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Avenida Iperoig terá
alteração de sentido no
tráfego após duplicação

Com a conclusão da duplicação
da avenida Iperoig, que faz par-
te do projeto de reurbanização
do local, será implantado altera-
ções no tráfego para organizar o
fluxo viário.

A partir da segunda semana de
agosto haverá duas faixas senti-
do Itaguá – Perequê-Açu e duas
faixas no sentido Perequê-Açu –
Itaguá. Do lado da praia, haverá
vagas de estacionamento 45º e
uma faixa de desaceleração; do
outro lado, onde ficam os comér-
cios, o estacionamento será 90º
e a Salvador Corrêa será mão
dupla.

Outros detalhes na pág. 4

Coleta de exames de Covid-19
em pacientes com síndrome

gripal é ampliada
A V igi lância em Saúde de

Ubatuba iniciou na quarta-
feira, 1 de julho, a coleta do
exame RT-PCR para detecção
da Covid-19 e, para algumas
situações especiais, a coleta
de teste rápido em pacientes
com quadro de s índrome
gripal.

O serviço é destinado so-
mente a pacientes com enca-
minhamento médico feito pe-
los diferentes serviços de saú-
de do município (posto de
saúde ou pronto atendimen-
to), com sintomas como qua-
dro respiratório agudo, carac-

terizado por febre aferida ou
sensação febril ou febre rela-
tada, acompanhada de tosse

ou dor de garganta ou coriza
ou dificuldade respiratória.

Outros detalhes na pág. 5

Ubatuba realiza treinamento
de equipe de hospital de

campanha contra a Covid-19
A Prefeitura de Ubatuba está

finalizando os detalhes para en-
trega do hospital de campanha
para o tratamento de pacientes
suspeitos ou confirmados para
Covid-19, que funcionará no
Centro de Convenções do muni-
cípio e terá um total de 40 lei-
tos. A estrutura montada segue
todas as orientações preconiza-
das pelo Ministério da Saúde,
pela Fundação Osvaldo Cruz
(Fiocruz) e pela Organização
Mundial de Saúde (OMS).

Na quinta-feira, 2, começaram
os treinamentos de cerca de 60
profissionais que integram a
equipe que atuará no hospital.

Pág. 9

Unidade de Quimioterapia do
Hospital Regional do Litoral Norte

será entregue no início de 2021

As obras da unidade de
Quimioterapia e Radioterapia,
anexa ao Hospital Regional do
Litoral Norte,  em
Caraguatatuba, seguem dentro

do cronograma. A previsão é
que ela seja concluída até o iní-
cio de 2021 e atenderá os pa-
cientes oncológicos das cida-
des de Ubatuba,

Caraguatatuba, São Sebastião
e Ilhabela. O investimento é de
R$ 13 milhões.

Detalhes na pág. 9

O primeiro turno será no dia 15 de novembro, e o se-
gundo turno no dia 29 de novembro.

As alterações no calendário eleitoral você acompanha
na pág. 3

Eleições municipais
são adiadas

Vacina contra Influenza está
disponível para toda a população
Os postos de saúde de

Ubatuba continuam a ofertar,
agora para toda a população, a
vacinação contra a gripe
Influenza (tipo A – H1N1 e H3N2
– e tipo B), conforme orientação
do governo estadual até o final
do estoque ou até o dia 24 de
julho. Para tomar a vacina, bas-
ta comparecer à unidade de
saúde mais próxima de casa
com RG, cartão SUS e carteira de
vacina, se tiver.

O horário de atendimento

para vacinação em cada Posto

de Saúde da cidade estão na

pág. 9

O Centro Paula Souza divulgou
o calendário do Vestibular das
Faculdades de Tecnologia do Es-
tado (Fatecs) e do Vestibulinho
das Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs). Nos processos seletivos
para o segundo semestre de
2020, o ingresso se dará pela
análise do histórico escolar, sem
a realização de prova presencial
ou online.

Detalhes na pág. 10

Processo seletivo das Fatecs e
Etecs será por histórico escolar
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Leia a matéria
completa na

página 7

Sobe para
10 o número

total de
óbitos por
Covid-19

em Ubatuba
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Acompanhe as notícias diariamente no site do

jornal A Cidade http://acidadeubatuba.com.br/

e nas redes sociais facebook “Jornal A Cidade

Ubatuba” e instagram @acidadeubatuba

Depois de dias de impasse e
muita expectativa, a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC)
que adia as eleições municipais
deste ano, enfim, foi promulga-
da após ser aprovada em dois
turnos pela Câmara dos Depu-
rados e pelo Senado Federal.

O pleito acontecerá, segundo
o texto aprovado, justamente no
Dia da Proclamação da Repúbli-
ca, 15 de novembro. Nas cida-
des onde for necessária a reali-
zação de um segundo turno, a
nova votação acontecerá em 29
de novembro.

A ideia de adiar as eleições fi-
cou suspensa no horizonte do
provável desde que a Organiza-
ção Mundial da Saúde classifi-
cou como pandêmica a crise sa-
nitária provocada pelo
coronavírus da síndrome respi-
ratória aguda grave (SARS-CoV-
2).

O avanço de casos no Brasil e a
necessidade de se adotar medi-
das restritivas de circulação e
isolamento social pôs em dúvi-
da a realização de campanhas
eleitorais - que, tradicionalmen-
te, incluem eventos com aglo-
merações de pessoas - e do pró-
prio pleito.

Ainda em março, o então mi-
nistro da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta, chegou a sugerir a
alteração do calendário eleito-
ral. Na ocasião, a ideia foi rejei-
tada pelas presidências do Con-
gresso Nacional e por ministros
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE). A proposta pareceu pre-
matura. Com o agravamento da
crise foi inevitável.

A mudança da data do certa-
me não é a única alteração ne-
cessária. Foi revista uma série de
regras sobre prazos eleitorais
previstas na Lei das Eleições,
como é o caso da data limite
para o registro de candidaturas
e o período da propaganda elei-
toral. Tudo isso está previsto na
Emenda aprovada pelos deputa-
dos.

Eleições na pandemia
A verdade é que não há certe-

za alguma de que o cenário de
novembro seja de fato mais se-
guro em termos de contamina-
ção. Espera-se que sim, sem
sombra de dúvida, mas certeza
mesmo não há alguma até por-
que em algumas partes do mun-
do, onde já se considerava a
melhoria do quadro sanitário,
novos surtos foram detectados
– a chamada nova onda de con-
taminação, que vê a curva em
ascensão novamente após a
flexibilização das medidas de
isolamento.

E já não descartando essa pos-
sibilidade em algumas localida-
des, um dispositivo na PEC defi-
ne, como de responsabilidade
do Congresso Nacional, a deci-
são sobre o estabelecimento de
datas extraordinárias para elei-
ções em cidades com muitos ca-
sos da doença.

Medida prudente.
Assim como também será pru-

dente que os órgãos que fiscali-
zam irregularidades em candida-
turas, caso da propaganda ante-
cipada reforcem sua atenção,
afinal, à medida que o tempo
passa, intensificam-se as movi-
mentações políticas, uns apro-
veitando que estão à frente das
atuais administrações munici-
pais e outros achando que po-
dem tudo.

Dominado pelo campo das in-
certezas, tal como ocorre em
relação às projeções feitas em
relação à pandemia de Covid-19
no Brasil, estão as eleições mu-
nicipais. Este será o primeiro
pleito realizado em meio a uma
pandemia em que vidas são per-
didas e o comportamento do
eleitor pode surpreender tanto
quanto de alguns pré-candida-
tos.

Não se sabe onde tudo vai pa-
rar, quando irá de fato aconte-
cer, se o eleitor irá comparecer
e quem, afinal, irá se eleger!

Melissa Schirmanoff

A capacidade de permane-
cer em qualquer situação,
principalmente de adversida-
de. Em outras palavras, mes-
mo quando o vento soprar
de forma contrária ao que
estamos acostumados a sen-
tir, vamos permanecer, não
abandonaremos o barco, a
casa, a empresa, o sonho.

O recomeço, a mudança, as
perdas e o novo são coisas
que acontecem em nossas
vidas e que acabam nos ti-
rando do eixo.

Mas quando você olha para
isso e consegue controlar

Poesia

Trovoada
Se de tarde perguntar ao vento

sobre as condições do tempo

e o vento se mostrar enigmático,

repita a questão para o mar

que, exceto em dias de calmarias,

tem sempre algo a informar.

Em último caso, insista com as nuvens,

as nuvens não escondem nada,

por exemplo, elas sempre avisaram mamãe

para recolher as roupas do varal

antes do susto da trovoada.

Félix Cabral

Resiliência
suas emoções, acreditando
que a tempestade vai passar
e que quando passar, você
vai precisar estar focada em
seu novo caminho.

Você poderá estar no mes-
mo lugar. Fazendo as mes-
mas coisas, mas com certe-
za estará mais forte, com
novas ideias, mais disposto
a enfrentar desafios, mu-
danças e até de forma mais
madura.

A resiliência faz com que nos
tornemos mais fortes.

Não pare, não desista, não
abandone.

Estudos realizados na Itália
mostraram que níveis regula-
res de vitamina D podem aju-
dar as defesas do organismo
contra  a  infecção do
coronavírus.

Embora a principal fonte do
nutriente seja a exposição ao
sol, ele também é encontra-
do em alimentos como é o
caso de peixes como o sal-
mão.

Pensando em estimular o
consumo, sugerimos algumas
receitas.

Sanduíche de Salmão

Ingredientes

Crepioca

2 ovos (120g)
5 claras (150g)
2 colheres (sopa) de tapioca

(24g)
1 colher (chá) de azeite (5ml)
Recheio

1 lata de Salmão ao Natural
Gomes da Costa (110g)

Meia embalagem de cream
cheese light (75g)

4 folhas grandes de alface ame-
ricana bem picadas (cerca de
90g)

Modo de Preparo

Crepioca:

Bata no liquidificador em velo-
cidade média os ovos, as claras,
a tapioca e o azeite, por cerca
de 10 segundos.

Pincele com óleo ou azeite,
uma frigideira antiaderente
(com cerca de 20cm de diâme-
tro) e despeje nela cerca de 3 co-
lheres (sopa) da massa de
crepioca.

Leve ao fogo baixo e quando
formar uma crostinha dourada
nas bordas, vire a crepioca com
o auxílio de uma espátula para
que doure do outro lado.

Prepare 5 crepiocas. Reserve.

Montagem

Num prato de servir, coloque
uma crepioca, por cima espalhe
uma parte do cream cheese,
depois distribua o Salmão Go-
mes da Costa escorrido e que-
brado e a alface picada. Conti-
nue montando as camadas des-
ta maneira. Finalize com uma
crepioca e espalhe cream cheese
pela superfície.

Leve à geladeira por cerca de 1
hora.

Rendimento: 3 a 4 porções
Tempo total: 90 minutos
Geladeira: 1 hora | Cozimento:

15 minutos
Preparo: 15 minutos

Alimentando-se
de vitamina D

Salmão ao molho

de maracujá

Ingredientes

2 maracujás azedos
2 colheres de sopa de mantei-

ga
1 cebola pequena picada
1/2 xícara de salsa picada
Sal e pimenta a gosto
800g de filé de salmão

Modo de Preparo

Corte os maracujás ao meio, e
coloque a polpa no
liquidificador e bata por 30 se-
gundos.

Coloque o suco em uma penei-
ra, reserve o suco e elimine as
sementes.

Derreta a manteiga, junte a
cebola e refoque um
pouquinho.

Acrescente a salsa e o suco de
maracujá, misture e deixe ferver.

Tempere com sal e pimenta.
Deixe cozinhar por 5 minutos.
Tempere o salmão com sal e

pimenta.
Aqueça uma frigideira e colo-

que o azeite, quando estiver
bem quente frite o salmão dos
dois lados por apenas 4 minu-
tos, de cada lado.

Não fique virando o salmão
coloque o peixe no prato e jo-
gue o molho bem quente, pode
enfeitar com uma semente do
maracujá.

Rendimento: 4 porções
Preparo: 40 minutos

Salmão ao forno com

alcaparras

Ingredientes

800 g de salmão
3 colheres de alcaparras
Azeite de oliva
2 limões
Tempero verde, salsinha e

cebolinha
Sal

Modo de Preparo

Em um recipiente coloque o
salmão com o suco de 2 limões
e o sal a gosto.

Deixe descansar por 2 horas,
depois coloque no papel alumí-
nio com o brilho para baixo.

Coloque o salmão, os tempe-
ros verdes, as alcaparras e, por
último,  azeite de oliva por cima,
não precisa muito, só uns fios de
azeite.

Enrole o papel alumínio como
se fosse um presente.

Coloque no forno a 180°, dei-
xe por 30 minutos.

Antes de servir retire o papel e
deixe por mais 10 minutos dou-
rando. Está pronto!

Rendimento: 4 porções
Preparo: 55 minutos

A turma do Haroldo

Nós apoiamos o

SABIÁ

O pedido
Eu pedi a Deus para tirar a mi-

nha dor.

Deus me disse não. – Não cabe

a mim tira-la, mas a você desistir

dela.

Eu pedi a Deus para fazer com

que meu filho deficiente fosse

perfeito.

Deus me disse não. – Seu espíri-

to é perfeito e seu corpo é apenas

provisório.

Eu pedi a Deus para me dar pa-

ciência.

Deus me disse não. – A paciên-

cia é um derivado de tribulações,

não é doada, é conquistada.

Eu pedi a Deus para me dar feli-

cidade.

Deus me disse não. – Eu lhe dou

bênçãos. A felicidade depende de

você.

Eu pedi a Deus para me prote-

ger da dor.

Deus me disse não. – O sofri-

mento lhe separa dos conceitos do

mundo e lhe traz mais perto de

mim.

Eu pedi a Deus para fazer o meu

espírito crescer.

Deus me disse não. – Você tem

que crescer sozinho, mas eu lhe

podarei para que você possa dar

frutos.

Eu pedi a Deus todas as coisas

para que eu pudesse gostar da

vida.

Deus me disse não. – Eu lhe dou

a vida para que você possa gostar

de todas as coisas.

Eu pedi a Deus para me ajudar

a amar os outros, o tanto que Ele

me amava.

Deus me disse:

Ah, finalmente você captou a

ideia. Ama o teu próximo como a

ti mesmo. Lembre-se que o mais

próximo de você é você. Se você

não souber se amar, como pode-

rá amar outrem.

“Acorda, você vive”.

Peixinho Haroldo.

Alex Paiva

Escola, trabalho e lazer estão
no mesmo endereço desde a
adoção do distanciamento soci-
al para a contenção da covid-19.
Compartilhar o mesmo espaço
para diferentes atividades tem
sido desafiador para muitas fa-
mílias, mas aos poucos se reve-
la também uma oportunidade
importante para aprender. As
aulas on-line das crianças têm
requisitado uma maior partici-
pação dos familiares e propor-
cionado momentos de aprendi-
zagem ampliada. Ou seja, o es-
tudo alcança todos que ali con-
vivem ao gerar ricas oportunida-
des de troca de experiência en-
tre os membros da família.

O acompanhamento das ativi-
dades escolares está ampliando
o alcance dos conteúdos porque
muitos pais estão
“reaprendendo” as disciplinas
junto aos seus filhos e desco-
brindo novas abordagens e con-
ceitos oferecidos pela escola. A
partir das atividades
interdisciplinares apoiadas na
metodologia STEAM um traba-
lho de pesquisa sobre vulcões
italianos, por exemplo, pode tra-
zer conhecimentos de Ciências
da Natureza, Matemática e Ciên-
cias Humanas, além do contato
com as palavras do idioma da-
quele país. A metodologia
STEAM - acrônimo em inglês
para as disciplinas Ciências,
Tecnologia, Engenharia, Artes e
Matemática - propõe a
integração desses saberes base-
ada em projetos. Tem o objeti-
vo de formar pessoas com co-
nhecimentos diversos, desenvol-
ver valores juntamente com os
temas abordados e preparar alu-
nos e cidadãos para os desafios
do futuro.

Ao lado da metodologia, as
aulas de robótica e programação
estimulam o pensamento cien-
tífico e inventivo. Formam um
conjunto de abordagens mais
moderno e um modo de educa-
ção muito diferente daquele que
pais, tios e avós tiveram em ou-
tro momento. Torna algo inte-
ressante e acaba por ampliar e
estender seu alcance por insti-
gar a curiosidade e o interesse
em aprofundar-se nos tópicos
propostos pelo professor. Daí
perceber que este momento de
isolamento social pode ser uma
oportunidade de recuperação e
contato com assuntos diversos,

Educação no
isolamento social se

torna oportunidade de
aprendizado para
qualquer idade

independentemente da idade.
Um exemplo de iniciativa é
implementado pela LEGO
Education, solução de aprendi-
zado representada no Brasil pela
unidade de tecnologias educaci-
onais da Positivo Tecnologia. Por
meio da LEGO Education
Academy, uma das precursoras
do movimento STEAM no mun-
do, está utilizando o período de
quarentena para capacitar pro-
fessores de diversas partes do
mundo em robótica educacio-
nal.  Em workshops on-line, es-
timula o desenvolvimento das
habilidades de linguagem de
programação, pensamento
computacional e análise crítica.
Iniciativas em países como o Bra-
sil, China, Argentina, Espanha e
Polônia são destaques no âmbi-
to do STEAM e fazem com que
as atividades em casa sejam
mais ricas e divertidas.

A troca de experiências e
vivências entre professores, alu-
nos e pais nesta fase de isola-
mento social fortalece o contex-
to educacional doméstico. Rela-
tos e comentários dos estudan-
tes em diferentes anos e níveis
do ensino somados às vivências
de docentes e demais membros
da família contribuem para
aprofundar os saberes e aproxi-
mar pessoas. Um movimento
natural e muito interessante de
reconexão e compartilhamento
gerado na quarentena é o da
videochamada. Ligar para o avô
a fim de perguntar sobre algum
aspecto de um fato histórico,
questionar o tio do interior so-
bre os animais da fazenda ou
cultivo de vegetais e dividir com
amigos uma descoberta são
ações que alimentam o efeito
cascata do conhecimento e esti-
mula a aprendizado pela
vivência. As aulas em casa geram
oportunidades para tornar o
período de distanciamento so-
cial mais construtivo, principal-
mente com a adoção de
tecnologias educacionais. Solu-
ções como blocos educativos de
montar, placas de robótica ou
plataformas adaptativas de en-
sino contribuem para a consoli-
dação da Educação 4.0 mesmo
a distância e estimulam o pro-
cesso de aprendizagem para as
demandas do futuro.

Alex Paiva é gerente de Novos

Produtos da unidade de

tecnologias educacionais da

Positivo Tecnologia.
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Eleições 2020

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

Olá empresários do Comércio
do Litoral Norte!

Frente as dificuldades que o setor do comércio está passando, o Sebrae de São José dos
Campos elaborou o Programa Regional de apoio às MPE’s GESTÃO EM FOCO, com o
objetivo de compartilhar dicas, ferramentas e orientações para se fortaleceram.

E apenas numa inscrição para participar de todos os temas.
Tudo será online e GRATUITO!!!

Garanta já a sua vaga!!!
Link de inscrição: bit.ly/gestaoemfocolitoral

O primeiro turno será no dia

15 de novembro, e o segundo

turno no dia 29 de novembro.

A Câmara dos Deputados apro-
vou na quarta-feira (23) a pro-
posta de emenda à Constituição
(PEC) que adia para novembro
as eleições municipais deste ano
em razão da pandemia do novo
coronavírus.

Pelo calendário eleitoral, o pri-
meiro turno estava marcado
para 4 de outubro, e o segundo,
para 25 de outubro. A PEC adiou
o primeiro turno para 15 de no-
vembro, e o segundo, para 29 de
novembro.

O texto-base foi aprovado em
primeiro turno por 402 votos a
90 (houve 4 abstenções). No se-
gundo turno, a PEC foi aprova-
da por 407 votos a 70 (houve 1
abstenção).

O texto já foi aprovado pelo
Senado e foi promulgado pelo
Congresso Nacional na quinta-
feira (02).

Caso um município ou estado
não apresente condições sanitá-
rias para realizar as eleições em
novembro, o Congresso poderá
editar um decreto legislativo
designando novas datas para a
realização do pleito, tendo como
data-limite o dia 27 de dezem-
bro de 2020.

Inicialmente, a proposta apro-
vada pelos deputados previa
que, no caso dos municípios nes-
ta situação, caberia ao TSE defi-
nir nova data. No entanto, os
parlamentares aprovaram um
destaque para modificar a PEC
e deixar a regra igual à dos esta-
dos.

Outra mudança aprovada foi a
supressão de um dispositivo que
dizia que caberia ao TSE promo-
ver a adequação das resoluções
anteriores ao novo calendário.
Com isso, o entendimento é que
qualquer adequação precisará
passar pelo Legislativo.

Outros pontos relevantes pre-

vistos na PEC

Registro de candidaturas: O
prazo era até 15 de agosto. Pelo
texto, os partidos poderão soli-
citar à Justiça Eleitoral o regis-
tro dos candidatos até 26 de se-

tembro;

Convenções: O calendário elei-
toral determinava que as con-
venções dos partidos para a es-
colha de candidatos aconteces-
sem entre 20 de julho e 5 de
agosto. Pela PEC, o prazo passa
a ser entre 31 de agosto e 16 de

setembro e por meio virtual;

Propaganda: A PEC alterou ain-
da trecho da legislação eleitoral
que proíbe publicidade
institucional nos três meses an-

Eleições municipais são adiadas

teriores ao pleito. Pelo texto
aprovado, as prefeituras pode-
rão, no segundo semestre deste
ano, fazer publicidade
institucional de atos e campa-
nhas dos órgãos públicos muni-
cipais destinados ao
enfrentamento à pandemia do
coronavírus e à orientação da
população quanto a serviços
públicos e a outros temas afeta-
dos pela pandemia. Eventuais
condutas abusivas serão apura-
das.

Datas fixadas para a realização

de eventos relacionados à cam-

panha eleitoral

-a partir de 11 de agosto: as
emissoras ficam proibidas de
transmitir programa apresenta-
do ou comentado por pré-can-
didato, sob pena de cancela-

mento do registro do

beneficiário;

-entre 31 de agosto e 16 de

setembro: prazo para a realiza-
ção das convenções para esco-
lha dos candidatos pelos parti-
dos e a deliberação sobre coli-
gações;

-até 26 de setembro: prazo
para que os partidos e coliga-
ções solicitem à Justiça Eleitoral
o registro de candidatos;

-após 26 de setembro: prazo
para início da propaganda elei-
toral, também na internet;

-a partir de 26 de setembro:

prazo para que a Justiça Eleito-
ral convoque partidos e repre-
sentação das emissoras de rádio
e TV para elaborarem plano de
mídia;

-27 de outubro: prazo para
partidos políticos, coligações e
candidatos divulgarem relatório
discriminando as transferências
do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de
Campanha (Fundo Eleitoral), os
recursos em dinheiro e os esti-
máveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados;

-até 15 de dezembro: para o
encaminhamento à Justiça Elei-
toral do conjunto das prestações
de contas de campanha dos can-
didatos e dos partidos políticos,
relativamente ao primeiro turno
e, onde houver, ao segundo tur-

no das eleições e a Justiça Elei-
toral por sua vez, deverá publi-
car a decisão dos julgamentos
até o dia 12 de fevereiro de
2021;

-até 18 de dezembro: será re-
alizada a diplomação dos candi-
datos eleitos em todo país, sal-
vo nos casos em que as eleições
ainda não tiverem sido realiza-
das.

Resoluções

A nova Emenda Constitucional
estabelece que o TSE fará as ade-
quações das resoluções que dis-
ciplinam o processo eleitoral de
2020, como ajustes nas normas
referentes aos prazos para fisca-
lização e acompanhamento dos
programas de computador uti-
lizados nas urnas eletrônicas
para os processos de votação,
apuração e totalização. Também
deverão ser feitas atualizações
nos procedimentos relativos a
todas as fases do processo de
votação e apuração das eleições
e processamento eletrônico da
totalização dos resultados, para
adequá-los ao novo calendário
eleitoral.

Além disso, a emenda permite
ao TSE fazer mudanças nas re-
gras relativas à recepção dos
votos, às justificativas, à audito-
ria e à fiscalização no dia da elei-
ção, inclusive quanto ao horário
de funcionamento das seções
eleitorais e à distribuição dos
eleitores no período, de manei-
ra a propiciar segurança sanitá-
ria a todos os participantes do
processo eleitoral.

A emenda constitucional tam-
bém confere ao Tribunal a prer-
rogativa de definir os horários
de funcionamento das sessões
eleitorais e eventuais medidas
de distribuição dos eleitores nas
sessões para minimizar os riscos
de aglomeração nos dias de vo-
tação.

Também cabe ao TSE solicitar
ao Congresso Nacional a marca-
ção, via decreto legislativo, de
datas alternativas de votação
em municípios cuja situação sa-
nitária aponte riscos aos eleito-
res. A data-limite para a realiza-
ção das votações, nesses casos,
será 27 de dezembro.

Interessados a concorrer ao

pleito podem se inscrever até

dia 13

As eleições para o Conselho
Municipal de Educação - CME
acontecem no dia 14 (terça-fei-
ra), às 14 horas, por meio de pla-
taforma eletrônica aberta à par-
ticipação dos interessados.

Serão eleitos representantes da
sociedade civil organizada - com
uma instituição titular e outra
suplente para sua composição.

Para participar do pleito elei-
toral, é necessário realizar o pro-

 Educação

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

Eleições para Conselho Municipal
de Educação acontecem no dia 14

tocolo na secretaria de Educa-
ção, até o dia 13 de julho, no
máximo, até as 14h30.

Para representantes da socie-
dade civil é necessário levar: có-
pia do CNPJ, estatuto social ou
documento afim que comprove
sua constituição social, ata de
nomeação da sua diretoria e ofí-
cio com o nome, e-mail e tele-
fone do indicado pela instituição
concorrente.

Dentre as atribuições, compe-
te ao CME:  fixar diretrizes para
a organização do sistema muni-
cipal de ensino; colaborar com

o poder público municipal na
formulação da política e na ela-
boração do Plano Municipal de
Educação; pronunciar-se no to-
cante à instalação e funciona-
mento de estabelecimento de
ensino de todos os níveis situa-
dos no Município.

A participação junto ao CME é
ato de exercício de cidadania,
favorecendo a atuação deste
segmento como força política na
procura de soluções para os con-
flitos educacionais.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU
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Trânsito

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:

Educação em Pauta

Com quase o triplo da taxa de
inadimplência usual, escolas
particulares criticam o adiamen-
to da reabertura para setembro
em São Paulo e afirmam que não
podem ser obrigadas a pagar o
“alto preço da inoperância do
Estado”.

Segundo dados do Sieeesp
(Sindicato dos Estabelecimentos
de Ensino do Estado de São Pau-
lo), a inadimplência das escolas
privadas atingiu 21,34% em
maio deste ano, ante 8,41% no
mesmo mês de 2019. O anúncio
de reabertura previsto para 8 de
setembro foi feito pelo governo
de São Paulo na última quarta-
feira (24).

De acordo com o presidente do
Sieeesp, Benjamin Ribeiro da Sil-
va, o adiamento do início das
aulas –previstas para agosto–
também afeta a área financeira
desses colégios que, além de já
terem feito investimentos em
equipamentos para retomada,
também contam com um gran-
de volume de mensalidades ne-
gociadas e não tiveram o acesso
ao crédito necessário.

O presidente da Fepesp (Fede-
ração dos Professores do Esta-
do de São Paulo), Celso
Napolitano, também contrário à
volta antecipada do ensino pri-
vado, afirma ainda que a reaber-
tura não pode ser apenas base-
ada em protocolos sanitários.

Fonte: Folha de S. Paulo

Com debandada de alunos,

escolas de educação infantil

começam a desaparecer na

pandemia

Escolas de educação infantil de
pequeno ou médio porte estão
entre as que mais despertam a
preocupação nas pesquisas
conduzidas pelo professor Tadeu
da Ponte, do Insper, com insti-
tuições de ensino privado.

Desde o início da pandemia e
da suspensão das aulas
presenciais, ele é coautor de
uma pesquisa para acompanhar
a situação financeira de 450 a
500 estabelecimentos de ensino
privado do Brasil. Em média, as
escolas de todos os segmentos
entrevistadas até maio perde-
ram 52% de suas receitas.

Na educação infantil, esse ín-
dice é ainda maior: 56%. A Fe-
deração Nacional das Escolas
Particulares (Fenep) diz temer
que 80% das instituições priva-
das de educação infantil sejam
forçadas a fechar as portas em
definitivo por causa da evasão
causada pela pandemia.

Ponte afirma que toda a recei-
ta com serviços extras prestados
pela escola — que incluem ho-
ras de recreação a aulas de es-
portes — foi totalmente elimina-
da durante a pandemia. E esse
dinheiro representava, segundo
o pesquisador, quase a metade
da receita de muitos desses es-
tabelecimentos voltados às cri-
anças pequenas.

Fonte: BBC News Brasil

Para 76% dos brasileiros, esco-
las devem continuar fechadas;
Maioria dos diretores afirma
que professores não estão pre-
parados

Para 76% dos brasileiros, as
escolas devem continuar fecha-
das nos próximos dois meses por
causa da pandemia do novo

Escolas privadas do estado de SP
sofrem com disparada da

inadimplência e pedem para reabrir

coronavírus, segundo pesquisa
Datafolha. Em todas as faixas
etárias e de renda e em todas as
regiões do país, a maioria da
população defende que as aulas
presenciais ainda não sejam re-
tomadas. A margem de erro é de
dois pontos percentuais, para
mais ou para menos.

O Datafolha ouviu 2.016 pesso-
as de todo o país na terça (23) e
na quarta (24) por telefone,
modelo que evita o contato pes-
soal entre pesquisadores e en-
trevistados e exige questionári-
os mais rápidos.

O resultado da pesquisa mos-
tra que, apesar de a maioria da
população (52%) concordar com
a reabertura do comércio em
estados e municípios neste mo-
mento da pandemia, uma pro-
porção bem menor (21%) defen-
de a reabertura das escolas.

Para especialistas em educação
e infectologistas, o pouco apoio
para a retomada das aulas
presenciais pode ser pelo temor
de que os alunos não sigam as
regras de distanciamento, devi-
do à infraestrutura das escolas
ou por causa dos deslocamen-
tos necessários para chegar às
escolas. Para 57,6% dos direto-
res de escolas públicas e parti-
culares, as equipes não estão
prontas para retomar as ativida-
des presenciais.

Os dados são de pesquisa feita
pela Nova Escola com 9.500 pro-
fessores —367 deles gestores
escolares — da educação básica
(da educação infantil ao ensino
médio) de todos os estados bra-
sileiros.

Fonte: Folha de S. Paulo

Eventos pretendem discutir re-
torno das aulas presenciais pós
pandemia

Mesmo sem uma data defini-
da para o retorno das aulas
presenciais, eventos educacio-
nais que acontecerão no mês de
julho se propõem a preparar as
escolas para o processo de reto-
mada. Dentre eles, destacam-se
o Conecta Escolas Exponenciais
Live - maior evento da América
Latina em seu segmento - e o
Educa Week, que em função
deste novo momento, serão

100% online. Com motes como
“Nutrir a educação é nutrir a
esperança” e “A educação não
pode parar”, a edição de 2020
do Conecta EX Live se diferencia
dos anos anteriores por ser mais
abrangente.

Antes restrita aos diretores das
escolas, agora a programação foi
pensada para toda a comunida-
de escolar, de gestores a alunos,
passando por professores, coor-
denadores e pais. O evento
acontece de 22 a 24 de julho e
as palestras, em sua maioria,
gratuitas, serão realizadas nos
períodos da tarde e da noite. Já
a 5° edic’aÞo do Educa Week,
acontece entre os dias 13 e 19
de julho.

O evento reuniraì mais de 70
autoridades, liìderes do setor,
especialistas e educadores para
compartilhar cases de sucesso
de ensino- aprendizagem e
gestaÞo educacional. SeraÞo
mais de 30 paineìis focados nos
desafios da educac’aÞo baìsica
poìs pandemia.

Durante o Educa Week
ocorreraì também o Premio Des-
taque Educac’aÞo, que daì visi-
bilidade a iniciativas que promo-
vem melhoria no aprendizado e
na vida de alunos, pais e
funcionaìrios, de escolas
puìblicas e privadas. As inscri-
ções podem ser realizadas nos
sites https://
escolasexponenciais.com.br/
evento/ e
www.educaweek.com.br.

Carlos Alberto Decotelli pede
demissão e deixa Ministério da
Educação

O professor Carlos Alberto
Decotelli não é mais ministro
da Educação. Ele encontrou o
presidente Jair Bolsonaro na
tarde desta terça-feira e pediu
demissão. Decotelli teve uma
passagem relâmpago pelo
MEC, ficando no cargo menos
de uma semana. A repercus-
são negativa sobre o fato do
seu currículo conter informa-
ções falsas e a acusação de
plágio em sua dissertação de
mestrado tornaram sua per-
manência no cargo insusten-
tável.

Avenida Iperoig terá alteração
de sentido no tráfego

após duplicação
Mudanças no local e entorno

serão necessárias para organi-

zar fluxo viário

Com a conclusão da duplica-
ção da avenida Iperoig, que
faz parte do projeto de
reurbanização do local, será
necessário implantar altera-
ções no tráfego para organizar
o fluxo viário. As mudanças
passam a valer a partir da se-
gunda semana de agosto.

Serão implantadas duas fai-
xas sentido Itaguá – Perequê-
Açu e duas faixas no sentido
Perequê-Açu – Itaguá.Do lado
da praia, haverá vagas de es-
tacionamento 45º e uma fai-
xa de desaceleração;  do ou-
tro lado, onde ficam os comér-
cios, o estacionamento será
90º.

Haverá, ainda, modificação na
disposição da avenida Salvador
Corrêa, que também passará a
ser mão dupla, com áreas deli-
mitadas para carga e descarga e
estacionamento. Um trecho da
rua Dom João III terá mão du-
pla, porém, quem vier do cen-
tro sentido praia só poderá fa-

zer a conversão à direita, senti-
do Itaguá.

“Na avenida Iperoig, a
revitalização foi projetada, inici-
almente, para melhorar a quali-
dade do espaço e o uso por to-
dos os usuários da cidade. Para
a intervenção proposta, foi exa-
minado o conjunto do sistema
viário principal do local, buscan-
do a identificação da via e seus
respectivos trechos passíveis de
intervenção em favor dos meios
de transporte sustentável”, ex-
plicou o engenheiro da secreta-

ria de Obras, Leandro Salles.
“O novo traçado viário, com a

opção de mão dupla de direção,
irá atender as demandas para o
tráfego de passagem e para os
que utilizam o espaço, seja para
o esporte, lazer, gastronomia
entre outros”, complementou.

O projeto conta com travessias
elevadas, que vão garantir segu-
rança e facilitar a acessibilidade
aos pedestres.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

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

Desde 1974

www.uniaocontabil.net.br

* Assessoria Contábil, Fiscal e Trabalhista

* Abertura e encerramento de empresas

* Administração de condomínio - * Imposto de Renda

Tel. (12) 3832-1512

Repasses aos contemplados
ocorrem de forma escalonada,

de acordo com o mês de
aniversário

Nesta semana, a Caixa Econô-
mica Federal deu início ao paga-
mento do saque emergencial do
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) aos beneficiários
nascidos em janeiro. Os repas-
ses vão ocorrer de forma
escalonada, conforme o mês de
nascimento dos contemplados.
O saque emergencial do FGTS foi
estabelecido por uma medida
provisória do Governo Federal
para amenizar os impactos eco-
nômicos da pandemia da Covid-
19. O valor máximo do saque
emergencial é de R$ 1.045 por
pessoa.

Segundo a Caixa cerca de 60
milhões de brasileiros receberão
o benefício até 31 de dezembro
deste ano.

Em um primeiro momento, o

Caixa inicia pagamentos do
saque emergencial do FGTS

Saque Emergencial do FGTS

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

Informações pelo telefone: (12) 3832-4832

acesso ao saque emergencial do
FGTS será limitado a transações
no aplicativo Caixa Tem, como
pagamento de boletos e utiliza-
ção do cartão de débito virtual.
A Caixa criará, automaticamen-
te, uma conta digital para os
beneficiários.

A realização de saques e trans-
ferências para outras contas se-

guirá outro calendário. Para os
nascidos em janeiro, essas ope-
rações estarão disponíveis a par-
tir de 25 de julho. Por outro lado,
quem faz aniversário em novem-
bro e dezembro terá acesso a
essas transações em 14 de no-
vembro.

O professor em finanças do
Ibmec William Baghdassarian
recomenda que os contempla-
dos com o saque do FGTS te-
nham cautela no uso desse re-
curso.  “Não é hora de se com-
prar roupas, comprar celular,
bicicleta. É hora de se guardar
dinheiro e ir consumindo ele
com muito cuidado, porque nós
estamos falando de despesas
essenciais, como luz e comida”.
Ele afirma que “a perspectiva é
de que o país passe por um pe-
ríodo de dificuldades na geração
de renda e o momento atual é
de contenção de gastos.”

Acesso
A Caixa afirma que atualizou o

aplicativo do FGTS, em que as
pessoas podem conferir se têm
direito ao saque emergencial do
benefício e quando elas terão
acesso a esse dinheiro. Segundo
o banco, todos os trabalhadores
titulares de conta FGTS com sal-
do, o que inclui contas ativas e
inativas, têm direito ao saque.
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e Editais

Informações:
(12) 3832-4832

Associação dos Ambulantes Autônomos de Ubatuba
CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Nos termos do Capitulo III, artigo 03, parágrafos 1º e 2,e artigo
6º do Estatuto Social, convocamos os Associados para o dia com a
A.A.A.U. - Associação dos Ambulantes Autônomos de Ubatuba,
a participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada
dia 20 de julho de 2020, na Rua Geni Salles Nougueira Braga, 359,
Praia Grande - Ubatuba-SP, em primeira chamada às 19:00hs, em
segunda chamada às 19:30hs com qualquer número de presen-
tes, para deliberarem:

a) Eleição da nova Diretoria Executiva, Tesoureiros, Secretários e
Conselho Fiscal, para o biênio de agosto de 2020 a agosto de 2022

b) Posse da Diretoria Eleita.
c) Assuntos Gerais.

Ubatuba, 04 de julho de 2020.
Maurício Domingues da Costa - Presidente

Empresário divulgue sua marca!
Informações:3832-4832

Jornal A Cidade,
há 34 anos

levando informação
com

credibilidade e
transparência.

A Polícia Militar prendeu, na
tarde de quarta-feira (1/7), por
volta das 16h, no bairro Itatinga,
um foragido do sistema
prisional. Ele cumpre pena por
roubo e foi capturado com uma
sacola cheia de drogas.

Quando a equipe da PM entrou
no campo de futebol atrás das
casas do CDHU, avistaram um
indivíduo com uma sacola na
mão que ao notar a presença
dos policiais empreendeu fuga.
Ele foi alcançado e abordado.

Foragido do sistema
prisional é preso por
tráfico em Ubatuba

Na noite de domingo (28),
equipes do 20º Batalhão de Po-
lícia Militar do Interior realiza-
ram uma operação para prender
um indivíduo acusado de roubar
o celular de um funcionário de
um posto de combustível em
Ubatuba no dia anterior. Após
serem verificadas as imagens
das câmeras de segurança do
estabelecimento, foi possível
identificar o autor - por já ser
conhecido no meio policial.

As equipes se deslocaram até
o bairro Taquaral onde indiví-
duo foi localizado. Em busca
pessoal nada de ilícito foi encon-

Foragido é preso
após roubo a

funcionário de Posto
de Combustível

trado, porém o mesmo assumiu
a autoria do crime indicando
onde estava escondido o simu-
lacro de arma de fogo utilizado
na ação, bem como o celular
produto do roubo. A equipe ain-
da realizou uma pesquisa via
COPOM que constou que o in-
divíduo estava procurado da jus-
tiça pelo crime de tráfico de dro-
gas.

Diante dos fatos foi dada voz de
prisão ao criminoso e conduzi-
do à cadeia pública.

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

Foram apreendidos R$42 em
dinheiro, 96 porções a vácuo de
cocaína, 16 ependorfs da mes-
ma droga e 24 porções de ma-
conha. Ao consultar os dados do
indivíduo foi constatado que ele
era foragido do sistema
prisional, onde cumpria pena
por roubo. Ele foi recolhido à
cadeia e responderá por tráfico
de entorpecentes.

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

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Prevenção & Saúde

Medida permite detecção e
cuidado ambulatorial precoce

e redução de internações
hospitalares

A V igi lância em Saúde de
Ubatuba iniciou na quarta-feira,
1 de julho, das 8h às 11h30 e das
14h30 às 17h, a coleta do exa-
me RT-PCR para detecção da
Covid-19 e, para algumas situa-
ções especiais, a coleta de teste
rápido em pacientes com qua-
dro de síndrome gripal.

O serviço é destinado somente
a pacientes com encaminha-
mento médico feito pelos dife-
rentes serviços de saúde do
município (posto de saúde ou
pronto atendimento), com sin-
tomas como quadro respiratório
agudo, caracterizado por febre
aferida ou sensação febril ou fe-
bre relatada, acompanhada de
tosse ou dor de garganta ou
coriza ou dificuldade respirató-
ria.

A recomendação é que todo
paciente que apresentar esse
quadro vá até a unidade de saú-
de mais próxima de sua casa
para avaliação médica. Neste
momento, serão atendidos so-
mente os indivíduos com condi-
ções de risco para o desenvolvi-
mento de complicações nas in-
fecções por Covid-19, o que in-
clui:

a) Indivíduos com atividades
profissionais de risco que facili-
tam a exposição e transmissão
do vírus:

-Profissionais de saúde;
-Profissionais de segurança;
-Profissionais de Limpeza Públi-

ca;
-Profissionais dos Transportes

Públicos;
-Profissionais do Sistema Fune-

rário (sepultadores);
b) População com condições de

risco para desenvolvimento de
complicações nas infecções por
Covid-19, por necessitarem de
cuidados avançados que podem

Coleta de exames
de Covid-19 em
pacientes com

síndrome gripal
é ampliada

impactar a rede hospitalar:
-Pessoas com 60 anos ou mais;
-Doenças cardiovasculares

(cardiopatas, insuficiência cardí-
aca, infartados,
revascularizados, portadores de
arritmias, Hipertensão Arterial
Sistêmica);

-Pneumopatias (dependentes
de oxigênio, portadores de
asma, DPOC);

-Doenças Neurológicas: ante-
cedente de AVC, doenças neuro-
lógicas degenerativas;

-Imunodeprimidos;
-Doentes renais crônicos em

estágio avançado (graus 3,4 e 5);
-Obesidade IMC>30;
-Diabéticos, conforme juízo clí-

nico;
-Gestantes de alto risco;
-Portadores de doenças

cromossômicas (ex. Síndrome
de Down);

-População em situação de
vulnerabilidade social (popula-
ção em situação de rua,
quilombolas, povos indígenas);

-Casos suspeitos em institui-
ções fechadas (ex. Populações
Privadas de Liberdade, Insti-
tuições de Longa Permanência
de Idosos, escolas, creches);

A ampliação da testagem
diagnóstica para Covid-19
possibilita a detecção preco-
ce dos casos da doença e o
cuidado ambulatorial, evitan-
do o agravamento dos pacien-
tes e possíveis internações
hospitalares.

A coleta é feito com o uso de
cotonetes tipo swab a partir do
3º dia de início dos sintomas e
no máximo até o 7º dia. Todos
os casos com coleta feita serão
notificados no E-SUS VE em
https://notifica.saude.gov.br e
deverão ser registrados tam-
bém no sistema GAL, cadastra-
das como “Covid-SG” e enca-
minhadas ao Instituto Adolfo
Lutz Central e Regionais.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

RESPEITE O TRÂNSITO,
SEJA RESPONSÁVEL, PEDALE

COM MUITA ATENÇÃO.

AGRADECIMENTO PÚBLICO
Venho por meio desta publicação, fazer um agradecimento, para

a equipe da Polícia Civil de Ubatuba especialmente ao Dr. Ricardo
e Dr. Carlos (Delegados de Polícia), Warley Martins, Cristiane,
Marcio e Amaral (agentes de polícia) pela grande ajuda que pres-
taram.

Realmente se não fosse essa equipe, não sabemos o que teria
acontecido. Muito obrigada mesmo!

Que Deus, em sua infinita bondade, os protejam, livre de todo
mal e perigo e guarde a vida de vocês!

Patrícia
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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

Publicidade
Assinatura

Editais
Informações:

(12) 3832-4832

Em consequência das medidas de contenção de contágio pelo Novo Coronavírus que impõe uma restrição de circulação de
toda a sociedade, a edição do próximo final de semana, dias  11 e 12 de julho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)
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Plano São Paulo

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  11 e 12 de julho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

O Governador João Doria
anunciou na sexta-feira (3) a
quinta atualização do painel de
fases da retomada econômica
do Plano São Paulo, com qua-
rentena mantida até o próximo
dia 14. O avanço da pandemia
no interior ainda é preocupante
e deixa dez regiões na fase ver-
melha de restrição total de ati-
vidades não essenciais. Em rela-
ção à semana passada, a região
de Campinas retorna ao alerta
máximo, e nenhuma área avan-
çou a fases mais flexíveis.

“São Paulo continuará seguin-
do as orientações da medicina e
da ciência. Sem concessões a
ideologias, pressões ou propos-
tas populistas”, afirmou o Gover-
nador. “Todos nós queremos
deixar para trás essa tempesta-
de, mas a travessia ainda não
terminou. Por isso, não pode-
mos e não vamos relaxar. Conti-
nuamos recomendando que as
pessoas, se puderem, fiquem
em casa. Principalmente as pes-
soas dos grupos de maior risco,
com mais de 60 anos e
comorbidades. E os que tiverem
que sair, sempre usem máscara”,
acrescentou Doria.

As regiões que estão na fase
vermelha são as dos DRSs (De-

Quinta atualização do Plano
São Paulo é apresentada

partamentos Regionais de Saú-
de) de Araçatuba, Bauru, Cam-
pinas, Franca, Marília,
Piracicaba, Presidente Prudente,
Registro, Ribeirão Preto e
Sorocaba. Já na etapa laranja,
ficam as áreas de Araraquara,
Baixada Santista, Barretos, São
João da Boa Vista, São José do
Rio Preto e Taubaté, além das
sub-regiões Leste (Alto Tietê),
Norte (Franco da Rocha) e Oes-
te (Osasco) da Grande São Pau-
lo.

Na Grande São Paulo, a capital
e as sub-regiões do ABC e de
Taboão da Serra permanecem
na etapa amarela, que libera re-
abertura de bares, restaurantes
e salões de beleza com 40% da
capacidade e expediente diário
de até seis horas.

Com protocolos bastante rígi-
dos, o Plano São Paulo também
passa a permitir nesta fase inter-
mediária a reabertura parcial de
academias na próxima semana.
Regiões que permanecerem por
28 dias seguidos na fase amare-
la também poderão reabrir, com
limitações, espaços culturais
como museus, bibliotecas, cine-
mas, teatros e salas de espetá-
culos.

Nas demais três sub-regiões da

Grande SP e outras sete áreas do
interior e litoral, a fase laranja
libera funcionamento com 20%
da capacidade de escritórios em
geral, imobiliárias, comércio de
rua, shoppings e concessionári-
as. A novidade é uma opção es-
tendida de horário: quatro ho-
ras diárias, todos os dias, ou
abertura por seis horas durante
quatro dias e fechamento do
atendimento presencial por ou-
tros três dias.

Capacidade hospitalar

Segundo os indicadores de
saúde nesta quinta atualiza-
ção, a capacidade hospitalar
para atendimento a pacientes
graves de COVID-19 é
satisfatória na maioria das re-
giões, mas há preocupação em
relação a cidades dos DRSs de
Ribeirão Preto (86% de ocupa-
ção em UTIs COVID-19), Cam-
pinas (80%), Barretos (77%),
Sorocaba (75%) e Piracicaba
(70%).

A média estadual é de 64% de
ocupação em leitos de terapia
intensiva, ante 65,5% há uma
semana, e de 20,2 vagas para
cada cem mil habitantes – há
sete dias, eram 19,7.

Museus, centros culturais,

cinemas, teatros e casas de

espetáculo poderão reabrir

após 28 dias consecutivos da

região na fase amarela

O Governador João Doria
anunciou na sexta-feira (3) os
protocolos de reabertura e fun-
cionamento dos setores de
eventos, espetáculos culturais,
restaurantes, academias e salões
de beleza. Museus, galerias,
acervos, centros culturais, bibli-
otecas, cinemas, teatros e casas
de espetáculo poderão reabrir
parcialmente na fase amarela,
assim como eventos culturais
com público sentado e lugar
marcado.

“São Paulo já salvou mais de 70
mil vidas ao longo de cinco qua-
rentenas. Prosseguiremos com
uma quarentena não mais ho-
mogênea, fundamentada no
Plano São Paulo e que orienta as
pessoas sobre o melhor proce-
dimento para salvarem suas vi-
das”, disse Doria.

O início de atividades culturais,
eventos e convenções com pú-
blico sentado será autorizado
após 28 dias consecutivos da
região na fase amarela. O muni-
cípio de São Paulo, por exemplo,
que está na fase amarela desde
o dia 29 de junho, se permane-
cer na mesma etapa, poderá re-
tomar essas atividades no dia 27
de julho.

Ubatuba, assim como todas as
demais cidades do Litoral Nor-
te, permanecem na fase laranja
e portanto, ainda não está em
contagem regressiva de 28 dias
para a reabertura de espaços
culturais.

Para estes setores, será neces-
sário ter ocupação máxima de

Governo anuncia protocolos
para cultura, restaurantes,

academias e salões de beleza

40% da capacidade do local, fun-
cionamento máximo de 6 horas
por dia, público sentado e assen-
tos com distanciamento mínimo
de 1,5 metro e uso obrigatório
de máscara. A venda de ingres-
sos deve ser exclusivamente
online, para assentos marcados
e horários pré-agendados e será
necessário controlar o acesso e
o número de pessoas, observan-
do a lotação máxima. O consu-
mo de alimentos e bebidas nes-
ses locais deverá ser suspenso,
garantindo que todos mante-
nham o uso das máscaras.

Grandes eventos e demais ati-
vidades culturais que geram
aglomeração serão autorizados
após 28 dias consecutivos do
estado de São Paulo na fase ver-
de. As medidas incluem ocupa-
ção máxima de 60% da ocupa-
ção, uso de máscara e marca-
ções para delimitar a distância
entre as pessoas (que poderão
ficar em pé). As vendas de in-
gresso devem ser exclusivamen-
te online, com horários pré-
agendados e será necessário

haver controle do acesso e o
número de pessoas, observando
a lotação máxima.

Possibilidades de atendimento

Na fase amarela, existirão duas
possibilidades de atendimento:
funcionamento máximo por 4
horas diárias ou funcionamento
máximo por 6 horas diárias por
4 dias, desde que não haja aten-
dimento presencial nos outros
três dias.

Restaurantes e bares

O Plano São Paulo atualizou as
medidas de segurança para o
consumo em restaurantes, bares
e similares, que permite aos que
tenham ambientes arejados que
possam oferecer a opção de
consumo local. É necessário que
a ocupação máxima seja de 40%
da capacidade dos assentos e
que o funcionamento ocorra por
no máximo 6 horas, até as 17h.
Clientes e funcionários devem
usar máscara em todos os am-
bientes. O atendimento
presencial se limitará a ambien-
tes ao ar livre ou arejados, com
obrigatoriedade de assentos.

Academias e salões de beleza

Academias serão reabertas na
fase amarela, com ocupação
máxima de 30% da capacidade,
funcionamento máximo por 6
horas diárias, uso obrigatório de
máscaras e entrada de clientes
apenas com agendamento pré-
vio. Serão permitidas apenas
aulas e práticas individuais e os
equipamentos devem ser limpos
ao menos três vezes ao dia.

As academias deverão suspen-
der o uso de chuveiros nos ves-
tiários, mantendo apenas os
banheiros abertos. Salões de
beleza também poderão funci-
onar na fase amarela, com ocu-
pação máxima de 40% da capa-
cidade, funcionamento máximo
por 6 horas diárias, uso de más-
caras e adoção de protocolos
geral e específicos para o setor.

Especialistas do Centro de Con-
tingência do coronavírus ressal-
tam que pessoas consideradas
como grupo de risco, tais como
os maiores de 60 anos e porta-
dores de doenças crônicas, de-
vem permanecer em isolamen-
to social.

A Prefeitura de Sebastião
decidiu pela permanência na
Fase 3 do Plano de Reabertu-
ra da Economia, após revisão
dos protocolos  médicos e
hospitalares, e trouxe novas
medidas de flexibilização, de
acordo com o Decreto Muni-
cipal nº 7855/2020 e seguin-
do os protocolos sanitários.

Entre as medidas, a oferta
de café da manhã pelas pada-
rias que foi liberada, mas pre-
cisa manter alguns cuidados
como distanciamento entre
as mesas e uso de álcool em
gel.

São Sebastião

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

São Sebastião promove nova
flexibilização do comércio

Houve também o retorno
das atividades da rede hote-
leira, com até 50% da capaci-
dade. Além de funcionamen-
to de restaurantes nos fins de
semana das 11h às 15h.

Foram permitidas também
as atividades dos pontos de
taxi na rodoviária, bem como
o retorno dos taxistas aos
pontos fixos. Assim, como o
retorno da gratuidade a ido-
sos, acima de 60 anos, no
transporte público.

Com isso, a administração
municipal promove a retoma-
da da economia da cidade de

forma gradativa e com maior
segurança.

Vale ressaltar que São Sebas-
tião é l íder no índice de
testagem rápida para Covid-19,
com atendimento em mais de
10% da população; é líder em
isolamento social no Estado de
São Paulo, medida ressaltada
pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) como a mais efi-
caz contra a transmissão de
coronavírus; possui uma das
menores taxas de letalidade
por Covid-19 do Brasil e índice
médio de recuperados acima
de 70% dos casos registrados.

Novo Coronavírus - COVID-19

Melissa Schirmanoff

O boletim epidemiológico di-
vulgado na quinta-feira (02), em
Ubatuba trouxe a confirmação
de mais um óbito em decorrên-
cia da Covid-19, elevando o nú-
mero total de óbitos para 10 no
município além de mais um óbi-
to que passou a ser investigado.

Na sexta-feira (03), a cidade
registrava 181 casos confirma-
dos de Covid-19 dos quais 121
já se recuperaram da doença, 50
estão em acompanhamento ou
em tratamento e 10 foram a óbi-
to.

Entre os 42 que aguardam o
resultado do teste encaminhado
ao Instituto, 13 são de profissi-
onais da área da saúde que não
precisaram de internação e en-
tre a população em geral, 22
deles não precisaram de
internação e 7 precisaram ser
internados.

Somente de segunda (29/06)
para sexta-feira (03/07) houve
um aumento de 25 novos casos
confirmados de Covid-19 em
Ubatuba. No mesmo período, 14
pacientes se recuperaram da
doença.

De quinta-feira (02) para sexta
(03), 7 novos casos de Covid-19
foram confirmados na cidade,
sendo 1 através do teste RT-PCR
enviado pelo Instituto Adolfo
Lutz e 6 através do teste rápido
realizado pela rede privada.

Foi descartada a suspeita da
doença em 1 paciente através do
resultado do exame realizado
pelo Instituto Adolfo Lutz em 24
horas e 9 novos casos suspeitos

Sobe para 10 o número total de
óbitos por Covid-19 em Ubatuba

e-mails: acidadeubatuba@gmail.com

jornalismo@acidadeubatuba.com.br

Rua Conceição, nº 180 - Centro

Galeria Passeio Santa Fé

Em frente ao Hotel Parques Atlântico - Loja 12

Fale conosco, críticas e sugestões.

se somaram àqueles que já
aguardam o resultado do teste,
totalizando 42 casos suspeitos
até a emissão do boletim na sex-
ta.

Desde o início da pandemia,
Ubatuba notificou à Secretaria
de Saúde do estado 615 notifi-
cações por Covid-19 das quais
392 foram descartadas, 181 con-
firmadas e 42 aguardam o resul-
tado do exame encaminhado ao
Instituto Adolfo Lutz.

Até o momento em que o bo-
letim epidemiológico foi atuali-
zado na sexta, 6 pacientes da ci-
dade estavam internados, sendo
4 deles na UTI de outros muni-

cípios transferidos da Santa
Casa, 1 em leito enfermaria da
ala Covid da Santa Casa e 1 em
leito UTI Covid também na San-
ta Casa.

Embora a doença esteja disse-
minada em todas as regiões da
cidade, os bairros que apresen-
tam o maior número de casos
confirmados é o Centro (25), se-
guido do Itaguá (19),
Ipiranguinha (14) e Estufa 2 (12).

A faixa etária com mais núme-
ro de casos confirmados na ci-
dade está entre 40 e 49 anos
(46) seguida de 30 a 39 anos (44)
e daqueles que tem mais de 60
anos (41).
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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  11 e 12 de julho, não circulará em versão impressa. Ela estará
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Saneamento

Quando pensamos em saúde,
de imediato o que nos vem à ca-
beça, é a ausência de doenças
ou dores que incomodam e in-
terferem em nosso dia-dia e
qualidade de vida, correto?

Pensando dessa maneira pas-
samos a nos ver apenas, por
uma ótica de um modelo
biomédico, entendendo saúde
como a ausência de uma doen-
ça biológica, deixando assim de
nos contemplar como sujeitos
biopsicossociais que somos.

Segundo a OMS, “Saúde é o
estado de completo bem estar
físico, mental e não apenas a
ausência de doença”, no entan-
to não nos atentamos sobre a
importância do cuidado com o
biológico em consonância com
o psicológico e social, e até mes-
mo o espiritual para aqueles
acreditam, para que possamos
desfrutar com qualidade, as ex-
periências que a vida nos expõe
nos mais diversos contextos.

Em nossa sociedade atual, ob-
servamos um crescimento con-
siderável de patologias psicoló-
gicas como por exemplo
síndrome do pânico, ansiedade,
stress, depressão, dependências
químicas, tabagismo, alcoolismo
entre outros problemas que po-
dem ser desencadeadas tanto
por fatores intrínsecos quanto
extríssimos em um âmbito bio-
lógico ou comportamental, de-
vido ao nosso estilo de vida, a
maneira como nos entendemos
e nos vemos, nossa cultura e a

Saúde mental e qualidade de vida,
promoção e cuidados

forma que interagimos com o
mundo por exemplo.

Em nossa cidade isso não é di-
ferente, o alto índice de suicídio,
o elevado número de jovens
adictos e com transtornos
depressivos ou de ansiedade,
acende uma luz preocupação
com a saúde mental desse gru-
po, e reforça a importância de
um trabalho efetivo em um âm-
bito comunitário, já que muitos
desses distúrbios são tratados
hoje como questão de saúde
pública.

Em contraponto aos cuidados
paliativos necessários a qual-
quer desiquilíbrio já instalado
em um contexto de saúde men-
tal, deve-se pensar simultanea-
mente a questão da promoção
de saúde desde a escola, com o
acompanhamento de um psicó-
logo escolar que entre outras
funções, buscará promover há-
bitos saudáveis, como terapias,
atividades físicas, alimentações
saudáveis, lazer, convívio social,
entre outros cuidados que aju-
darão evitar essas patologias ou
ao menos amenizar seus sinto-
mas.

Pensando nesse cuidado de
suporte e promoção da saúde
mental em um âmbito de saúde
publica, provemos de uma Rede
de Atenção psicossocial
ofertado pelo município que
abrange tanto a promoção
quanto os cuidados paliativos
necessários a esses casos, que
são os CAPS,  (centro de apoio

Quando nos deparamos com as
mais de 100 praias, infinitas ca-
choeiras, diversas ilhas, a exube-
rante mata atlântica cobrindo
seu imponente e detalhado re-
levo, é difícil entender o porquê
de Ubatuba não ter seu nome ao
lado de outros paraísos turísti-
cos do mundo. De fato, nossa
cidade conta com uma beleza
inigualável, uma grande riqueza
histórica e cultural, excelente
gastronomia, e diversas ativida-
des, mas parece não conseguir
utilizar este patrimônio para o
seu desenvolvimento sustentá-
vel, como acontece em tantos
outros lugares ao redor do pla-
neta.

Hoje, a cidade sofre com a fal-
ta de infraestrutura não só tu-
rística, mas também básica:
Malha viária, saneamento bási-
co, estrutura hospitalar, segu-
rança, resíduos sólidos (lixo),
ocupação ilegal do solo, são al-
gumas das áreas problemáticas
que todos nós munícipes conhe-
cemos bem. No entanto, é ne-
cessário entender que a grande
maioria destes problemas tem
uma raiz em comum: O orça-
mento!

Ubatuba é a cidade que menos
arrecada no Litoral Norte. Pra se
ter uma ideia, Ilhabela com seus
35 mil habitantes tem um orça-
mento girando em torno de
R$1,09 Bilhão, São Sebastião,
com os mesmos 90 mil habitan-
tes, arrecada cerca de R$1,07
Bilhão, Caraguatatuba tem cer-
ca de 120 mil habitantes e arre-
cada quase R$1 Bilhão, enquan-
to nosso orçamento é de cerca
de R$426 Milhões. Ou seja, me-
nos da metade do de qualquer
outra cidade do Litoral Norte.
Pra piorar, o pouco dinheiro que
temos é mal gasto. Mais da me-
tade de tudo que se arrecada em
Ubatuba é gasto apenas com o
salário de funcionários, gasto
este que em certos períodos ul-
trapassou o limite de alerta de
54%. Aquela velha e conhecida
troca de cargos por apoio, infe-
lizmente tão comum na nossa
velha política, custa mais caro do
que parece.

Mas e todo dinheiro da tem-
porada com o aumento da ar-
recadação do ISS e da Zona
Azul, não ajuda? Claro, o au-
mento do fluxo de turistas traz
receitas pra c idade,  só a
COMTUR arrecadou quase R$
9 milhões em 2019, mas, os
gastos também são altos, e a
receita líquida da empresa no
ano ficou em pouco mais de
R$ 1 milhão. Resumindo, o au-
mento de receita é pouco sig-
nificativo quando comparado
com o aumento extraordiná-

psicossocial), divido em CAPS I
e CAPS AD, que trabalham em
conjunto com a rede municipal
de saúde PSF, NASF, CREAD e
assistência social, e contam com
uma equipe multiprofissional
composta por psiquiatras, psicó-
logos, terapeutas ocupacionais,
enfermeiros e auxiliares, afim de
oferecer todos os cuidados ne-
cessários a seus usuários de
maneira acolhedora e humaniza
.

Por fim, devemos pontuar que,
para haja uma efetiva política no
combate ao suicídio e as drogas,
se faz necessário um maior cui-
dado e comprometimento dos
nossos gestores municipais com
a atenção a Saúde Mental, no
tocante de investimento nas
equipes multiprofissionais, no
estímulo à organização e à par-
ticipação dos usuários e famili-
ares e a integralidade dos dispo-
sitivos de saúde, além da assis-
tência social e de cultura exis-
tentes no município.

TELEFONES:

CAPS I: 3832-7206

CAPS AD: 3832-5431

CREAS (Assistência Social):

3834-3500

Tatiana Mansur

Técnica de Enfermagem

Explorando nosso potencial:
Um caminho ao desenvolvimento

rio de gastos que a tempora-
da traz, especialmente se tra-
tando de limpeza urbana, gas-
tos hospitalares, manutenção
de infraestrutura, e coleta de
resíduos sólidos.

Em um dia normal, Ubatuba
coleta cerca de 90 toneladas
de lixo, enquanto durante a
alta temporada esse número
sobe para 350 toneladas/dia,
e a população flutuante no fi-
nal de ano chega a 750 mil
pessoas, oito vezes a popula-
ção fixa de 90 mil da cidade
hoje, números estes que ten-
dem a aumentar consideravel-
mente com a duplicação da
Rodovia dos Tamoios. No en-
tanto, tal fluxo, que hoje é um
problema, pode também se
tornar uma das soluções.

Reverter às visitas de turistas
a Ubatuba em uma maior re-
ceita é uma das chaves não só
para equilibrar os gastos, mas
também para o desenvolvi-
mento do município. Diversas
cidades turísticas ao redor do
mundo cobram taxas per noi-
te com este propósito, como
é caso de Lisboa, Roma, Bar-
celona, Berlin, entre diversas
outras. Em Ubatuba, tal co-
brança, a Taxa Cidade, pode-
ria cobrar o valor irrisório de
R$ 2,00 por dia por pessoa.
Por exemplo: Digamos que um
casal alugue um quarto em
uma pousada por 10 dias a
R$100 o dia. Tal casal pagaria
R$1000 de estadia e mais
R$40 da Taxa Cidade,
totalizando R$1040. O comer-
ciante ou munícipe que vier
alugar o seu imóvel não seria
onerado em nada, e a cidade
receberia uma receita volu-
mosa aumentando assim seu
poder de investimento. Pra se
ter uma ideia, o Airbnb, pla-
taforma digital de locação de
imóveis e experiências, colo-
cou Ubatuba como uma das
cidades com mais de 100 mil
visitantes em 2018, e como a
cidade brasi leira que mais
cresceu em número de reser-
vas em 2019, ocupando a 15
colocações no mundo em cres-
cimento. Suponhamos que
este número esteja hoje em
400 mil, e com uma média de
estadia parecida com a de São
Paulo, cinco noites. Em um
ano, só no Airbnb, Ubatuba
arrecadaria com a Taxa Cida-
de cerca de R$ 4 milhões. Se
considerarmos outras plata-
formas digitais  como o
Booking e os aluguéis via Face
book,  pousadas,  hotéis,
campings, hostels, e casas de
veraneio, a arrecadação che-
ga à casa das dezenas de mi-

lhão. Além disso, tanto o in-
centivo quanto a capacidade
de realizar novos eventos na
cidade aumentará
exponencialmente, já que ao
vir contemplar futuros even-
tos os turistas estarão contri-
buindo com a nova taxa e a já
aprovada taxa de preservação
ambiental (TPA). Desta forma,
parte do dinheiro investido
para realização do evento, ou
mais, voltará aos cofres públi-
cos e a toda cadeia produtiva
do setor será beneficiada.

Outra possibilidade que a cri-
ação desta nova receita traz é
a de inclusão da população de
maneira mais direta nas deci-
sões políticas, em uma espé-
cie de “receita participativa”.
Através de audiências públicas
e do uso de tecnologia, os
munícipes poderão escolher
em quais áreas o dinheiro será
gasto, e esta escolha inserida
no projeto de lei que criará a
própria taxa. Por lei, 25% se-
riam destinados à educação e
15% a saúde, e nós escolherí-
amos onde os 60% restantes
seriam investidos. Assim, além
da receita ser empregada de
maneira que atenda os
anseios da maior parte da po-
pulação, estaremos dando a
oportunidade do nosso povo
de ser criativo e inovador, de-
senvolvendo projetos, ou os
tirando do papel, e também
exercitando sua cidadania ao
discutir e estudar os proble-
mas municipais em suas diver-
sas perspectivas, o que é es-
sencial para uma democracia
saudável.

Como citado acima, há muitos
desafios a serem superados na
cidade, e de forma alguma se
pode esperar que uma simples
taxa resolvesse todos nossos
problemas. No entanto, ela se-
ria sim um passo significativo
em direção a novos rumos e
pode desencadear um ciclo vir-
tuoso financiando outras polí-
ticas publicas importantes para
nosso desenvolvimento susten-
tável. As possibilidades são in-
finitas, graças generosidade de
Deus para conosco quando
criou Ubatuba com todas suas
potencialidades. Cabe a nós
usá-las em favor do coletivo
para superarmos as dificulda-
des vigentes e as que virão no
período pós-pandemia.

Thiago Gigliotti

Especialista em Relações

Internacionais

Município conquista cober-

tura de 96% de saneamento

até 2028

Para celebrar a parceria firma-
da entre a Prefeitura de Ubatuba
e a Sabesp, foi realizada, na ave-
nida Iperoig, uma cerimônia
simbólica marcada pela entrega
do monumento que representa
a assinatura do contrato.

O evento, que aconteceu no fi-
nal da manhã de terça-feira, 30
de junho, contou com a presen-
ça do prefeito de Ubatuba,
Délcio Sato (PSD), o gerente da
Sabesp em Ubatuba Fábio
Okamoto, os vereadores Silvio
Brandão, Adão Pereira,
Rochinha do Basquete, Bibi Ín-
dio, Osmar de Souza e Claudinei
Xavier.

O ato solene obedeceu todos
os protocolos de vigilância sani-
tária com uso de máscaras e
distanciamento entre os presen-
tes.

Este novo contrato terá a du-
ração de 30 anos e teve como
base nos investimentos o Plano
Municipal de Saneamento, ela-
borado pela secretaria de Meio
Ambiente e aprovado pela Câ-
mara Municipal de Vereadores.
Este documento contempla an-
tigas reivindicações de toda a
comunidade ubatubense.

A Sabesp já deu início às obras
prioritárias, que vão ter ações de
curto, médio e longo prazo, le-
vando ao município a
universalização dos serviços de
água e de saneamento básico.
Ubatuba, atualmente, conta
com cobertura de 93% de água
e pouco mais de 40% de esgoto.
Com os investimentos previstos,
até 2028, esses índices devem
chegar a 98% no sistema de
abastecimento de água e a 96%
para saneamento básico.

Cronograma da rede de esgo-

to

A curto prazo, até o final de
2022, haverá investimentos da
ordem de quase R$ 50 milhões
em abastecimento de água e
mais de R$ 78 milhões em siste-
mas de esgoto. Até 2028, os ín-
dices de coleta de esgoto salta-

Prefeitura de Ubatuba e Sabesp
celebram assinatura de contrato

rão para 96%.
A médio prazo, entre 2023 e

2035, serão investidos R$ 87
milhões em água e quase R$ 314
milhões em esgoto.

A longo prazo, de 2036 a 2048,
os valores são de R$ 26,7 mi-
lhões em abastecimento e R$
108,8 milhões em esgotamento
sanitário.

Ampliação no abastecimento

de água

O sistema de abastecimento do
Jardim Carolina será ampliado e,
ainda, contará com a instalação
de três novos reservatórios para
rede de abastecimento de água,
o que irá beneficiar 24 mil famí-
lias.

A Praia Dura também contará
com reforço no sistema, possi-
bilitando mais 2.400 ligações. O
sistema Itamambuca também
será ampliado, beneficiando
1.280 imóveis incluindo 500 no-
vas residências. As interligações
dos reservatórios Toninhas e
Lázaro às estações de água tra-
tada beneficiarão 900 famílias e
três mil famílias, respectivamen-
te.

Infraestrutura para sanea-

mento básico

Com obras já iniciadas, a Esta-
ção de Tratamento de Esgoto
(ETE) principal será ampliada
com investimentos de R$ 18 mi-
lhões. Dentro desse sistema cen-
tral, a Estação Elevatória de Es-
gotos Tamoios também será
ampliada, possibilitando oito

mil novas ligações que, somadas
às existentes, beneficiarão um
total de 13 mil residências.

O sistema Maranduba, que en-
globará também os bairros
Sapê, Lagoinha e região do Ser-
tão da Quina, vai viabilizar mais
3.600 ligações.

O sistema Perequê-Mirim, que
inclui Domingas Dias, Lázaro,
Perequê-Mirim e Enseada, con-
tará com 2.600 novas ligações.

Fundo Municipal de Sanea-

mento

Com a aprovação da criação do
Fundo Municipal de Saneamen-
to Básico, a concessionária fará
o repasse de 4% da receita líqui-
da. Estima-se que o Fundo con-
tará com cerca de R$ 1,5 milhão
por ano e, ao longo dos próxi-
mos 30 anos, chegará a cerca de
R$ 163 milhões para investimen-
to em educação ambiental, re-
gularização fundiária, resíduos
sólidos e outras ações.

Mais benefícios

Outra vantagem é a inclusão de
Ubatuba no Programa de Uso
Racional da Água- PURA, com
desconto de 25% nas contas de
consumo de prédios públicos do
município. Estima-se que o va-
lor a ser economizado seja de
quase equivalente a R$ 500 mil/
ano. É importante destacar, ain-
da, que o Imposto Sobre Servi-
ços - ISS das obras que serão exe-
cutadas pela Sabesp retornará
aos cofres públicos, chegando a
R$ 2,3 milhões até 2021 e R$
18,6 milhões até 2046.

“Tudo isso beneficiará direta-
mente toda a nossa população,
resultando em mais saúde e
qualidade vida. Teremos nossas
praias em sua totalidade com
balneabilidade, rios limpos, mais
geração de empregos ao longo
deste contrato, com o Turismo
em condições de receber nossos
visitantes sempre com as ban-
deiras verdes”, finalizou Sato.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Doze centros de pesquisa serão os
responsáveis por realizar os testes
da CoronaVac, uma vacina contra o
coronavírus desenvolvida pela far-
macêutica chinesa Sinovac Biotech.
O anúncio foi feito em coletiva de
imprensa na quarta-feira pelo go-
vernador de São Paulo, João Dória
(PSDB), e pelo presidente do Insti-
tuto Butantan, Dimas Covas. O es-
tudo clínico será coordenado pelo
Butantan, que assinou um acordo
de cooperação com a Sinovac no
início de junho. Os testes se encon-
tram na fase 3, o último estágio para
comprovar a eficácia e a segurança
da imunização.

Os testes serão realizados em
9.000 voluntários em centros de
pesquisas de seis Estados brasilei-
ros: São Paulo, Brasília, Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais, Rio Grande do
Sul e Paraná.

Na cidade de São Paulo, os testes
serão conduzidos pelo Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina
da USP, Instituto de Infectologia
Emílio Ribas e Hospital Israelita
Albert Einstein. Também serão en-
volvidos no Estado de São Paulo a
Universidade Municipal de São Cae-
tano do Sul, o Hospital das Clínicas
da Unicamp em Campinas, a Facul-
dade de Medicina de São José do

Instituto Butantan define os 12
centros de pesquisa que farão os testes

da vacina contra o coronavírus
Rio Preto e o Centro de Saúde Es-
cola da Faculdade de Medicina da
USP de Ribeirão Preto.

As pesquisas serão realizadas, ain-
da, na Universidade de Brasília
(UnB), no Instituto Nacional de
Infectologia Evandro Chagas (Rio de
Janeiro), no Centro de Pesquisa e
Desenvolvimento de Fármacos da
Universidade Federal de Minas Ge-
rais, no Hospital São Lucas da PUC
do Rio Grande do Sul e no Hospital
das Clínicas da Universidade Fede-
ral do Paraná.

A farmacêutica fornecerá ao
Butantan as doses da vacina para a
realização de testes clínicos de fase
3 nos voluntários brasileiros.  Caso
seja aprovada, a Sinovac e o
Butantan vão assinar um acordo de
transferência de tecnologia para a
produção em escala industrial tan-
to na China como no Brasil. Os pas-
sos seguintes serão o registro do
produto pela Anvisa e fornecimen-
to da vacina em todo o Brasil. O
objetivo final é que a vacina seja
fornecida gratuitamente ao Sistema
Único de Saúde (SUS).

“Quero ressaltar que o acordo
com a Sinovac prevê explicitamen-
te a transferência de tecnologia
para a produção em escala indus-
trial da vacina contra o coronavírus

em São Paulo pelo Butantan. E as-
segurar também que a vacina será
distribuída gratuitamente pelo SUS
em São Paulo e em todo o país. A
capacidade de produção do Institu-
to Butantan é de 100 milhões de
unidades da vacina”, disse Doria.

“A união da experiência do
Butantan na produção de
imunobiológicos aos esforços da
Sinovac permitirá que logo o país
tenha uma vacina efetiva e segura
contra a covid-19, protegendo as
pessoas e salvando milhares de vi-
das”, afirmou Covas.

De acordo com o governo
paulista, a vacina contra o
coronavírus desenvolvida pela
Sinovac é uma das mais promisso-
ras do mundo, uma vez que utiliza
tecnologia já conhecida e ampla-
mente aplicada em outras vacinas.
Por isso, o Instituto Butantan ava-
lia que sua incorporação ao siste-
ma de saúde deva ocorrer mais fa-
cilmente. O laboratório com sede
em Pequim já realizou os testes das
fases 1 e 2 em cerca de 1.000 vo-
luntários na China. Em etapa ante-
rior, o modelo experimental apli-
cado em macacos apresentou re-
sultados expressivos em termos de
resposta imune contra as proteínas
do vírus.

Pesquisa
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Mais de 60 profissionais

atuarão na estrutura, que terá

um total de 40 leitos

A Prefeitura de Ubatuba está fina-
lizando os detalhes para entrega do
hospital de campanha para o trata-
mento de pacientes suspeitos ou
confirmados para Covid-19, que
funcionará no Centro de Conven-
ções do município. A estrutura
montada segue todas as orienta-
ções preconizadas pelo Ministério
da Saúde, pela Fundação Osvaldo
Cruz (Fiocruz) e pela Organização
Mundial de Saúde (OMS).

Nesta quinta-feira, 2, começaram
os treinamentos da equipe que atu-
ará no hospital. São cerca de 60 pro-
fissionais, entre enfermeiros, técni-
cos de enfermagem, farmacêuticos,
fisioterapeutas, médicos
intensivistas, equipe de
higienização, auxiliares de farmácia,
além de controladores de acesso e
equipe administrativa, como técni-
cos de informática e recepcionista.
As capacitações são feitas em tur-
mas pequenas para evitar aglome-
ração.

O hospital de campanha somente
receberá pacientes referenciados
pela Santa Casa, ele não será porta
aberta. “Vamos ter 38 leitos de
média e baixa complexidade e dois
leitos de UTI para receber os paci-
entes de média complexidade da
Santa Casa e manter somente os
pacientes graves na Santa Casa”,
explica o prefeito de Ubatuba,
Délcio Sato (PSD).

Para ser atendido no hospital de
campanha, o paciente passará por
atendimento médico na Santa Casa,
onde serão feitos os exames neces-
sários, inclusive a coleta para reali-
zação do teste PCR para Covid-19,

COVID-19

Ubatuba realiza treinamento de
equipe de hospital de campanha

contra a Covid-19

Prevenção

enviado ao Instituto Adolfo Lutz, e
só depois de indicação clínica e
médica ele será transferido para o
hospital de campanha.

O contrário também pode acon-
tecer, conta Olivia Samersla, do de-
partamento de Especialidades da
secretaria de Saúde de Ubatuba:
“Se um paciente no hospital de
campanha de repente apresentar
uma piora clínica, os leitos de UTI
disponíveis serão utilizados para
fazer uma reversão do quadro dele
e, se for preciso, até entubar. De lá,
esse paciente será transferido ime-
diatamente para a Santa Casa ou
para outra UTI da região”.

“Teremos também um serviço de
ambulância de suporte básico e
avançado para caso necessitemos
transportar um paciente que vai fi-
car no hospital de campanha”,
acrescenta Samersla.

Equipe especializada

Todos os profissionais de saúde
que atenderão no hospital têm ex-

periência com doenças
infectocontagiosas. O treinamento
é ministrado em parte pela empre-
sa contratante e também por pro-
fissionais da secretaria de Saúde,
todos com especialização.

A capacitação atende aos proto-
colos do Ministério da Saúde,
Fiocruz e OMS e vai de quinta-feira
a domingo. Serão abordados diver-
sos aspectos como higienização,
cuidados com material biológico e
material infectante, além de mane-
jo de pacientes com doença
infectocontagiosa.

A equipe da Vigilância em Saúde
continuará a realizar seu trabalho
de captação de casos suspeitos na
Santa Casa. Além disso, a Vigilân-
cia também integra uma equipe da
secretaria municipal de Saúde que
irá acompanhar o funcionamento
do hospital de campanha, a evolu-
ção dos casos e as altas, entre ou-
tros aspectos.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

Imunização será feita até o

final do estoque

Os postos de saúde de
Ubatuba continuam a ofertar,
agora para toda a população, a
vacinação contra a gripe
Influenza (tipo A – H1N1 e H3N2
– e tipo B), conforme orientação
do governo estadual.

Até o dia 01 de julho, os dados
atualizados de cobertura vacinal
em Ubatuba eram os seguintes:

Crianças: 4.128 doses aplicadas
/ Cobertura de 66,04%

Trabalhadores da Saúde: 1.980
doses aplicadas / Cobertura de
99,20%

Gestantes: 559 doses aplicadas
/ Cobertura de 60,43%

Puérperas: 130 doses aplicadas
/ Cobertura de 85,53%

Adultos de 55 a 59 anos: 1.198
doses aplicadas / Cobertura de
33,75%

Indígenas: 397 doses aplicadas
/ Cobertura de 152,69%

Idosos: 12.215 doses aplicadas
/ Cobertura de 156,30%

A campanha de vacinação con-
tinuará até o dia 24 de julho ou
até o final do estoque municipal
de vacinas (4 mil doses) e as
equipes da Atenção Básica in-
tensificarão o atendimento aos
grupos em que a meta de 90%
da cobertura ainda não foi atin-
gida.

A secretaria de Saúde lembra
que a vacina contra Influenza
não protege contra a Covid-19,
mas ajuda no diagnóstico ao ex-
cluir a Influenza como possibili-
dade.

Para tomar a vacina, basta
comparecer à unidade de saúde
mais próxima de casa com RG,
cartão SUS e carteira de vacina,
se tiver.

Confira na sequência o horário
de atendimento para vacinação
em cada Posto de Saúde da ci-
dade.

Vacina contra Influenza está
disponível para toda a população

e-mails: acidadeubatuba@gmail.com

jornalismo@acidadeubatuba.com.br

Rua Conceição, nº 180 - Centro

Galeria Passeio Santa Fé

Em frente ao Hotel Parques Atlântico - Loja 12

Fale conosco, críticas e sugestões.

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

Entenda por que é errado usar

máscara contra o coronavírus no

queixo ou deixar o nariz desco-

berto; Equívocos no uso da

máscara podem aumentar risco

de infecção. Infectologistas

explicam quais as formas

corretas de se proteger

da Covid-19.

As máscaras tornaram-se obriga-
tórias em todas as cidades do esta-
do de São Paulo para reforçar o
combate ao novo coronavírus
(Sars-CoV-2). No entanto, o uso ina-
dequado delas aumenta os riscos
de infecção. Entre os principais er-
ros, estão colocá-las no queixo ou
deixar o nariz descoberto.

Por que é errado deixar a más-

cara no queixo?

Se for preciso tirar a máscara por
pouco tempo - ao beber água, por
exemplo -, não a puxe para o quei-
xo. Primeiramente, porque, ao fa-
zer isso, você terá de encostar na
parte do tecido, que pode estar
contaminada. O ideal é só tocar nas
cordinhas ou no elástico.

Além disso, há o risco de a más-
cara se inverter, ao ser tirada do
queixo e posicionada novamente
no rosto. “A parte externa, que tal-
vez esteja com o vírus, pode virar
para dentro e ficar em contato com
a pele, justamente na área das
mucosas. Ocorreria a contamina-
ção”, explica Jean Gorinchteyn,
infectologista do Hospital Emílio
Ribas.

E por que não podemos deixar o

nariz ou a boca descobertos?

A função da máscara é cobrir as
“portas de entrada e de saída” do
vírus no organismo. Daí vem a im-
portância de jamais deixar os lábi-
os e as narinas expostos.

A máscara serve como barreira:
quem já estiver contaminado não
vai espalhar gotículas com o vírus
ao falar, tossir ou espirrar, por
exemplo. E aqueles que estiverem
saudáveis também terão uma pro-
teção no rosto para que as mucosas
da boca e do nariz não entrem em
contato com partículas contamina-
das.

Para que a proteção seja efetiva,
a máscara deve cobrir o nariz intei-
ro, descendo até o queixo, de modo
que não sejam formados vãos por
onde gotículas possam entrar. O
equipamento não vai se mover pelo
rosto — vai moldar-se a ele.

“Quem usa óculos sabe que é in-
cômodo, porque as lentes emba-
çam. Mas não tem jeito. Se descer-
mos o tecido para o meio do nariz,
a fixação não vai ser perfeita”, afir-
ma Celso Granato, infectologista e
diretor clínico do Grupo Fleury.

Ele menciona que alguns mode-
los têm um arame flexível por den-

Saúde
Importância do uso correto

da máscara para
prevenção Saúde da Covid-19

tro. É mais uma forma de moldar a
máscara ao rosto.

Quais são os outros erros mais

comuns no uso da máscara?

Abaixo, confira outros cuidados
necessários para que a proteção
seja efetiva.

Não use máscaras largas para o

seu rosto

No caso das máscaras de tecido,
artesãos costumam perguntar se
elas serão usadas por adultos ou
crianças, justamente para fabricá-
las no tamanho adequado.

Mesmo assim, é possível que o
equipamento fique largo nas late-
rais do rosto. O infectologista
Gorinchteyn recomenda que seja
feito um nó nos elásticos ou na
cordinha.

“A vedação precisa ficar comple-
ta. Mas é importante que o ajuste
seja feito ainda em casa, com as
mãos limpas. Não adianta fazer a
adaptação no transporte público.
Além de a pessoa ficar exposta ao
vírus enquanto mexe na máscara,
vai manuseá-la sem a higienização
correta”, diz.

Não encoste na máscara, só nos

elásticos

Devemos evitar tocar na parte de
tecido da máscara. Suponha que
você esteja em um transporte pú-
blico e que alguém contaminado,
sem usar o equipamento de prote-
ção, tussa a uma curta distância. A
face externa da sua máscara ficará
com gotículas que contêm o vírus.

Se você tocar nessa parte, seja
para ajeitar o tecido ou tirar/colo-
car a máscara, contaminará suas
mãos. Ao levá-las aos olhos, pode
contrair a doença. Ou, se encostar
em outros objetos, espalhará o ví-
rus e poderá infectar outras pesso-
as.

Não apoie a máscara em mesas

Quando for fazer uma pausa para
a refeição, por exemplo, jamais co-
loque a máscara sobre a mesa: a
superfície pode estar contaminada.

“Ainda mais em ambientes de uso
comum, como cafeterias das em-
presas, há o risco de contágio.

O ideal é guardar a máscara em
um saquinho limpo”, explica
Granato. Caso seja um intervalo rá-
pido, tire a máscara de trás para
frente, tocando apenas nos elásti-
cos, e segure-a (sempre evitando
encostar na parte do tecido). De-
pois, recoloque-a, também pelos
elásticos.

Lave bem as mãos antes e depois
de colocar e de tirar a máscara

Lave a máscara com água e sabão

As máscaras de tecido devem
ser higienizadas com água e sa-
bão. Outra opção é deixá-las de
molho por cerca de 20 minutos,
em uma solução com 10 ml de
água sanitária e meio litro de
água. Se quiser, pode usar um
ferro quente para reforçar a es-
terilização.

E atenção: não misture a más-
cara com as demais peças de
roupa. Lave-a individualmente.

Se a máscara for descartável,
coloque-a em um saco e use
água e sabão ou álcool gel para
higienizar as mãos sempre que
colocar ou tirar a máscara.

S e  a  s u a  m á s c a ra  for
descartável, coloque-a sempre
dentro de um saco (de papel ou
de plástico) antes de jogá-la na
lixeira. Isso evita que alguém,
ao recolher o lixo, encoste na
m á s c a ra  co nta m i n ad a  e  s e
infecte.

Troque a máscara de 2 em 2 ho-

ras

As máscaras devem ser trocadas
com frequência: de duas em duas
horas ou sempre que ficarem úmi-
das. Se você tossir ou espirrar, por
exemplo, lave bem as mãos, tire o
equipamento da forma correta e
descarte-o em um saco (se for a de
tecido, lave-a). Higienize as mãos
novamente e coloque uma nova
máscara.

A Secretaria de Estado de Saú-
de informou que as obras da
unidade de Quimioterapia/Ra-
dioterapia, anexa ao Hospital
Regional do Litoral Norte, em
Caraguatatuba, seguem dentro
do cronograma. A previsão é
que ela seja concluída até o iní-
cio de 2021. O investimento é
de R$ 13 milhões.

Esta é uma antiga reivindica-
ção do prefeito Aguilar Junior
que entende ser de vital impor-
tância para a região, pois os pa-
cientes precisam se deslocar
para distâncias longas. “É desu-
mano o deslocamento dos pa-
cientes, que já sofrem com a
d o e n ç a ”,  a f i r m a  o  p re fe i to
Aguilar Junior.

Segundo ele, a referência é o
Hospital São Francisco de Assis,
em Jacareí.  Porém, há casos de
tratamentos que são feitos em
cidades distantes 800 km.

De acordo com a Prefeitura,
atualmente,  62 pacientes  de
Caraguatatuba são encaminha-
d o s  pa ra  o u t ro s  m u n i c í p i o s
como Jacareí, Taubaté, Campi-
nas, Guaratinguetá, Barretos e
São Paulo para tratamentos de

Unidade de Quimioterapia do Hospital Regional
do Litoral Norte será entregue no início de 2021

Caraguatatuba

Imagem aérea mostra construção do anexo, junto ao Hospi-

tal Regional, onde vai funcionar a unidade de Quimioterapia

e Radioterapia (Fotos: Divulgação/PMC)

Quimioterapia e Radioterapia.
São 51 que fazem quimioterapia
e outros 11 que precisam de ra-
dioterapia.

Ainda conforme a prefeitura
há 52 pacientes  que usam o
transporte, diariamente, para
fazer quimioterapia, radiotera-
pia e mesmo exames em outras
cidades. Este número está redu-
zido em função da pandemia do
novo coronavírus (Covid-19).

Durante  uma v is i ta  técnica
realizada no local no ano pas-
sado, o médico da Secretaria
E s t a d u a l  d a  S a ú d e ,  N e l s o n
Yatsuda, resaltou que o início
do atendimento no local fará
toda a diferença para a região.

“A part ir  do funcionamento
efetivo do hospital, moradores
do Litoral Norte terão menos
desgaste no seu deslocamen-
t o .  E m  e s p e c i a l ,  p a c i e n t e s
o n c o l ó g i c o s  q u e  te rã o  a q u i
serviços de quimioterapia e ci-
rurgias”.

As c idades do Litoral  Norte
( C a ra g u a t a t u b a ,  U b a t u b a ,
I lhabela e São Sebastião) fa-
zem parte da Sub-Região 5 da
Região Metropolitana do Vale
d o  Pa ra í b a ,  S e r ra  d a
Mant ique i ra  e  L i tora l  Norte
(RMVale) e contam hoje com
uma população de cerca de 2,5
milhões de pessoas, sendo que
n a  t e m p o rad a  es te  n ú m e ro
t r i p l i c a ,  p o d e n d o  c h e ga r  a
mais de 8 mi lhões.
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Vestibulinho 2020 Entretenimento
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Educação

O Centro Paula Souza divulgou
o calendário do Vestibular das
Faculdades de Tecnologia do Es-
tado (Fatecs) e do Vestibulinho
das Escolas Técnicas Estaduais
(Etecs). Nos processos seletivos
para o segundo semestre de
2020, o ingresso se dará pela
análise do histórico escolar, sem
a realização de prova presencial
ou online.

A mudança do critério se fez
necessária para atender ao
distanciamento social, recomen-
dado pelo Governo do Estado de
São Paulo e autoridades sanitá-
rias, visando preservar a saúde
dos candidatos, e observando as
notas atribuídas aos estudantes
antes da pandemia.

As datas para as inscrições dos
dois processos seletivos são di-
ferentes e ambos serão realiza-
dos somente pelos canais ofici-
ais: vestibulinhoetec.com.br e
vestibularfatec.com.br. Os inte-
ressados devem ler atentamen-
te os Manuais do Candidato que
estarão disponíveis nos sites,
antes de fazer a inscrição.

Confira os calendários do
Vestibulinho das Etecs e do Ves-
tibular das Fatecs:

Vestibulinho das Etecs para o

2º semestre de 2020

De 1º a 6 de julho – Pedidos
de redução da taxa de inscrição
e envio da documentação
comprobatória até as 15 horas
do último dia, por meio digital,
via upload, no site
vestibulinhoetec.com.br;

De 7 a 21 de julho – Inscrições
para processo seletivo até as 15
horas do último dia no site do
Vestibulinho;

10 de julho – Resultado dos

Processo seletivo das Fatecs e
Etecs será por histórico escolar

pedidos de redução da taxa de
inscrição no site do
Vestibulinho;

3 de agosto – Divulgação da lis-
ta de classificação geral e dos
convocados para a prova de ap-
tidão para os cursos técnicos de
Canto, Dança, Regência e Teatro;

5 de agosto – Prova de aptidão
dos cursos técnicos de Canto,
Dança, Regência e Teatro;

7 de agosto – Divulgação da lis-
ta de classificação geral dos de-
mais cursos;

10 e 11 de agosto – Divulgação
da 1ª lista de convocação e ma-
trícula;

12 de agosto – Divulgação da
2ª lista de convocação;

13 e 14 de agosto – Matrícula
da 2ª lista de convocação;

14 de agosto – Divulgação dos
convocados para matrícula dos
cursos com prova de aptidão;

17 de agosto – Matrícula da 1ª
lista de convocação dos técnicos
de Canto, Dança, Regência e Te-
atro;

Mais informações:
www.vestibulinhoetec.com.br.

Vestibular das Fatecs para o 2º

semestre de 2020

De 1º a 6 de julho – Pedidos
de isenção e redução da taxa de
inscrição e envio da documen-
tação comprobatória até as 15
horas do último dia, por meio
digital, via upload, no site
vestibularfatec.com.br;

De 8 a 22 de julho – Inscrições
para processo seletivo até as 15
horas do último dia no site do
Vestibular;

13 de julho – Resultado dos
pedidos de isenção e redução da
taxa de inscrição no site do Ves-
tibular;

10 de agosto – Divulgação da
lista de classificação geral e da
1ª lista de convocação dos can-
didatos;

11 e 12 de agosto – Matrícula
dos convocados na 1ª lista;

13 de agosto – Divulgação da
2ª lista de convocação;

14 de agosto – Matrícula dos
convocados na 2ª lista;

Mais informações:
vestibularfatec.com.br

Formações, material infor-

mativo e suporte psicológico

às famílias são algumas das

ações

A equipe multidisciplinar da
secretaria de Educação de
Ubatuba, responsável pela edu-
cação inclusiva na rede, criou
várias alternativas de atuação
para o período de pandemia.

Os 38 profissionais
especializados em diversas
páreas inovaram nas propostas
de acompanhamento, suporte e
ações online a professores, pais,
alunos e, ainda, oferecendo su-
porte aos coordenadores peda-
gógicos.

Capacitação profissional

O trabalho da equipe aconte-
ce em home office, por meio de
encontros quinzenais online
para alinhamento de ideias e
discussões sobre a divisão de
tarefas, sem deixar de lado o
espaço para a prática do
autocuidado profissional, que
conta com momento ricos de
escuta e aplicação da competên-
cia socioemocional.

Também são realizados encon-
tros de formação de professores
em HTPCs, e reuniões de salas
de recursos. As psicopedagogas
Cacilda Costa, Flávia Varallo e
Michele Dias, a fonoaudióloga
Graziela Alves e os psicólogos
Renata Perez, T iago Rovai,
Thalita Faria e Ana Eulália abor-

Seção de Educação Especial de
Ubatuba oferece diversas atividades

daram temas relevantes tais
como: *Autismo, como lidar
com as crianças em atividades
remotas; *Como adaptar ativi-
dades escolares para crianças
com deficiência intelectual;
*Como estimular a fala de crian-
ças com problemas de comuni-
cação, em atividades de rotina
familiar; *Saúde Mental na
Pandemia; por plataformas de
comunicação remota, por exem-
plo.

Atividades para pais e alunos

Outra alternativa encontrada
pelo grupo foi a produção de
vídeos informativos para pais,
alunos e professores, que teve
um retorno positivo, e encontros
para orientações pelo whatsapp
–ferramenta que já viabilizou o

contato com mais de 170 famíli-
as para suporte psicológico.

Atividades PIC/ Libras e Salas
de Recurso

Os professores do Programa
de Integração da Coletivida-
de - PIC preparam, semanal-
mente, atividades adaptadas
para as crianças com deficiên-
cia, nas quais, de maneira
lúdica ,  o  movimento
corpóreo é estimulado. Esse
conteúdo chega aos alunos
por  meio  de v ídeos
disponibilizados na platafor-
ma online da secretaria.

Os intérpretes educacionais
de Libras acompanham os
alunos com deficiência audi-
tiva por chamadas de vídeo
também pelo whatsapp, auxi-
liando na compreensão dos
conteúdos disponibi lizados
pelos professores em aulas
remotas  e  adaptando as
devolutivas.

Já os professores de salas de
recursos têm acompanhado
seus alunos nos grupos das
Unidades Escolares, oferecen-
do suporte aos professores
das salas regulares nas adap-
tações curriculares.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

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

Planejamento, elaboração de ro-
teiro, pesquisa, desenvolvimento
do texto, personagens, desenho da
tenda, cronograma de ensaios, data
de estreia marcada? Tudo por água
abaixo, como um banho de água
fria. A pandemia paralisou todos os
planos de estreia deste novo grupo
de teatro de bonecos na cidade de
Ubatuba.

A recém-formada Trupe Tempes-
tade em Copo D’água é composta
pela atriz, cantora e compositora
Ananda Barreto e pelo ator, diretor
e poeta Rodrigo Caldeira. Unidos na
vida e também no fazer artístico. A
trupe teve seu embrião quando
Ananda foi convidada ainda em
2019 para ser Mestre de Cerimônia
em um evento de uma escola parti-
cular em Ubatuba com temática da
Cultura Nordestina e teve a ideia de
fazer dos bonecos os MC’s. Daí sur-
giram 2 personagens marcantes ins-
pirados nas culturas nordestina e
caiçara, que terão suas aparições
nas telas das plataformas digitais a
partir deste domingo (5/7): a
sergipana Ana (boneca produzida e
interpretada pela própria Ananda)
e o caiçara Mario Neco (produzido
e cedido pelo Grupo Mamulengo de
Cheiroso/SE e interpretado por
Rodrigo Caldeira).

“Buscamos salvaguardar a cultu-
ra popular do teatro de bonecos,
sem medo de inventar”, diz Ananda
Barreto, que vem de 16 anos de
experiência no Teatro de Bonecos
Mamulengo de Cheiroso, de
Aracaju/SE, onde chegou a
contramestra do mestre
bonequeiro Cheiroso (seu tio,
Augusto Barreto). “Minha ideia no
momento é adaptar essa bagagem
maravilhosa transmitida pelo meu
tio, mas aproveitando também ou-
tras referencias artísticas que de-
senvolvi, que recebem influências
de um estilo mais contemporâneo,
sem perder a essência do popular.
Respeitando a minha verdade, limi-
tações e inquietações. Queremos
experimentar novas possibilidades”
completa.

Ananda Barreto e Rodrigo Caldei-
ra estão presentes na recente cena
teatral de Ubatuba. Ananda atuou

Impedida de estrear para o público devido à
pandemia, novo grupo de teatro de bonecos
de Ubatuba se descobre no universo virtual

nas premiadas peças Um Amor de
Passarinho com o 1, 2, 3 Coletivo
Teatral e em De Saia Não se Sobe
em Árvore do Grupo de Teatro do
Oprimido de Ubatuba. Rodrigo,
além de também atuar e dirigir esta
última, também atuou em Marés,
Causos de um Povo do Sol de Bado
Todão, Quando As Máquinas Pa-
ram de Plinio Marcos, De Bem com
a Morte com o GATU Teatral,
Amapola com a Oficina Artaud e
presta serviço de arte-educador
para a Fundart.

“O projeto da Trupe Tempestade
em Copo D’água é pra todas as ida-
des, mas tem uma atenção à crian-
ça, desde a primeira idade. Como
estamos com um bebê em casa,
todo esse lado sensorial entra no
processo da nossa primeira peça,
ainda em construção e adiada pela
pandemia. Estamos desenvolvendo
uma dramaturgia com o cuidado de
não sermos ultra didáticos, no sen-
tido de não trazermos verdades ou
respostas absolutas para os confli-
tos das personagens”, diz Rodrigo
Caldeira. Devido à pandemia e ao
isolamento social, às demandas do
filho, a falta da creche, o processo
assumiu uma marcha mais lenta e
cedeu espaço a outras possibilida-
des virtuais em tempos de
pandemia.

Nessa circunstância nasceu So-
nhos de Tertúlia, um curta
metragem de bonecos filmado em
celular nas condições de isolamen-

to. O filme foi todo produzido em
um período de 2 dias, desde a ela-
boração do roteiro até a edição fi-
nal. Estrelam os já citados Ana e
Mario Neco, juntamente com o bo-
neco Zé Roberto. A irreverência dos
bonecos gira em torno de uma
dramaturgia situada no presente e
nos faz pensar sobre atitudes e pen-
samentos neste momento de qua-
rentena. Comédia indicada para
mães e pais com crianças pequenas
em casa. A partir deste domingo nas
páginas da Fundart, contemplado
pelo Prêmio Fundart de Cultura
Online.

Para acompanhar ou encomendar
o trabalho da Trupe, visite o perfil
no Instagram, Facebook ou
Youtube, Trupetempes-
tadeemcopodagua ou por via       e-
mail trupetempestadeemco-
podagua@gmail.com

Serviço
Sonhos de Tertúlia (curta

metragem de bonecos)
Estreia 20h - domingo (5/7) pelo

Prêmio Fundart de Cultura Online
e continuará disponível nas plata-
formas da Fundart de Ubatuba
(Youtube, Instagram e Facebook)

Produção: Trupe Tempestade em
Copo D’água

Com: Ananda Barreto e Rodrigo
Caldeira

Duração: 24 minutos
Classificação indicativa: Livre
Público Alvo: Adulto e Jovem

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


