Caótico: pesadamente con-
taminado com várias acumulações.

Em maio de 2020 foram
monitoradas 120 praias do litoral
Norte de São Paulo, sendo 52 em
Ubatuba, 15 em Caraguatatuba, 31
em São Sebastião e 22 em Ilhabela.

Ao longo do período, em 64 prai-
as do litoral norte (53,3 %) estavam
sem evidência de lixo e foram clas-
sificadas na categoria “Ausente”,
seguido do “Traço” (42,5 %) e 4 %
que se classificaram como inaceitá-
vel. De acordo com a média men-
sal, nenhuma praia foi classificada
como “Caótico”.

Ao longo do mês, em Ubatuba,
foram realizados 1620 registros,
62,8% classificados como “Traço”,
seguido do “Ausente” (36,9) e “Ina-
ceitável” (0,3%). Em Caraguatatuba,
de 465 registros, 64,7% foram clas-
sificados como “Traço”, seguido do
“Inaceitável” (29,5%) e “Ausente”
(5,8%). Em São Sebastião, de 961
registros, 78,6% foram classificados
como “Ausente”, seguido de “Traço”
(21,4%). Em Ilhabela, de 682 regis-
tros, 62,6% indicaram a categoria
“Ausente”, seguido de “Traço”
(36,5%) e “Inaceitável” 0,9%. Situ-
ações classificadas como “Caótico”
não foram registadas neste mês.

Devido às medidas preventivas
decretadas para pandemia (COVID-
19) e, reforçando a segurança com
a equipe, a partir do dia 25/03/2020
a coleta dos resíduos sólidos fica
suspensa, no entanto a avaliação do
grau de contaminação da praia (au-
sente, traços, inaceitável e caótico)
continua como de costume.

O boletim do lixo pode ser
acessado na íntegra pelo site da ins-
tituição.

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 Instituto 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-

Instituto Argonauta e Aquário de
Ubatuba emitem a 19ª edição do
Boletim do lixo no Litoral Norte

tos, entre em contato pelos telefo-
nes 0800-6423341 ou diretamente
para o Instituto Argonauta: (12)
3833-4863 – 3833.5789/ (12) 3834-
1382 (Aquário de Ubatuba)/ (12)
38335753/ (12) 99705-6506 –
WhatsApp. Também é possível bai-
xar gratuitamente o Aplicativo
Argonauta, disponível para os siste-
mas 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 orgãos compe-
tentes.

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

Conheça mais sobre o nosso tra-
balho em:
www.inst i tutoargonauta.org ,
www.facebook.com/InstitutoArgo-
nauta/ e Instagram:
@institutoargonauta

Sobre o Aquário de Ubatuba
É o primeiro privado do Brasil

aberto à visitação do público e

pioneiro no conceito de educa-
ção ambiental por meio do con-
tato direto com animais. Desta-
ca-se no país pelos projetos e
realizações ao longo de 24 anos,
completados em fevereiro des-
te ano e foi o primeiro Aquário
a ter elasmobrânquios sob cui-
dados humanos, um tanque de
águas vivas e um tanque de con-
tato no Brasil. A instituição, ain-
da, possui certificado de bem-
estar animal emitido pela Asso-
ciação dos Zoológicos e Aquári-
os do Brasil (AZAB) em parceria
com a Wild Welfare Worldwide
e é premiada e reconhecida por
iniciativas práticas de conserva-
ção e por ter sido a primeira em
colocar em exercício iniciativas
sustentáveis. Atende, gratuita-
mente, estudantes de escolas
públ icas da c idade mediante
capacitação de professores. O
endereço é Rua Guarani, 859,
Itaguá, Ubatuba/SP e telefone
para contato (12) 3834-1382.

Conheça mais sobre o Aquário
em: aquariodeubatuba.com.br,
A q u á r i o  d e  U b at u b a  e
I n sta g ra m :  @ a q u a r i o d e u b a -
tubaoficial

Caraguatatuba

A cidade de Caraguatatuba conti-
nua em quarentena. A Prefeitura
publicou nesta quinta-feira (18/06)
um novo decreto que estabelece
mais alguns critérios e procedimen-
tos para a retomada segura,
gradativa e consciente das ativida-
des econômicas na cidade.

Após estudos por meio de dados
científicos e de isolamento social,
os técnicos chegaram a conclusão
que o funcionamento de todos es-
tabelecimentos liberados pelo Pla-
no São Paulo em um período de
quatro horas estava causando mais
aglomeração de pessoas e, por
consequência, a possibilidade de
disseminação da Covid-19 (doença
causada pelo novo coronavírus).

Por conta disso, o decreto muni-
cipal desta quinta-feira (18/06) es-
tabelece um aumento de quatro
para seis horas o horário de funcio-
namento dos estabelecimentos li-
berados. A proposta foi discutida
com representantes das classes
empresariais e apresentada ao Mi-
nistério Público de Caraguatatuba
antes da publicação do decreto.

O intuito é minimizar aglomera-
ções e preservar a integridade da
população em geral, especialmen-
te das pessoas do grupo de risco.
Com isso, a Prefeitura de
Caraguatatuba estabeleceu que os
horários de atendimento serão seg-
mentados.

Os comércios varejistas funciona-
rão das 11h às 17h de segunda a
sábado. Aos shoppings fica faculta-
tivo o atendimento das 14h às 20h
de segunda a sábado.

Ao público idoso será acrescenta-
do o horário exclusivo de atendi-
mento das 9h às 11h no comércio
varejista e das 12h às 14h nos
shoppings centers que optarem
pelo horário alternativo. Todos os
estabelecimentos devem seguir os
protocolos sanitários observar os
critérios e procedimentos de
distanciamento social e
higienização.

“Nossa prioridade sempre foi e
continua sendo a de preservar vi-
das e esse foi o princípio central
para fazer este decreto. Por isso es-
tipulamos horários diferenciados
para evitar aglomerações”, afirma o
prefeito de Caraguatatuba, Aguilar
Junior. “A responsabilidade é de
cada um e todos precisam seguir
fazendo sua parte. Se você não pre-
cisar sair, não saia. Se precisar sair,
vá de máscara, use álcool gel, não
aglomere”.

Novas atividades
A fim de padronizar os protocolos

e assegurar a segurança das ativi-
dades, outros segmentos foram in-
cluídos no referido decreto.

O decreto publicado hoje estabe-
lece o funcionamento de bares, res-
taurantes e similares, quiosques,
salões de beleza, clínicas de estéti-
ca, barbearias e atividades individu-
ais ao ar livre.

O atendimento presencial em ba-
res, restaurantes e similares está
autorizado das 11h30 às 14h30 e
das 19h às 22h de segunda a sába-
do. O atendimento em quiosque
ocorrerá das 11h às 17h de segun-
da a sábado. Os locais que servem
café da manhã deverão fazê-lo das
6h às 9h e optar pelo horário de
atendimento das 11h30 às 14h30
ou das 19h às 22h de segunda a sá-
bado, assegurando que o serviço de
mesa não ultrapasse as 6h diárias.
O limite para que o cliente esteja
dentro do estabelecimento comer-
cial é o horário determinado para o
seu atendimento.

Para funcionar, os bares, restau-
rantes e similares deverão oferecer
apenas o serviço à la carte (prato
feito), devendo eliminar  saleiros ,
açucareiros, galheteiros ou qual-
quer utensílio similar
compartilhável, permitindo o forne-

Caraguatatuba aprimora decreto
de retomada para evitar

aglomerações e aberturas
sem protocolos sanitários

cimento de tempero em sachês
para o uso individual, bem como
deverá reduzir a sua capacidade
para 20%, com no máximo quatro
pessoas por mesa, mantendo
distanciamento mínimo de 1,5
metro entre pessoas de mesas dis-
tintas e organização rigorosa de fi-
las internas e externas. A limpeza e
higienização de mesas e cadeiras
deverão ocorrer após cada ciclo de
uso.

Aos quiosques, fica permitido a
montagem de até 10 mesas com no
máximo quatro cadeiras cada, res-
peitando o espaço mínimo de 1,5
metro entre pessoas de mesas dis-
tintas que deverão permanecer fe-
chadas até o momento da chegada
dos clientes. A limpeza e
higienização de mesas e cadeiras
deverão ocorrer após cada ciclo de
uso.

Os salões de beleza, clínicas de
estética e barbearias deverão reali-
zar o agendamento de clientes de
forma não presencial, com atendi-
mento de forma individualizada de
um cliente por profissional, com
intervalo entre os clientes de modo
a não gerar espera e tampouco fi-
las, realizar higienização completa
de assentos, ferramentas e acessó-
rios após o término de cada atendi-
mento, realizar a troca de toalhas e
capas a cada cliente atendido, au-
mentar a distância entre cadeiras e
lavatórios para no mínimo 2 metros,
intensificar a higienização diária,
limpar com álcool 70% todas as su-
perfícies do ambiente como maça-
netas de portas, balcões, recepção,
bancadas, lavatórios, cadeiras, in-
clusive braços e encostos de cabe-
ça, maquinas de aparar pelos e ca-
belos, tesouras, alicates, pentes,
escovas e outros materiais antes de
cada atendimento.

As práticas esportivas individuais
ao ar livre estão permitidas desde
que seguindo rigorosamente todos
os protocolos sanitários como o uso
de máscaras, distanciamento ade-
quado e limpeza e higienização de
equipamentos.

Os hotéis e pousadas devem limi-
tar a sua capacidade para 40%, o
número de hóspedes. Elevadores
usados para no máximo uma pes-
soa de cada vez, salvo membros da
mesma família, restrição total de
utilização das áreas comuns, o con-
sumo de alimentos deverá ser feito
exclusivamente no serviço à la
carte, obedecendo rigorosamente
aos respectivos protocolos
setoriais.

As administradoras dos shoppings
centers precisam acompanhar o
cumprimento da abertura dos esta-
belecimentos de acordo com a mo-
dulação do Plano São Paulo, se res-
ponsabilizando pelo fiel cumpri-
mento das normas de vigilância sa-
nitária e também deste Decreto nas
dependências das suas áreas co-
muns, com um rigoroso controle de
fluxo de pessoas. Quanto as praças
de alimentação, deverão permane-
cer sem atendimento presencial,
até que seja apresentado um plano
de retomada específico à equipe
técnica de Vigilância Sanitária do

Município. É vedada a realização de
eventos e atrações de qualquer na-
tureza dentro das dependências dos
shoppings.

As imobiliárias e escritórios deve-
rão realizar o agendamento de cli-
entes de forma não presencial, com
atendimento de forma individual.

As concessionárias deverão reali-
zar o atendimento de cada cliente
com o acompanhamento de um
funcionário, higienizando os locais
de manuseio de clientes nos veícu-
los, utilizar o revestimento de filme
plástico, manter os vidros abertos
dos veículos em exposição, realizar
test-drives somente com um clien-
te por vez sempre com os vidros dos
veículos abertos;

As marinas devem descer os bar-
cos somente com horários
agendados, ficando vedada a utili-
zação de áreas comuns pelos con-
sumidores.

Os cultos e reuniões religiosas de-
verão ocorrer com a redução da sua
capacidade para 20%, com a utili-
zação de máscaras por todos,
vedação de qualquer contato físico,
mantendo portas e janelas abertas
para a ventilação do ambiente e
desinfecção do piso e das cadeiras
após o término de cada encontro,
devendo cada instituição religiosa
fixar em local visível o nome do lí-
der constituído, que deverá ficar
responsável por todos os efeitos
legais e sanitários a partir da respec-
tiva normativa.

Os edifícios e condomínios devem
manter restrição total da utilização
de suas áreas comuns, limitando o
número de pessoas em elevadores
para no máximo uma pessoa de
cada vez, salvo membros da mes-
ma família, intensificando as ações
de limpeza, higiene, prevenção,
conscientização e informação sobre
o Covid-19.

O comércio realizado em feiras li-
vres deve ser organizado buscando
o distanciamento mínimo de 1,5
metro entre pessoas de barracas
distintas, permanecendo vedado o
consumo de alimentos no local.

Regras gerais
Para todos os estabelecimentos é

obrigatório o uso de máscaras de
proteção individual por todos os co-
laboradores e consumidores no in-
terior do estabelecimento e even-
tuais filas internas e externas.

Todas as máquinas de cartão de
crédito e de débito deverão ser
revestidas com filme plástico e ter
o teclado higienizado imediatamen-
te após a utilização por cada con-
sumidor, garantindo que ele mesmo
introduza e retire o seu cartão das
máquinas.

É obrigatória a limpeza e desinfec-
ção frequente dos sistemas de ar
condicionado, de acordo com a le-
gislação vigente, além da garantia
de circulação de ar com, no míni-
mo, uma porta ou janela abertas.

Os caixas e guichês, preferencial-
mente com proteção de vidro ou
policarbonato para separar funcio-
nários de consumidores. É vedada
a realização de eventos, promoções
ou qualquer divulgação que atraia
público em massa.

Cada segmento comercial possui
protocolos sanitários, incluindo os
cartazes padronizados, estabeleci-
dos pelo Governo do Estado e po-
dem ser conferidas no site da Pre-
feitura e o novo decreto. Para ter
acesso, clique aqui.

Penalidades
O descumprimento das regras po-

derá gerar a aplicação de multa no
valor de 1.000 VRMs ou R$
3.570,00, além de medidas e san-
ções cabíveis, de natureza civil, ad-
ministrativa e penal. A reincidência
será punida com a cassação imedi-
ata do Alvará de Funcionamento a
aplicação de multa em dobro.
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Acompanhe nossas publicações na internet.
acesse: acidadeubatuba.com.br

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:

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

Informações pelo telefone: (12) 3832-4832
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Iniciativa pioneira promete
transformar a relação das
pessoas com as transações

financeiras no Brasil

Já imaginou transferir e receber
valores monetários por WhatsApp
com a mesma facilidade, seguran-
ça e agilidade com as quais você
envia e recebe fotos? Essa é a mais
nova funcionalidade que os associ-
ados do Sicredi terão com o lança-
mento da solução desenvolvida
pelo Facebook Pay no Brasil.

O recurso integrará a nova versão
do aplicativo de mensagens instan-
tâneas que será gradualmente
disponibilizada para atualização nas
plataformas a partir desta segunda-
feira, 15 de junho. A novidade pro-
mete mudar a cultura de pagamen-
tos no Brasil e o Sicredi é a primeira
instituição financeira cooperativa a
fechar parceria com o Facebook Pay
e disponibilizar a solução. Além dis-
so, vem para trazer mais conveni-
ência, praticidade e rapidez aos as-
sociados da instituição na realiza-
ção de pagamentos, cobranças e re-
cebimentos.

“Temos como uma de nossas pre-
missas proporcionar novas soluções
de pagamento e experiências aos
associados por meio da
digitalização. Desenvolvemos uma
série de projetos que nos colocam
na vanguarda das inovações do sis-
tema financeiro nacional, e esta é
mais uma demonstração disso”,
afirma o diretor executivo de Pro-
dutos e Serviços do Banco Coope-
rativo Sicredi, Cidmar Stoffel.

As transações entre pessoas físi-
cas pelo WhatsApp serão instantâ-
neas, sem tarifas e limitadas a R$ 1
mil por operação, até um total de
R$ 5 mil mensais, por meio de qual-
quer cartão de débito ou crédito do

Para Federação Nacional das
Associações do Pessoal da Caixa
Econômica Federal (Fenae), novo

programa de financiamento
anunciado pelo governo chega
tarde, após mais de três meses
do início da pandemia. Levanta-

mento do Sebrae mostra que seis
em cada dez donos de pequenos
negócios que buscaram crédito
no sistema financeiro, desde o
início da crise, tiveram pedido

negado

Após mais de três meses do início
da pandemia da covid-19 no país, o
governo anunciou uma nova linha
de financiamento a micro e peque-
nas empresas, categoria que vem
enfrentando uma série de burocra-
cias e outras dificuldades para aces-
so ao crédito. Na análise da Fede-
ração Nacional das Associações do
Pessoal da Caixa Econômica Fede-
ral (Fenae), o Executivo segue pro-
movendo medidas ineficazes de
enfrentamento à crise, sem organi-
zação e planejamento.

“A liberação do crédito é positiva;
mas, chega atrasada para quem está
há meses tentando sobreviver aos
efeitos da pandemia”, afirma o pre-
sidente da Fenae, Sérgio Takemoto,
ao observar que os financiamentos
oferecidos pelo governo ainda não
alcançaram efetivamente o setor
produtivo. “Além de ser fundamen-
tal para socorrer os pequenos em-
presários, o crédito também é um
estímulo aos municípios que preci-
sam de investimento para movi-
mentar a economia”, acrescenta
Takemoto.

De acordo com o levantamento “O
impacto da pandemia do
coronavírus nos pequenos negóci-
os”, realizado pelo Serviço Brasilei-
ro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) no último mês
de abril, 62% dos negócios inter-
romperam temporariamente as ati-
vidades ou fecharam as portas de-
finitivamente. Os dados revelaram
ainda que seis em cada dez donos
de pequenos negócios que busca-
ram crédito no sistema financeiro,
desde o início da crise, tiveram o
pedido negado.

Burocracia
Por meio do chamado

“Pronampe” — Programa de Apoio
às Microempresas e Empresas de

Crédito empresarial

Burocracia e falta de
planejamento do governo
atrasam crédito a micro e
pequenos empresas, dizem

bancários da Caixa

Pequeno Porte — a Caixa Econômi-
ca pretende liberar R$ 3 bilhões
para o segmento. “O governo já
havia disponibilizado verba para so-
correr este público. Mas, infeliz-
mente o dinheiro não chegou por-
que há uma grande exigência de
garantias e análise de crédito. Tudo
isso dificultou o acesso das empre-
sas que tanto necessitam de finan-
ciamento”, critica o presidente da
Fenae.

Sérgio Takemoto também ressal-
ta que pequenos e até médios em-
presários “passam por um sufoco
muito grande” e não estão conse-
guindo honrar compromissos e dí-
vidas. “É fundamental que não haja
tanta burocracia e o dinheiro che-
gue com taxas de juros acessíveis.
Esse é o papel da Caixa, de um ban-
co público”, completa.

Dados divulgados pela Caixa Eco-
nômica apontam que o banco con-
tratou R$ 2,46 bilhões em linhas de
crédito para micro e pequenas em-
presas, no último mês de maio. Em
abril, foi apenas R$ 1,16 bilhão em
financiamentos para este setor.

Como acessar o crédito?
A previsão do governo é a li-

beração de R$ 3 bilhões pelo
Pronampe. O objetivo é reduzir
os impactos da pandemia do
coronavírus na economia.

As contratações devem ser re-
alizadas em até três meses (des-
de 18 de maio), podendo este
prazo ser prorrogado pelo mes-
mo período. Até o momento,
117 mil empresas solicitaram o
crédito.

Para contratar o financiamen-

to é preciso acessar o site da
Caixa e preencher o formulário
de interesse ao crédito. Um ge-
rente da região entrará em con-
tato, por telefone, para ofertar
um pacote de soluções financei-
ras. Também é possível fazer a
s o l i c i taçã o  d i re ta m e nte  n as
agências do banco.

Segundo a Caixa, a contratação
do crédito será feita por etapas,
a partir de:

16 de junho — micro e peque-
nas empresas com faturamento
até R$ 4,8 milhões e que se en-
quadrem no Simples Nacional;

23 de junho — micro e peque-
nas empresas com faturamento
até R$ 4,8 milhões e que não se
enquadram no Simples Nacio-
nal;

3 0  d e  j u n h o  —
microempreendedores individu-
ais (MEIs).

A  q u e m  é  d est i n ad o  o
Pronampe?

O público alvo do programa
são:

MEIs com faturamento até R$
81 mil;

M i c ro e m p re s as  co m
faturamento até R$ 360 mil;

Empresas de pequeno porte
com faturamento até R$ 4,8 mi-
lhões.

Quais são os limites de opera-
ção por empresa?

Micro e pequenos empresári-
os poderão solicitar emprésti-
mos até 30% da receita bruta
anual aferida em 2019.

Funcionalidade
Sicredi disponibiliza recurso para

pagamentos no WhatsApp

portfólio do Sicredi cadastrado.
Transações envolvendo estabeleci-
mentos comerciais poderão ser fei-
tas também pela modalidade cré-
dito do cartão, somente via
WhatsApp Business por parte dos
recebedores – neste caso, uma ta-
rifa fixa de 3,99% será aplicada a
cada pagamento recebido.

Para usar o recurso, os associados
do Sicredi deverão fazer o cadastro
de seus cartões na área de paga-
mentos do WhatsApp. O processo
envolve a criação de senhas e re-
gistro de biometria, o que confere
segurança às operações. As trans-
ferências poderão ser feitas em
poucos cliques: 1) escolha do con-
tato beneficiário, 2) seleção da op-
ção “Pagamento”, 3) inserção do
valor, 4) confirmação do valor e 5)
Confirmação de senha.

“Estamos muito empolgados para
trazer pagamentos no WhatsApp
para nossos usuários em todo o Bra-
sil. Facilitar o envio e o recebimen-
to de dinheiro não poderia ser mais
importante do que em um momen-
to como este”, declara Matt Idema,
diretor de operações do WhatsApp.
“As pequenas empresas são a espi-

nha dorsal do país. A capacidade de
realizar vendas com facilidade no
WhatsApp ajudará os empresários
a se adaptarem à economia digital,
apoiar o crescimento e a recupera-
ção financeira”, finaliza.

Além da agilidade e simplicidade
do processo, com a possibilidade de
se confirmar pagamentos pelo pró-
prio chat, os usuários terão acesso
ao histórico de transferências no
próprio aplicativo.

“A novidade segue o nosso
direcionamento de disponibilizar
soluções que estejam conectadas
com a melhora da experiência de
pagamento dos nossos associados
no dia-a-dia. Dessa forma, contribu-
ímos com uma nova maneira de re-
lacionamento com a vida financei-
ra a partir de uma nova cultura de
pagamentos, com mais segurança e
praticidade”, afirma Gisele
Rodrigues, superintendente de So-
luções de Meios de Pagamento do
Sicredi.

Para mais informações acesse
www.sicredi.com.br/coop/paga-
mentos-whatsapp ou
www.whatsapp.com/payments/br.

Falando de Saúde

Em 21 de junho é celebrado o Dia
Mundial de Controle da Asma, uma
das doenças crônicas mais comuns.
Segundo dados epidemiológicos da
Sociedade Brasileira de
Pneumologia e Tisiologia (SBPT),
ela acomete cerca de 300 milhões
de pessoas entre crianças e adultos
a nível mundial. No Brasil, estima-
se que em torno de 20 milhões de
brasileiros sejam asmáticos, acarre-
tando em média 350 mil
internações no Sistema Único de
Saúde (SUS) anualmente.

Trata-se de uma doença de trato
respiratório, que desencadeia um
processo inflamatório nas vias aé-
reas. A causa da asma ainda não é
conhecida, mas acredita-se que seja
um conjunto de fatores genéticos e
ambientais, que podem agravar ou
desencadeá-la. Os fatores
ambientais são os mais comuns,
como a exposição à poeira, mofo,
fungos, poluição e períodos sazo-
nais do ano. Nas questões genéti-
cas, observamos o histórico famili-
ar de asma e rinite, além da obesi-
dade.

Um paciente com asma apresen-
ta os seguintes sintomas:

Falta de ar ou dificuldade para res-
pirar;

Chio no peito, popularmente cha-
mado de gato no peito

Sensação de peito pesado ou
aperto

Tosse
Estes sintomas normalmente

apresentam-se mais comumente
nas primeiras horas da manhã ou à
noite, pode piorar com a prática de
exercícios físicos ou exposição do
indivíduo à alérgenos como citados
anteriormente, mofo, poeira, polui-
ção.

O diagnóstico da doença é reali-
zado pelo médico, através da histó-
ria do paciente juntamente com a
realização do exame de
espirometria. Vale ressaltar que o
diagnóstico de asma não é realiza-
do através de radiografia de tórax
ou somente baseado na história clí-
nica do paciente. A radiografia de
tórax muitas vezes é solicitada pelo
médico, entretanto, ela é realizada
com intuito de descartar outras pa-
tologias como tumores e não para
diagnóstico da asma. A história clí-
nica detalhada é de suma importân-
cia para fechar o diagnóstico. Nele,
é importante observar quando o pa-
ciente relata apresentar os sinto-
mas, períodos do dia, em alguma
estação do ano, em algum ambien-
te específico, até mesmo para se
descobrir ou dar indícios dos possí-

Conscientização e
conhecimento são os

primeiros passos para o
tratamento da asma

Fernanda M. Cercal Eduardo e Thayse Zerger Gonçalves Dias

veis desencadeadores dos sinto-
mas.

O exame específico é a
espirometria, também conhecido
como prova de função respiratória.
Trata-se de um exame simples no
qual o paciente realizará diversas
expirações, e este volume de ar exa-
lado será transcrito em números e
gráficos para análise. Muitas vezes
este exame é repetido, porém com
o uso de um broncodilatador para
acompanhar uma possível melhora
nos volumes pulmonares avaliados,
e desta forma verificar se a medi-
cação será ou não eficaz, para uma
possível reversão de um quadro
agudizado.

 A asma possui diferentes graus de
gravidade, classificados em quatro
graus. O primeiro tem
sintomatologia mais leve e períodos
sem agudização do quadro, o grau
quatro há presença de sintomas
mais graves, com importante redu-
ção da ventilação pulmonar e sem
períodos de cessação da crise.

A doença não tem cura, entretan-
to, com o tratamento adequado, os
sintomas podem melhorar e até
mesmo desaparecer ao longo do
tempo. O importante nestes paci-
entes é, além da medicação rotinei-
ra, o autoconhecimento e o
autocuidado a fim de evitar fatores
desencadeantes da crise asmática,
mantendo assim a melhor qualida-
de de vida.

No tratamento medicamentoso
são utilizadas as famosas
bombinhas, medicações inalatórias
a base de broncodilatadores ou
corticoides inalatórios que conse-
guem ser administradas em doses
pequenas e com ótima eficácia, tan-
to no controle quanto na reversão
e em boa parte das crises asmáti-
cas.

Desde de 2011, o SUS fornece tra-
tamento gratuito aos asmáticos por
meio do Programa Farmácia Popu-
lar. Medicamentos como brometo
de ipratrópio, dirpoprionato de
beclometasona e sulfato de
salbutamol podem ser obtidos, gra-
tuitamente, com a apresentação do
CPF e da receita médica.

Outra conduta importante para o
paciente asmático é a prática de
exercícios aeróbicos, sempre auto-
rizada pelo médico e realizada de
forma supervisionada. O objetivo é
ter um melhor condicionamento
cardiorrespiratório, auxiliando na
redução de episódios de crise.

Autoras:
Fernanda M. Cercal Eduardo é

coordenadora do curso de Fisiote-
rapia do Centro Universitário Inter-
nacional Uninter.

Thayse Zerger Gonçalves Dias é
tutora do curso de Fisioterapia do
Centro Universitário Internacional
Uninter.

Educação

Aulas, formações e reuniões
estão acontecendo de forma

remota

O uso da tecnologia como alter-
nativa para a secretaria de Educa-
ção de Ubatuba não se restringe ao
acesso dos alunos da rede munici-
pal à internet. As reuniões de tra-
balho entre professores e profissi-
onais da gestão escolar também ti-
veram que se adaptar a esse novo
modelo.

Os encontros de “Horário de Tra-
balho Pedagógico Coletivo” (HTPC),
que acontecem semanalmente com
todo o corpo docente das unidades,
bem como conselhos de classe, for-
mações em todas categorias, reu-
niões com os gestores e, até mes-
mo, as reuniões entre supervisores,
chefias e a secretária de Educação,
Pollyana Gama, vem acontecendo
neste formato.

Seguindo as orientações para evi-
tar qualquer tipo de aglomeração,

Profissionais da Educação de
Ubatuba promovem encontros online

Conselho de classe dos professores da EM Padre José de Anchieta

RESPEITE O TRÂNSITO

essa foi a forma que o setor encon-
trou para continuar trabalhando,
aguardando o momento em que as
atividades escolares sejam libera-
das.

Retrospectiva
Mesmo com a orientação do

distanciamento social, a secretaria
de Educação e suas unidades esco-
lares não pararam de trabalhar.

Desde o início, as orientações e as
atividades destinadas aos alunos da
rede vem sendo veiculadas na Pla-
taforma Digital da Secretaria pela
qual, hoje, os alunos do Ensino
Médio, Técnico e do Programa
Ubatuba Sat vem assistindo suas
aulas.

Já para os alunos da Rede Munici-
pal de Ensino de Ubatuba que não
possuem acesso à internet ou recur-
sos para acompanhar as aulas
online, as atividades são entregues
por meio de kits elaborados e mon-
tados pela secretaria de Educação
do município.

Semanalmente, eles são distribu-
ídos às famílias sem acesso digital
para que os estudantes não tenham
o aprendizado prejudicado.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU
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Em consequência das medidas de contenção de contágio pelo Novo Coronavírus que impõe uma restrição de circulação de
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O governador de São Paulo João
Doria (PSDB), disse que o secretá-
rio estadual da Educação, Rossieli
Soares, deve apresentar um novo
calendário escolar presencial na
próxima quarta-feira (24). O plano
de retomada deve contar com as
datas e novos protocolos para o re-
torno às escolas. As declarações de
Doria foram feitas em entrevista à
rádio Band News FM, na quarta. O
governador paulista alertou que o
retorno às aulas não vai ser breve e
só deve ser previsto na última eta-
pa do Plano São Paulo de
flexibilização da quarentena, que
fixa metas e indicadores para que
os municípios paulistas possam vol-
tar gradualmente às atividades.

Fonte: Uol

Conselho de secretários de Edu-
cação orienta medidas sanitárias e
avaliação de alunos no retorno às
aulas

O Conselho Nacional de Secretá-
rios de Educação (Consed) publicou
na terça-feira um documento com
diretrizes para protocolo de retor-
no às aulas presenciais. Entre as
orientações, estão aspectos
pedagócios (como definição de re-
visão curricular e avaliação
diagnóstica) e sanitárias. Entre as
medidas de prevenção à doença,
estão distanciamento social com a
diminuição de alunos por sala, can-
celamento de atividades em grupo
e sinalização de rotas dentro das
escolas para que os alunos mante-
nham distância entre si. Também é
previsto controle de temperatura
de estudantes a servidores, dispo-
nibilidade de máscaras individuais
e estações de higiene. O planeja-
mento pedagógico ainda prevê re-
visão dos conteúdos previstos para
2020 com compensação do que fal-
tar em 2021. O documento, produ-
zido sem a participação do Minis-
tério da Educação (MEC), serve para
a criação de protocolos de retorno
às aulas presenciais.

Fonte: Extra

Escolas particulares querem volta
às aulas antes das públicas

Donos de escolas particulares têm
pressionado governos estaduais e
municipais para receber permissão
para retomar as aulas presenciais
antes da rede pública. Eles defen-
dem ter mais recursos e condições
de adotar protocolos de higiene e
saúde mais rapidamente. Eles pe-
dem desde apenas a liberação para
o funcionamento da educação in-
fantil, o retorno de um percentual

Educação em pauta
Calendário escolar presencial do

estado de São Paulo será
apresentado na próxima semana

reduzido dos alunos ou apenas dos
que estão no 3º ano do ensino mé-
dio e vão prestar os vestibulares e
Enem (Exame Nacional do Ensino
Médio).

Para especialistas da área, a libe-
ração para que as redes particula-
res retomem as atividades
presenciais antes aprofundará ain-
da mais as desigualdades educaci-
onais no país. Em crise financeira
com a queda de arrecadação de tri-
butos, estados e municípios temem
não ter dinheiro para as adequa-
ções e compras necessárias para a
volta às aulas em segurança. Os sin-
dicatos de professores já informa-
ram que farão greve se forem for-
çados a voltar a trabalhar
presencialmente sem um protoco-
lo adequado de higiene e
distanciamento.

Fonte: Folha de S. Paulo

Interrupção das aulas na
pandemia pode reduzir PIB brasilei-
ro em até 23%

A interrupção das aulas durante a
pandemia do novo coronavírus
pode reduzir o PIB (produto inter-
no bruto) brasileiro de 5,3% a 23%
pela perda de renda que os jovens
sofrerão com o déficit de aprendi-
zado desse período. O cálculo foi
feito por economistas do Insper. O
estudo calculou o impacto da per-
da de aprendizado neste ano ao lon-
go da vida dos estudantes. A proje-
ção é de que os jovens podem per-
der R$ 42,5 mil de renda se os con-
teúdos não forem repostos e eles
seguirem para o mercado de traba-
lho com esses déficits. Com 34,8
milhões de estudantes na educação
básica, a perda de renda dessa ge-
ração teria um impacto de R$ 1,48

trilhão na economia do país, o que
representa 23% do PIB. A projeção
faz parte do estudo “Estamos fe-
chando escolas: essa é uma decisão
sábia?”, feito por professores da ins-
tituição.

Fonte: Valor Econômico

Metade das crianças tem medo de
nunca mais voltar à escola, demons-
tra pesquisa

Uma pesquisa realizada em 42
países, entre os quais o Brasil, apon-
ta que 55% das crianças têm medo
de nunca mais poder voltar à esco-
la em razão da pandemia. O levan-
tamento foi apresentado em 7 de
junho no Prix Jeunesse Internacio-
nal, respeitado festival organizado
pela Alemanha para premiar as
melhores produções audiovisuais
voltadas para crianças e jovens. Fo-
ram entrevistadas virtualmente
4.322 crianças entre 9 e 13 anos,
durante o mês de abril, quando a
maioria dos países pesquisados pas-
sava pelo pico da contaminação, o
que ocorre neste momento no Bra-
sil. O estudo “Crianças, Mídia e
Covid-19”, realizado pela fundação
responsável pelo festival em parce-
ria com o Instituto Central Interna-
cional de Televisão para Juventude
e Educação, analisou as emoções,
o conhecimento sobre o vírus, a
relação com os meios eletrônicos
durante o confinamento e as estra-
tégias para a redução do estresse na
quarentena. Os maiores medos são
o de que alguém da família fique
doente e o de não poder visitar os
avós por um longo período. Ambos
atingem 83% dos entrevistados. A
perda de conteúdo escolar preocu-
pa 62%.

Fonte: Folha de S. Paulo

A Câmara Municipal de Ilhabela
aprovou, na terça-feira (16), a aber-
tura de um processo de cassação do
mandato da prefeita Maria das Gra-
ças Ferreira, a Gracinha. Cerca de
um ano após assumir o cargo devi-
do a cassação do ex-prefeito Márcio
Tenório, ela é acusada de irregula-
ridades nos gastos destinados ao
combate da crise causada pelo
coronavírus (Covid-19).

Em um pronunciamento na pági-
na da prefeitura no Facebook,
Gracinha negou as acusações e dis-
se que a motivação da denúncia é
política. Ela também lembrou que
o projeto de auxílio aos trabalhado-
res, alvo da denúncia, foi aprovado
pelos vereadores.

“Não tenho dúvidas que esse pe-
dido é meramente político. Além do
mais, tenho certeza que não fiz
nada de irregular a não ser atender
a necessidade de urgência do nos-
so povo. No projeto estava bem cla-
ro que a ajuda era destinada a todo
e qualquer trabalhador que ficou
sem renda durante a pandemia”,
declarou ela.

Por unanimidade de votos, os ve-
readores aprovaram a denúncia
protocolada pelo o artista plástico
do arquipélago, Wilson Foz. Após
sorteio, foi implantada uma Comis-
são Processante. O grupo é consti-
tuído pelo vereador Gabriel Rocha
(SD) como presidente, Nanci Zanato
(Cidadania) como relatora e Salete
Magalhães (PSB) como membro.
Eles têm agora cinco dias para inici-

Ilhabela
Prefeita de Ilhabela pode ser cassada
por gastos irregulares com Covid-19

e-mails: acidadeubatuba@gmail.com

jornalismo@acidadeubatuba.com.br
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Em frente ao Hotel Parques Atlântico - Loja 12

Fale conosco, críticas e sugestões.

ar os trabalhos de apuração da de-
núncia.

Pedido de cassação
Segundo a denúncia, a prefeitura

não implementou nenhuma estra-
tégia para estimar os gastos com os
benefiìcios destinados aos
trabahadores durante a pandemia.
Também não teriam sido observa-
dos os impactos orc’amentaìrio-fi-
nanceiros do projeto. Dentre as ir-
regularidades apontadas, estão be-
nefícios em duplicidade e pessoas
que receberam o aporte sem aten-
der os requisitos da lei.

No documento, o munícipe apon-

ta o relatório do Tribunal de Contas
do Estado (TCE), que apresenta inú-
meras irregularidades sobre os con-
tratos e ações do Executivo. “NaÞo
julgamos ser tarefa simples encon-
trar predicado para a situac’aÞo de
tamanha desordem administrativa”,
publicou o TCE.

Gracinha lembrou que a cidade foi
a única do Estado de São Paulo a
viabilizar o benefício para a popu-
lação e disse que os casos de má fé
estão sendo apurados e vão ser pu-
nidos.

Fonte: Nova Imprensa

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

Baixa imunidade e ambientes
fechados contribuem para a

disseminação dos vírus respirató-
rios

Com a chegada do inverno no pró-
ximo dia 20 de junho, as tempera-
turas tendem a ficar mais baixas e
os cuidados com a disseminação de
doenças respiratórias, incluindo a
Covid-19, devem ser redobrados.
Os ambientes ficam mais fechados,
com menos circulação de ar, e faci-
litam a dispersão dos vírus que se
propagam pelas gotículas.

Cristiano Caveião, doutor em en-
fermagem e coordenador da área
da saúde do Centro Universitário In-
ternacional Uninter, explica que
manter os ambientes ventilados,
intensificar as medidas de

Imunidade
Inverno exige mais cuidados

para evitar o coronavírus

higienização das mãos e vestir-se
adequadamente podem auxiliar
neste momento. “É importante
também manter uma boa
hidratação corporal com a ingestão
de líquidos, e uma alimentação ba-
lanceada, rica em vitaminas. E cla-
ro, além de tudo isso, seguir as me-
didas preventivas já estabelecidas
para o coronavírus” completa.

Sistema imunológico

Caveião explica que o frio também
interfere no sistema imunológico.
“Quando estamos no período de
inverno, o frio faz com que nosso
metabolismo diminua em algumas
áreas, e uma delas são as vias aére-
as. Assim, o metabolismo de defe-
sa dificulta ou atua lentamente nes-

se processo, o que pode pré-dispor
as pessoas a infecções”, comenta.

Nesse período, é comum o au-
mento das doenças respiratórias,
mas o professor ressalta que vive-
mos em um momento único. “De-
vido a pandemia, os serviços de
saúde já estão no seu limite e so-
brecarregados, o que poderá ocasi-
onar a falta de vagas em terapia in-
tensiva para as outras doenças res-
piratórias”, alerta.

Como diferenciar?

O Ministério da Saúde desen-
volveu um material que pode
auxiliar a população a identifi-
car os sintomas de cada quadro
clínico. Confirano quadro aci-
ma.

Muitos condutores ainda
insistem em dirigir e beber,

mesmo com as inúmeras campa-
nhas educativas do Poder Público

Na sexta-feira (19), a Lei Seca com-
pleta 12 anos e o Governo Federal
irá promover uma série de ações
em comemoração ao aniversário da
legislação. A lei alterou o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), e passou
a punir o condutor que dirige com
concentração de álcool por litro de
sangue igual ou superior a seis
decigramas, ou sob a influência de
qualquer outra substância
psicoativa.

Em menos de três meses (11/03 a
31/05) e, em meio a uma pandemia
que reduziu vertiginosamente o
trânsito de veículos, motoristas
alcoolizados causaram a morte de
958 pessoas em estradas de todo
país, segundo a Polícia Rodoviária
Federal (PRF). Isso corresponde a
7% de todos os óbitos no trânsito
no período analisado. Em 2019,
5.631 acidentes foram ocasionados
por bebidas alcoólicas, sendo 1.412
graves.

Muitos condutores ainda insistem
em dirigir e beber, mesmo com as
inúmeras campanhas educativas do
Poder Público e das punições finan-
ceiras e penais que essa prática
leva. Para o advogado e professor
de Direito Penal, Fernando Paren-
te, a lei representa um marco na
legislação, mas por si só não é ca-

Mortes no trânsito

Lei Seca completa 12 anos com o desafio
de diminuir as mortes ao volante

paz de impedir que motoristas pa-
rem de beber e dirigir. “Francamen-
te, eu não acho que seja a
criminalização em se dirigir embri-
agado, nem a punição administra-
tiva, multa ou suspensão da cartei-
ra de motorista que façam com que
as pessoas deixem de cometer in-
frações. E sim, as campanhas de
conscientização feita pelos Detrans
estaduais, na televisão, em revistas,
na rua.”

O diretor do Denatran, Frederico
Carneiro, defende a atuação da fis-
calização de trânsito. “O alto valor
da multa e a aplicação da penalida-
de de suspensão do direito de diri-
gir fazem com que todo condutor
pense duas vezes antes de pegar o
veículo após ingerir bebida alcoóli-

ca.”
A Lei Seca prevê multa de R$

2.934,70 para motoristas que forem
flagrados sob efeito do álcool. Em
caso de reincidência esse valor é
dobrado. Além disso, o condutor
tem o direito de dirigir suspenso por
12 meses e também tem o veículo
recolhido, caso não apresente ou-
tro motorista habilitado para reti-
rar o veículo do local.

No entanto, Fernando Parente ale-
ga que em alguns casos os proces-
sos administrativos demoram para
serem julgados e acabam sendo
prescritos. “Existe uma punição
imediata que é a multa e existe a
suspensão da carteira de motorista
e as duas coisas precisam de pro-
cessos administrativos para serem
efetuadas. Uma eventual impunida-
de pode ser o órgão de trânsito que
demora para avaliar, caí em prescri-
ção, o auto de infração é feito de
maneira errada”, disse o advogado.

Além da punição administrativa, a
Lei Seca também prevê como crime
o ato de se dirigir alcoolizado ou sob
efeito de outra droga psicoativa.  A
pena prevista pode variar entre seis
meses e três anos. Em dezembro de
2012, também foi sancionada a lei
12.760 que estabelece tolerância
zero ao consumo de álcool sob o
volante e reforça os instrumentos
de fiscalização do cumprimento da
Lei Seca, como a inclusão de pro-
vas como depoimentos de testemu-
nhas, vídeos e fotografias.
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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  27 e 28 de junho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Programação exibirá as 40
propostas premiadas, com
publicação sempre às 20h,

seguindo o cronograma

A Prefeitura de Ubatuba por meio
da Fundação de Arte e Cultura de
Ubatuba divulga a programação
completa do Prêmio FundArt de
Cultura Online. A premiação tem
como objetivo estimular a criação
artística e a produção cultural local
através de financiamento público,
além de auxiliar os profissionais do
setor a enfrentarem a crise devido
a atual pandemia (COVID-19).

Foram selecionadas 40 propostas
em diversas linguagens artísticas,
premiadas com o valor de R$ 500
cada. As propostas foram enviadas
em formato audiovisual e serão exi-
bidas através dos canais oficiais de
comunicação da FundArt (Youtube,
Facebook e Instagram), sempre às
20h, seguindo a programação.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
COMPLETA:

17/jun
RENATA MONDINI TAKAHASHI –

UMA CONVERSA ANTES DA CANOA
PARTIR

18/jun
MARIA SOL ARANDA – ISSO NÃO É

UMA PIPA
19/jun
MARILUA AZEVEDO SOARES –

OFICINA DE COCO
20/jun
ALAN DE OLIVEIRA PAULINO –

ALAN DE OLIVEIRA – PROJETO
AUTORAL

21/jun
CLAUDIA GONZAGA DE OLIVEIRA

– SARAMBEQUE – HISTÓRIAS
ENCANTADAS APRESENTA: MARIO
MARINHEIRO

22/jun
MAYARA CAVALCANTE RIBEIRO –

PROCESSO CRIATIVO BAIÁ
23/jun
RODRIGO DE ALMEIDA ORDACGI –

NO CAIR DA NOITE
24/jun
LEONARDO ANTÔNIO SUSI –

CURSO DE BATERIA E TÉCNICA DE
GRAVAÇÃO

25/jun
ANDRÉ RAMOS – PAD SIRI
26/jun
DÉBORA CRISTINA MELO RAMIRES

– ALÉM DO VISÍVEL
27/jun
JOÃO BATISTA DA SILVA – JOÃO

TERRA 40 ANOS
30/jun
HELENA MARIA CORREIA SANCHEZ

– CUSTOMIZAÇÃO DE CAPA DE
ALMOFADA COM A TÉCNICA TIE DYE

01/jul
PRISCILA DE SOUZA BEZERRA – A

FLOR DOS NOVOS DIAS

Programação Prêmio FundArt
de Cultura Online é divulgada

02/jul
CHRISTIANO MENÊSES DE

VASCONCELLOS – ROCK & REGGAE
03/jul
BRUNA SANTANA AMADO LIMA –

HISTÓRIAS DE BRINCAR
04/jul
RAPHAEL FERNANDES PRADO –

FOMENTO AO VIOLÃO ERUDITO
05/jul
ANANDA BARRETO DORIA FREIRE

– SONHOS DE TERTÚLIA
06/jul
AMADEU PINTO DE MORAES – DEZ

CORDAS DE CORAÇÃO
07/jul
VINÍCIUS DA COSTA MORAES –

APRESENTAÇÃO ACÚSTICA MUSICAL
DE TILL PSYCO

08/jul
MARIANA AMARAL DELFINO

RODRIGUES – VIRANDO O BAQUE
EM CASA – A PERCUSSÃO DO
MARACATU

09/jul
ALEJANDRA CAROLINA LABARCA

PUELLES – JOALHERIA EM
MARCHETARIA

10/jul
BRUNA HELENA PICOLLI – MOÇAS

EM CASA
11/jul
JAMIL PEREIRA DA SILVA – JAMIL

MÚSICA AUTORAL LOCAL
12/jul
SANDRA LÚCIA DE MORAES – ARTE

INCLUSIVA –  OPORTUNIZAR
ARTISTAS AUTISTAS

13/jul
LEANDRO JOSÉ DE ARAÚJO –

CRIANÇA ESPERANÇA
14/jul
VICTOR FISCH -UMA GARÇA

POUSOU NO MANGUE NO MEIO DA
PANDEMIA

15/jul
JORGE LUIZ FONSECA RODIGUES

– MÚSICA LIVRE
16/jul
THAIS CRISTINA FERREIRA –

MÚSICA E POESIA- ARTE É CURA NA
PANDEMIA

17/jul
WASHINGTON GARCEZ DE JESUS

-GRUPO DE FANDANGO CIRANDA
CAIÇARA – MESTRE OSTINHO

18/jul
BENEDICTO EMYGDIO GALVÃO –

LA FOUNTAINE – O OUTRO LADO
DA MORAL DA HISTÓRIA

19/jul
JEFERSON GUEDES DE SOUZA –

JEFERSON GUEDES SURF & ARTE
20/jul
ATAIDE PEDRO DOS SANTOS –

PINTURAS ACRÍLICAS
21/jul
SARAH ARAUJO DERGHAN –

EMPREENDENDO UM SONHO COM
A COSTURA

22/jul
VENICIO SÉRGIO DE TOLEDO

NETO – NOSSAS RAÍZES
23/jul
MARIA RIBEIRO CAPAI –

COTIDIANO
24/jul
LUIZ PAULO DE OLIVEIRA – LUIZ

PAULO ACÚSTICO
25/jul
DALVA NUNES LOPES – NATUREZA

E ARTE
26/jul
PAULO ROBERTO DIAS PAIVA –

QUARENTENA SESSION
27/jul
ANGELICA MOURA LIGÓRIO –

ARTESANATO CAIÇARA
28/jul

Grupos, bandas, coletivos,
artistas, produtores e espaços

culturais deverão atualizar
informações junto a Fundação

A Prefeitura Municipal de Ubatuba
por meio da FundArt – Fundação de
Arte e Cultura de Ubatuba está atu-
alizando o cadastro geral de artis-
tas, grupos, bandas, coletivos e es-
paços culturais para a identificação
e mapeamento dos profissionais
que atuam no setor da cultura e da
economia criativa local.

A atualização desta base de dados
atende a disposição do Sistema
Municipal de Informações e Indica-
dores Culturais – SMIIC, em cumpri-
mento específico da meta 2 do Pla-
no Municipal de Cultura.

Camila Marujo, diretora presiden-
te da FundArt, enfatiza que a atua-
lização do cadastro cultural busca
melhor amparar as políticas públi-
cas municipais. “Com as informa-
ções de toda a cadeia produtiva do
setor atualizadas será possível
mapear os profissionais e melhor
diagnosticar as ações prioritárias e/
ou emergenciais de investimento.”

Diante do cenário atual
(pandemia) é importante que todos
os artistas e profissionais que atu-
am no setor cultural no município
estejam com os dados atualizados
no Cadastro Geral, o que contribui-

FundArt atualiza cadastro cultural
Cultura

rá com possíveis inscrições em
editais e auxílios governamentais
futuros, já pensando no Projeto de
Lei 1.075/2020, que ficou conheci-
do como Lei de Emergência Cultu-
ral Aldir Blanc, em homenagem ao
escritor e compositor morto pela
COVID-19.

Aprovada no Congresso Nacional,
o PL segue para sanção presidenci-
al com a previsão de R$ 3 bilhões
de investimento – recursos especí-
ficos do Fundo Nacional de Cultura
– FNC, para Estados e Municípios
utilizarem em ações emergenciais
de apoio ao setor cultural. Os recur-
sos, que serão repassados pela

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

União, poderão garantir renda men-
sal de R$ 600 aos trabalhadores do
setor, a manutenção de espaços ar-
tístico-culturais e a promoção de
instrumentos como editais e prêmi-
os, entre outros.

Cultura regional fortalecida

Na oportunidade, a diretora pre-
sidente cita ainda a articulação re-
gional de dirigentes municipais de
cultura, que integra o movimento
nacional do setor artístico-cultural
acerca do PL 1.075: “Em março, iní-
cio da pandemia, Ubatuba foi res-
ponsável por criar uma rede de di-
rigentes municipais na Região Me-
tropolitana do Vale do Paraíba e Li-
toral Norte a fim buscar alternati-
vas para o setor frente a paralisa-
ção das atividades e eventos cultu-
rais. Importante mencionar que,
embora o momento seja de crise, a
aproximação entre gestores públi-
cos têm sido fundamental para a
troca de conhecimento e o preparo
dos municípios na estruturação dos
sistemas municipais de cultura e,
neste quesito, Ubatuba é referên-
cia!”

Hoje a rede de dirigentes já alcan-
ça cerca de 200 municípios paulistas
que buscam juntos pautar, além da
Lei de Emergência Cultural Aldir
Blanc, as ações da Secretaria Esta-
dual de Cultura e Economia Criati-
va.

Para fazer parte do Cadastro Ge-
ral de Artistas de Ubatuba, acesse
o link https://bit.ly/3fO8ypU e ca-
dastre-se agora mesmo. É simples
e rápido!

Polícia

Por volta das 20h de terça-feira
(16) equipes de Força Tática do 20º
Batalhão de Policia Militar do Inte-
rior, durante patrulhamento pelo
bairro Ipiranguinha, em Ubatuba,
receberam denúncia de que um ve-
ículo sairia do bairro para o trans-
porte de drogas. De imediato as
equipes iniciaram o patrulhamento
para localizar o veículo de modo
que foi possível abordá-lo ainda no
bairro. O motorista foi identificado
como o maior de idade R.F.B. e du-
rante a  busca no veículo, foi locali-
zado 1,223 kg de cocaína.

Em entrevista, ele informou que
havia retirado o entorpecente pela
Rua da Cascata no mesmo bairro.
De pronto, as equipes se desloca-
ram ao local informado encontran-
do A.S.N., e com ele, foi localizado
0,549 kg de cocaína e a quantia de
R$ 2.225,00.

Dada voz de prisão em flagrante
por tráfico de drogas, os dois indi-

Dois traficantes são presos
no Ipiranguinha

víduos foram recolhidos à cadeia
pública.

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

Durante patrulhamento na noite
de quarta-feira (17/6) uma equipe
da Policia Militar prendeu um ho-
mem pelo crime de tráfico de dro-
gas.

Os policiais se depararam com o
indivíduo suspeito de envolvimento
com o tráfico por uma via que liga
o bairro Sesmaria ao bairro Estufa.
Ao perceber a aproximação da via-
tura, ele arremessou uma sacola ao
chão e continuou prosseguindo na
direção da equipe. Ao ser aborda-
do, nada de ilícito foi localizado,
porém, ao verificar a sacola, foram
encontrados os entorpecentes. Ele
disse que estava indo à praça
Maracanã para a comercialização
das drogas.

Homem é preso por tráfico de drogas

O criminoso foi recolhido à cadeia
pública.

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