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Secretaria da Habitação
entrega 146

apartamentos em Ubatuba
Na quinta-feira 16, Eduardo

Velucci, coordenador da UGP
Serra do Mar e Litoral Sustentá-
vel e assessor da presidência da
Companhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano do Es-
tado de São Paulo (CDHU), par-
ticipou da cerimônia de entrega
simbólica de 146 moradias
CDHU do empreendimento
Ubatuba G, localizado no bairro
Marafunda, na rodovia Oswaldo
Cruz.

O empreendimento Ubatuba G
possui 376 unidades
habitacionais, destinadas ao
reassentamento de famílias re-
sidentes na Zona de Amorteci-
mento do Parque, em área de
preservação ambiental e de ris-
co em núcleos situados no par-
que estadual da Serra do Mar, na

região Norte do município, as-
sim como na Sesmaria, Cacho-
eira dos Macacos e Vale do Sol.

Até o momento, 146 famílias
foram habilitadas para essa en-

trega parcial. Todas assinaram
seus contratos ao longo desta
semana.

Matéria na pág. 3

Prefeitura de Ubatuba
prorroga quarentena

até 15 de agosto
O novo decreto publicado pela

Prefeitura de Ubatuba estende
o período de quarentena no mu-
nicípio até o dia 15 de agosto e
permite o funcionamento do co-
mércio em geral para todos os
dias da semana, inclusive em
feriados prolongados, e até as 22
horas.

Os operadores do setor de tu-
rismo náutico e agências de tu-
rismo de Ubatuba também po-
derão exercer suas atividades
respeitando todos os protocolos
sanitários.

O novo decreto define também
que as atividades relacionadas
ao comércio ambulante nas prai-
as e ilhas do município poderão
voltar a funcionar a partir do dia
24 de julho na faixa de areia, de
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acordo com protocolo sanitário
a ser estabelecido em Decreto
Municipal específico a ser publi-
cado.

As demais atividades conside-
radas não essenciais

estabelecidas em decretos mu-
nicipais anteriores deverão per-
manecer fechadas como as aca-
demias.

Detalhes na pág. 4

Unidade de lazer da AFPESP
em Ubatuba é reaberta

A Associação dos Funcioná-
rios Públicos do Estado de
São Paulo (AFPESP) reabriu
essa semana quatro das vin-
te unidades de lazer.  Desde
quarta-feira, 15 de julho, se-
guindo todos os protocolos
sanitários, estão em funcio-
namento as de Campos do
Jordão, Serra Negra,
Ubatuba e Capital.

Detalhes na pág. 6

Litoral Norte se mantém na fase
laranja do Plano São Paulo

Sétima atualização do Plano
São Paulo de enfrentamento à
pandemia manteve todas as re-

giões do estado nas fases anun-
ciadas há uma semana exceto a
região de Piracicaba. Desse

modo, as cidades do litoral nor-
te se mantém na fase laranja.

 Detalhes na pág.  7

Lixo da Pandemia começa
a aparecer nas praias

No Litoral Norte de São Paulo
- Ubatuba, Caraguatatuba, São
Sebastião e Ilhabela, a equipe
técnica do Instituto Argonauta
para Conservação Costeira e
Marinha tem registrado o des-
carte inadequado das máscaras
utilizadas para proteção facial
em meio a pandemia da COVID-
19 através do Boletim do Lixo,
emitido mensalmente pela ins-
tituição em parceria com o Aqu-
ário de Ubatuba. Somente em
um dia foram recolhidas 5 más-
caras pela equipe.

Em Ubatuba, foram encontra-
das nas praias Vermelha do
Centro, Tenório e Praia Grande.

 Detalhes estão na pág. 7

Secretaria de Saúde já cadastrou
76.070 usuários no SUS
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Meta é atingir 91 mil cadastros.  Detalhes na pág. 10

Postos de saúde da cidade
participam da Campanha Nacional

de Vacinação contra o Sarampo
A Campanha Nacional de Va-

cinação contra o Sarampo já

começou e vai até o dia 31 de

agosto. Todos os postos de

saúde do município já estão

abastecidos com a vacina.

Deve tomar duas doses da

vacina a população que está

na faixa de 6 meses a 29 anos.

Já aquela acima de 30 anos

devem tomar uma dose de

reforço.

 Pág. 4

Nova data da 51ª edição do Festival
Internacional de Campos do Jordão

é anunciada - Leia na pág. 9



Página 2 A Cidade Ubatuba, sábado e domingo, 18 e 19 de julho de 2020

Educação

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  25 e 26 de julho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Poesia

Gastronomia

A turma do Haroldo

Nós apoiamos o

SABIÁ

A flor da honestidade
Conta-se que por volta do ano 250

A C, na china antiga, um príncipe es-
tava às vésperas de ser coroado im-
perador. De acordo com a lei, deve-
ria se casar.

Sabendo disto, ele resolveu fazer
uma disputa, entre as moças da cor-
te ou quem que se achasse digna de
sua proposta.

No dia seguinte, o príncipe anun-
ciou que iria receber, em uma cele-
bração especial, todas as pretenden-
tes e lançaria um desafio.

Uma velha senhora, serva do palá-
cio há muitos anos, ouvindo os co-
mentários sobre os preparativos,
sentiu uma leve tristeza, pois sabia
que a sua jovem filha nutria um sen-
timento de profundo amor pelo prín-
cipe.

Ao chegar a casa e relatar o fato à
jovem, espantou-se ao saber que ela
pretendia ir à celebração e indagou
incrédula:

Minha filha, o que você fará lá? Es-
tarão presentes todas as mais belas
e ricas moças da corte. Tire esta ideia
insensata da cabeça, eu sei que você
deve estar sofrendo, mas não torne
o sofrimento loucura.

Não querida mãe, eu não estou so-
frendo e muito menos louca, eu sei
que jamais poderei ser a escolhida,
mas é a minha oportunidade de fica-
rem pelo menos alguns momentos
perto do príncipe. Isto já me torna
feliz.

À noite a jovem chegou ao palácio.
Lá estavam, de fato, todas as mais
belas moças, com as mais belas rou-
pas, com as mais finas joias e com as
mais determinadas intenções.

Então, finalmente o príncipe anun-
ciou o desafio:

Darei a cada uma de vocês, uma
semente. Aquela que, dentro de seis
meses, me trouxer a mais bela flor,
será escolhida minha esposa e futu-
ra imperatriz.

A proposta do príncipe não fugiu as
profundas tradições daquele povo,
que valorizava muito a especialidade
de cultivar algo.

O tempo passou e a jovem, cuidava
com muita paciência e ternura a sua
semente, pois sabia que se a beleza

da flor surgisse na mesma extensão
de seu amor, ela não precisava se
preocupar com o resultado.

A jovem usara de todos os méto-
dos que conhecia, mas nada havia
nascido.

Por fim, os seis meses haviam pas-
sado e nada havia brotado. Consci-
ente de seu esforço e dedicação à
moça comunicou à mãe que, inde-
pendentemente das circunstâncias,
retornaria ao palácio, na data e hora
combinadas, pois não pretendia
nada além de mais alguns momen-
tos na companhia do príncipe.

Na hora marcada estava lá, com seu
vaso vazio, bem como todas as ou-
tras pretendentes, cada uma com
uma flor mais bela que a outra. Ela
estava admirada.

Finalmente chega o momento es-
perado e o príncipe observa cada
uma das pretendentes com muito
cuidado e atenção. Após passar por
todas, ele anuncia o resultado e in-
dica a bela jovem como sua futura
esposa.

As pessoas presentes tiveram as
mais inesperadas reações. Então, o
príncipe esclareceu:

Foi a única que cultivou a flor que
a tornou digna de ser imperatriz. “A
flor da honestidade”.  Pois todas as
sementes que entreguei eram esté-
reis.

“Se para vencer estiver em jogo a
sua honestidade, perca”.

 “Acorda, você vive”.
Peixinho Haroldo.

Editorial
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Domingo de Sol em Ubatuba.
Apesar de ser inverno, o que sem-

pre se vê mesmo nessa época do
ano é que, se o dia está bonito, o
céu está azul e o Sol a aquecer e ilu-
minar bem o dia no litoral, as prai-
as estarão certamente bem fre-
quentadas. Tem quem gosta, tem
quem prefere.

E não foi diferente no dia 12 de
julho de 2020.

Aliás, a ocupação das praias não
foi muito diferente das registradas
em anos anteriores nessa mesma
época e em condições climáticas
favoráveis - o que seria ótimo para
movimentar a economia da cidade
que tem como sua principal fonte
de renda o turismo - se não fosse
em meio a uma pandemia e, princi-
palmente, à restrição imposta pela
administração municipal de ocupa-
ção da faixa de areia das praias da
cidade para o lazer como medida
adotada para a contenção de disse-
minação do novo coronavírus, cau-
sador da doença chamada Covid-
19.

Por força de decreto municipal,
está permitido que moradores pra-
tiquem atividades aquáticas no mar
de segunda a quinta-feira, de modo
que a faixa de areia deve ser usada
somente para atravessar, da orla até
o mar e de lá voltar. Não está per-
mitido permanecer na faixa de areia
para o lazer.

Não só consta do decreto como a
medida também foi explicada e de-
talhada através de lives.

Praias liberadas
Mas não é o que se encontra nas

praias. No domingo citado, por
exemplo, na praia da Lagoinha, não
estava fácil encontrar um lugar para
estacionar o carro e nas praias da
Maranduba e Praia Grande não ha-
via como escapar da cobrança de
Zona Azul. A praia Dura não estava
muito lotada mas era bem frequen-
tada. No acostamento da rodovia
que dá acesso à praia Brava do
Perequê-Mirim haviam tantos car-
ros que literalmente não cabia mais
um.

Não sei dizer da ocupação das
praias da região Norte da cidade
porque na verdade, eu não bus-
cava um lugar ao Sol para ficar,
eu me deslocava da Santa Casa de
Saúde Stel la  Maris  em
Caraguatauba (onde fiquei inter-
nada quatro dias) para a minha
casa na região central  de
Ubatuba.

Cobrança de Zona Azul e faixas
de areia frequentadas só poderi-
am significar que as praias foram
liberadas. Até porque não havia
indício algum de uma fiscalização
ao menos educativa por onde
passei. “Só que não!”.

A pergunta é: “Cadê a fiscaliza-
ção?” Vai dizer que foi feita?

De nada adianta publicar decreto,
fazer lives e mais lives se não fizer
cumprir o que se institui. Perde o
foco, o objetivo e claro, principal-
mente, a credibilidade!

Melissa Schirmanoff

O quanto você é resiliente?
Afinal, você sabe o que é

resiliência?
No mundo da física é a arte de

retomar à  forma original após ter
sido submetido a uma deforma-
ção, e no sentido figurado das coi-
sas, para nós seres humanos, é a
arte e a capacidade de se adaptar
as mudanças.

Então reformulando a minha per-
gunta, você é adaptável às mudan-
ças?

Hoje, o mundo em que vivemos,
está sendo denominado como o
mundo VUCA, é uma sigla em in-
glês, formada pela primeira letra
das palavras Volatility, Uncertainty,
Complexity e Ambiguity, que res-
pectivamente essas palavras que-
rer dizer que vivemos em um mun-
do Volátil, Incerto, Complexo e
Ambíguo.

Este é o mundo onde estamos

Resiliência
vivendo! E você tem se prepara-
do para viver nele? Saber lidar
com as inseguranças e incertezas
deste mundo, ainda mais no mun-
do dos negócios, onde suas emo-
ções são cruciais e precisam ser
adaptáveis para as tomadas de de-
cisões é inevitável.

Hoje em dia a resiliência se tor-
nou uma habilidade exigida em
muitos curriculum de muitas em-
presas, mas e no seu negócio? E
na sua vida? Como você tem agi-
do as mudanças?

Busque resiliência, porque a
cada minuto que se passa, as coi-
sas mudam e você precisa saber
se adaptar para crescer, no mun-
do VUCA em que vivemos, não
tem espaço para uma mente que
acha que já esta SUFICIENTE, nes-
te mundo somos eternos apren-
dizes, seja resiliente, esteja dispo-
nível em aprender coisas novas!

Livros antigos, além das histórias que contêm,
têm as histórias das marcas das mãos
que os manusearam,
dedicatórias para pessoas queridas,
garatujas nas margens,
marcadores esquecidos
e outros pedaços de papéis para marcar
os trechos lidos,
já encontrei notas de dinheiro
que perderam a validade,
bilhetes de loteria esportiva
que, espero,não foram premiados
e recados de amor para a posteridade.

Félix Cabral

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

Livros de sebo

Vahid Sherafat

A pandemia de Covid-19 afetou
praticamente todos os setores da
sociedade, nesta que foi classificada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS)
como a maior crise sanitária mundial de
nossa época. A Educação no Brasil não
fugiu à regra e foi atingida em cheio, com
as escolas sendo fechadas em todo o país
a partir do dia 17 de março. Poucos
meses atrás, quem de nós diria que o
grande desafio deste setor para 2020
seria o fechamento das escolas por conta
da pandemia. E que, em vez de estarmos
discutindo tópicos mais propositivos
como as habilidades do futuro ou
modelos de avaliação, tivemos que
debater esta não abertura das
instituições e de toda a problemática que
envolve este fato. E, mais ainda, como
iríamos proceder para que o aprendizado
não fosse (muito) impactado, conforme
fosse transportado do ensino presencial
para a educação à distância?

E, dentro deste cenário, a pandemia foi
como uma prova-surpresa não somente
para as escolas, como também para
todos os agentes envolvidos no processo
educacional: gestores escolares,
educadores e pais de alunos.
Observamos que as escolas que tiveram
melhor resultado ao se depararem com
a nova realidade de ensino remoto foram
as cuja proposta guardasse maior
flexibilidade em relação ao modelo de
aprendizado tradicional, ou seja, que
conseguissem se adaptar ao mundo
digital com maior natividade e rapidez.
No entanto, houve escolas que se viram
completamente despreparadas para o
novo panorama e precisaram correr atrás
do tempo perdido.

Para estas, que precisaram agir de uma
forma absolutamente emergencial,
sentimos que o desempenho foi menos
satisfatório. Estas instituições acabaram
falhando na prova-surpresa, oferecendo
um rascunho de educação à distância,
sem os devidos cuidados, avaliações e
aprendizados. Foi até pensando nisso
que desenvolvemos um estudo inédito,
o Diagnóstico Nacional da Educação,
cujos resultados ajudarão diretores e
mantenedores de escolas avaliarem,
antecipadamente, se sairão, ao final
desta crise, mais ou menos fortes do que
entraram.

Para os gestores das instituições de
ensino que ainda não se adaptaram ou
que não tiveram feedback positivo do
que foi executado, o momento é de
calma. Nada está perdido. Sempre
estimulamos as escolas a fugirem de
fórmulas mágicas que prometam o céu
e a terra e sim que busquem entender
que suas próprias evoluções de

Pandemia foi uma grande
“prova-surpresa” para as escolas

metodologia de aprendizado, e perceber
que elas perpassam toda a comunidade
escolar. Isso é possível de alcançar com a
ajuda de experimentos e,
principalmente, feedbacks das famílias.
Os aprendizados conjuntos, com empatia
entre as partes, têm potencial de se
transformarem em absolutos provedores
do melhor ensino.

E os próximos anos serão decisivos no
que diz respeito às escolas que vão
performar melhor e àquelas que
seguirão com resultados abaixo do
esperado. É hora de investir em modelos
híbridos de ensino, onde parte possa
acontecer presencialmente e parte seja
executada de forma remota, sob pena de
novamente acabar surpreendido por
uma mudança estrutural, mesmo que
menos expressiva que uma epidemia
global. Obviamente nos anos iniciais,
esse uso não necessariamente vai
envolver complexas tecnologias.
Entretanto, há diversos exemplos de
escolas que estão conseguindo trabalhar
componentes de ensino à distância
poderosos, sem que, necessariamente,
precisem utilizar tecnologia de ponta.

Mais que tudo, o momento agora é de
união. É hora de apoiar as instituições de
ensino, professores, pais e alunos a se
prepararem para um novo começo em
breve, com a volta gradual das aulas
presenciais. Mais do que pensar em um
projeto a longo prazo de tecnologia, é
preciso fazer isso de um jeito novo, com
apoio, com compreensão e empatia.

Queremos que seja esta uma
oportunidade para as escolas
refletirem e se planejarem, convidando
todos os agentes da comunidade
acadêmica a colaborarem. É nosso
dever e vontade apoiar os professores
e encorajá-los. Eles são guerreiros que
estão na linha de frente nesta crise,
com muita garra e flexibilidade, dando
continuidade a essa luta. Aos pais, fica
nosso convite para que eles reflitam
sobre o seu papel e entendam o
potencial de sua contribuição na
jornada coletiva, nessa nova escola,
rumo ao novo futuro. Por fim,
clamamos aos líderes e gestores de
instituições de ensino, que entendam
que essa nova fase tem que ser trilhada
em conjunto e que se mantenham
atentos à medidas de saúde, ensino
híbrido e gestão, com coragem e
criatividade.

Vahid Sherafat é CEO do Escolas
Exponenciais, instituição independente
que promove, 22 a 24 de julho de 2020,
o Conecta EX Live (https://
escolasexponenciais.com.br/evento/):
maior evento online de educação da
América Latina

Dia 10 de julho se comemora no
Brasil o Dia da Pizza, um dos pratos
mais consumidos no mundo. No
Brasil, segundo a Associação
Pizzarias Unidas do Estado de São
Paulo (APUESP), o consumo chega
a 1 milhão de pizzas diariamente,
572 mil somente na cidade de São
Paulo, que é considerada a segun-
da cidade que mais consome pizza
no mundo, ficando atrás apenas de
Nova Iorque.

A data foi instituída pelo então
secretário de turismo Caio Luís de
Carvalho, em 1985, quando foi fei-
to um concurso estadual em São
Paulo que elegeu as 10 melhores
receitas de mussarela e margherita.
Empolgado com o sucesso do even-
to, o secretário escolheu a data de
seu encerramento, 10 de julho,
como data oficial de comemoração.

Pizza é uma preparação culinária
que consiste em um disco de mas-
sa fermentada de farinha de trigo,
coberto com molho de tomate e os
ingredientes variados que normal-
mente incluem algum tipo de quei-
jo, carnes preparadas ou defumadas
e ervas, normalmente orégano ou
manjericão, tudo assado em forno.

Hoje em dia, existem pizzas dos
mais variados tamanhos e forma-
tos, inclusive pizzas quadradas e
com as bordas recheadas, mas as
histórias da pizza original sugerem
que tudo começou com os egípci-
os, acredita-se que eles foram os
primeiros a misturar farinha com
água; Outros afirmam que os pri-
meiros foram os gregos, que faziam
massas a base de farinha de trigo,
arroz ou grão-de-bico e as assavam
em tijolos quentes. A novidade foi
parar na Itália.

No início de sua existência, so-
mente as ervas regionais e o azeite
de oliva, comuns no cotidiano da
região, eram os ingredientes típicos
da pizza. Os italianos foram os que
acrescentaram o tomate, descober-
to na América e levado à Europa
pelos conquistadores espanhóis.
Porém, nessa época, a pizza ainda
não tinha a sua forma característi-
ca, redonda, como a conhecemos
hoje, mas sim dobrada ao meio, fei-
to um sanduíche ou um calzone.

A pizza era um alimento de pes-
soas humildes do sul da Itália, quan-
do próximo do início do primeiro
milênio, surgiu o termo picea, na
cidade de Nápoles, considerada o
berço da pizza. “Picea” indicava um
disco de massa assada servida com
ingredientes por cima baratos e ti-
nha o objetivo de “matar a fome”.
Normalmente, a massa de pão re-
cebia, como sua cobertura,
toucinho, peixes fritos e queijo.

A fama da receita correu o mun-
do e fez surgir a primeira pizzaria
de que se tem notícia, a Port’Alba,
ponto de encontro de artistas famo-
sos da época tais como Alexandre
Dumas, que inclusive, citou varia-
ções de pizzas em suas obras.

Chegou ao Brasil da mesma for-
ma, por meio dos imigrantes italia-
nos e hoje pode ser encontrada fa-
cilmente na maioria das cidades

Tudo acaba em pizza

brasileiras; foi no Brás, bairro
paulistano dos imigrantes italianos,
que as primeiras pizzas começaram
a ser comercializadas. (fonte:
Wikipedia)

E aos poucos, o jeitinho brasileiro
foi tornando esse prato cada vez
mais popular e com uma diversida-
de de receitas imensa, para que to-
dos pudessem apreciá-lo, até quem
faz dieta ou é intolerante ao glúten
presente na massa tradicional.

Para comemorar esse poder de
unir as pessoas à mesa, com gostos
tão diferentes e cores inigualáveis,
a receita desta edição será da
brasileiríssima

Pizza com massa de couve-flor

Ingredientes:

1 couve-flor
1 ovo
½ xícara de mussarela
Sal
Pimenta do reino
1 colher de chá de manteiga
3 colheres de sopa de molho de

tomate
200g de queijo muçarela
2 tomates em rodelas
½ cebola roxa em tiras
50g de azeitonas
Manjericão a gosto
Orégano a gosto

Modo de preparo:
Cozinhe a couve flor, depois de

fria e bem escorrida, triture em um
processador ou rale num ralador
fino. Coloque em uma tigela, acres-
cente o ovo, meia xícara de
mussarela, o sal e a pimenta, mis-
ture bem. Unte a assadeira com a
manteiga e modele a massa em for-
ma de um disco de pizza. Leve ao
forno pré-aquecido à 220°C por 10
min aproximadamente ou até que
as bordas comecem a dourar.

Retire do forno, cubra com o mo-
lho de tomate e os 200g de queijo
mussarela. Por cima coloque os to-
mates, a cebola, as azeitonas e o
orégano. Leve ao forno novamente
por 10 min aproximadamente ou
até derreter o queijo. Finalize com
o manjericão e sirva quentinha.

Bom apetite!

Seguia tranquila a vida na floresta
com pássaros, mamíferos, etc des-
frutando da paz e do sossego que a
selva lhes proporcionava.

Repentinamente, irrompe uma
faísca e o fogo se alastra com rapi-
dez, deixando os animais sem saí-
da. As labaredas os cercavam e o
pânico foi total, instalando-se o
caos.

Muitos morreram queimados ao
tentarem pular as chamas na ten-
tativa de se safarem. Outros, por
não saberem nadar, morreram afo-
gados ao se atirarem no rio.

No meio da confusão, surgiu um
beija-flor. O minúsculo pássaro ia
até o rio, pegava um pouco de água
no bico e jogava no fogo. Após de-
zenas de viagens atirando a peque-
na gota no fogaréu, apareceu um
elefante que o questionou:  -” Beija
– flor! Não vê que com essa goti-
nha de água você não vai conseguir
apagar o incêndio”? E obteve como

Artigo
O Incêndio na Floresta (1)

resposta: - “ Sei elefante! Porém
estou fazendo a minha parte”!

Não conheço o autor dessa pará-
bola mas vemos que ela se aplica
ao ser humano, qualquer que seja
o ambiente em que atue – escolar,
trabalho,  social, familiar, etc. Se
cada um fizer a parte que lhe cabe,
a resolução dos problemas será
mais fácil.

Hoje podemos estabelecer um
paralelo entre a floresta e o nosso
planeta; entre o incêndio e o COVID
e nesse contexto vemos muitos bei-
ja – flores ( médicos, enfermeiros,
pesquisadores, cientistas, etc ) ten-
tando apagar o incêndio. Por outro
lado vemos muitos elefantes. Coi-
tados! Esses morrerão nas chamas!

VAI PASSAR!!!

Oney Carlos Xavier – Coronel da
Aeronáutica (Reformado)

Morador em Ubatuba
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Informativo ACIU

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  25 e 26 de julho, não circulará em versão

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

acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

HABITAÇÃO

Do dia 20 a 23 de Julho
acompanhe uma série de
especialistas em marketing
digital, e-commerce e
marketplace falando sobre
performance, resultados e
caminhos para fazer seu
negócio vender mais.

F ique por dentro das
tendências, tecnologias,
ferramentas, conteúdos e
faça networking no *maior
evento de vendas online do
cone leste paulista.

Inscreva-se agora mesmo :
b i t . l y / s e b r a e d i g i -
talnapratica (digite o
endereço no seu navegador)
e confira quem são os
convidados e temas das
palestras.

Não fique de fora.

Vamos falar de Digital na
Prática e as conexões que vão

transformar seu negócio?

Destaco neste momento delicado que o comerciante está atravessando, há mais de
quatro meses, a coragem em enfrentar a situação, buscando alternativas, não desistindo,
procurando manter a empresa e os empregos. Essa insegurança de estar fechado, ou
trabalhando apenas com uma porcentagem de sua capacidade é bastante prejudicial e
mesmo assim o empresariado está buscando superar todas essas adversidades com muita
garra. 

Sabemos que todos estão fazendo das tripas, coração. 
Cumprimento todos  os comerciantes pelo dia especial e a luta constante pela

manutenção dos CNPJ’s.
A coragem e a determinação devem ser aplaudidas de pé. Desejo sucesso a todos e que

em breve todas as nossas empresas da cidade consigam se recuperar.

Márcio Maciel - Presidente da ACIU

COMERCIANTE - Parabéns por sua
coragem e determinação

Moradores recebem chaves

de apartamentos do CDHU

Ubatuba G; 146 famílias já

podem iniciar suas mudanças

para o empreendimento

A Secretaria de Estado da Ha-
bitação, por meio da Companhia
de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU),
entregou na quinta-feira, 16 de
julho mais 146 moradias em
Ubatuba no empreendimento,
localizado na Rodovia Oswaldo
Cruz, 2365, bairro Mato Dentro.

As moradias integram o empre-
endimento Ubatuba G que pos-
sui 376 unidades habitacionais,
destinadas ao reassentamento
de famílias residentes na Zona
de Amortecimento do Parque,
em área de preservação
ambiental e de risco em núcle-
os situados no parque estadual
da Serra do Mar, na região Nor-
te do município, assim como na
Sesmaria, Cachoeira dos Maca-
cos e Vale do Sol. Também são
levados em conta outros critéri-
os como, por exemplo, o perfil
de renda. O trabalho de
cadastramento e análise foi fei-
to pela Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo (CDHU),
em parceria com as secretarias
de Assistência Social e de Habi-
tação e a Defesa Civil.

Até o momento, 146 famílias
foram habilitadas para essa en-
trega parcial. Todas assinaram
seus contratos ao longo desta
semana. Devido à pandemia,
representantes de apenas 11 fa-
mílias participaram da cerimônia
simbólica de assinatura dos con-
tratos. Todas as regras de distân-
cia mínima e higienização dos
materiais utilizados foram
mantidas.

Eduardo Velucci, coordenador
da UGP Serra do Mar e Litoral
Sustentável e assessor da presi-
dência da Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e Urba-
no do Estado de São Paulo
(CDHU), estava presente à ceri-
mônia de entrega simbólica de
146 moradias. Ele foi recebido
pelo prefeito de Ubatuba, Délcio
Sato.

Estas 146 moradias represen-
tam a primeira etapa de entre-
ga do residencial, que terá 376
imóveis no total. Outras 230 es-
tão em construção. O conjunto
faz parte do Programa de Recu-
peração Socioambiental da Ser-
ra do Mar. A CDHU está inves-
tindo R$ 93,8 milhões no empre-
endimento, sendo R$ 36,4 mi-
lhões só nesta etapa. Todas as
famílias contempladas viviam
em áreas de risco serão
transferidas para moradias dig-
nas, com infraestrutura comple-
ta.

“O respeito e a dignidade as
pessoas é muito importante. O
que a CDHU está fazendo é isso.
Estamos tirando famílias das
áreas de risco e levando para

Secretaria da Habitação
entrega 146 apartamentos

em Ubatuba

apartamentos com todo o con-
forto necessário que tem em um
condomínio”, disse Eduardo
Velucci, coo rdenador da UGP da
Serra do Mar e Litoral Sustentá-
vel.

“Estamos preservando nosso
meio ambiente, tirando famílias
da área de risco, além de preser-
var vidas, promover a preserva-
ção ambiental, contribuir com a
regularização fundiária e, por
fim, avançando na questão so-
cial/ habitacional, em que as
pessoas vão realizar o sonho da
casa própria. É o maior empre-
endimento do Litoral Norte com
toda a estrutura necessária para
acomodar as famílias que rece-
beram a chave hoje”, garantiu
Sato.

Maria dos Anjos Pinheiro Jar-
dim vai morar no novo condo-
mínio. “Estamos saindo de uma
área de risco. O barraco quase
caindo. E vamos morar em um
lugar com muita dignidade. Es-
tou feliz demais”. Outro contem-
plado é Pedro França de Paula,
que também morava em condi-
ções precárias. “Não tem pala-
vras para descrever a nossa feli-
cidade. Morávamos em barraco.
E agora em um apartamento.
Não consigo acreditar”, disse.

O financiamento dos imóveis já
segue as novas diretrizes da Po-
lítica Habitacional do Estado de
SP, que preveem juros zero para
famílias com renda mensal de
até cinco salários mínimos. Em
Ubatuba, 99% dos contempla-
dos estão nesta faixa de renda.
Estas famílias pagarão pratica-
mente o mesmo valor ao longo
dos trinta anos de contrato, que
sofrerá apenas a correção mo-
netária calculada pelo IPCA, o
índice oficial do IBGE. O valor
das parcelas é calculado levan-
do-se em conta a renda das fa-
mílias, que podem comprome-
ter, no máximo, 20% dos rendi-
mentos mensais com as presta-
ções.

Infra-estrutura

O empreendimento conta com
um total de 24 torres, divididas
em quatro condomínios inde-
pendentes. Todos têm salão de

festas, playground, academia ao
ar livre, área de jogos, bancos,
paisagismo completo com gra-
ma e jardins, estacionamento
interno e externo, postes com
iluminação, saneamento e por-
taria exclusiva. Há, ainda, três
ruas urbanizadas com pavimen-
tação, arborização, iluminação,
além de uma área externa que
poderá ser adaptada pela Prefei-
tura para área de lazer com pra-
ça, quadra, campo etc.

Os apartamentos são de um
dormitório, com 38 metros qua-
drados de área, ou de dois dor-
mitórios, com 47 metros quadra-
dos. Todos os condomínios têm
gás encanado. Em cada condo-
mínio, apenas um apartamento
por bloco tem um quarto; todos
os demais possuem dois dormi-
tórios. Do total de unidades, 12
foram construídas com acessibi-
lidade e totalmente adaptadas
para portadores de necessida-
des especiais.

Nesta entrega, 141 imóveis
têm 71,17m² e dois dormitóri-
os e cinco imóveis têm 53,37m²
e um dormitório. Uma unidade
foi adaptada para pessoa com
deficiência. Todos os aparta-
mentos têm sala, cozinha, ba-
nheiro e área de serviço. As
moradias serão entregues com
as melhorias estabelecidas
como diretrizes de qualidade
pela CDHU, como piso cerâmico
e laje em toda unidade
habitacional e azulejos no ba-
nheiro, cozinha e área de servi-
ço e o empreendimento conta
com infraestrutura completa:
redes de água, elétrica e esgo-
to; pavimentação asfáltica, dre-
nagem, paisagismo, urbanismo
e iluminação pública.

Trabalho na cidade e na região

- Na cidade de Ubatuba, a CDHU
já entregou 697 moradias, inclu-
indo as 146 unidades
habitacionais desta etapa. Na
região administrativa de São
José dos Campos, foram entre-
gues 35.413 moradias. Outras
1.132 estão em obras. Essas uni-
dades em andamento represen-
tam R$ 127,6 milhões em inves-
timentos, por meio da CDHU e
Agência Casa Paulista.



Página 4 A Cidade Ubatuba, sábado e domingo, 18 e 19 de julho de 2020

Editais & Comunicados

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  25 e 26 de julho, não circulará em versão impressa. Ela

estará disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

Publicidade
Assinatura
e Editais

Informações:
(12) 3832-4832

COOPERATIVA EDUCACIONAL DE UBATUBA – COOEDUBA
CNPJ 03.428.325/0001-68

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

1ª, 2ª e 3ª Convocação
A Diretora Presidente da Cooperativa Educacional de Ubatuba –

COOEDUBA, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social,
convoca os cooperados a comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDI-
NÁRIA DIGITAL, que será realizada  virtualmente em sua sede social à
Av. Carlos Drummond de Andrade, nº 516 – Itaguá, Ubatuba/SP, no dia
30 de julho de 2020, às 16h30 em primeira convocação, com 2/3 (dois
terços) dos seus cooperados; em segunda convocação às 17h30, com
metade mais um dos seus cooperados, ou em terceira e última convo-
cação às 18h30 com o mínimo de 10 cooperados, para tratar da seguin-
te ordem do dia:

a) Informes Pedagógicos;
b) Prestação de contas do órgão de administração compreendendo

Balanço Geral do exercício de 2019, das Contas de Sobras e Perdas, Pa-
recer do Conselho Fiscal e Relatório da Diretoria;

c) Eleição de Conselheiros Fiscais e Administrativos;
d) Outros assuntos de interesse da sociedade.
NOTAS:
1. Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de asso-

ciados da cooperativa, nesta data, é de 187 (cento e oitenta e sete).
2. Os associados poderão participar e votar a distância da seguinte

forma: A AGO será transmitida via plataforma “ZOOM” e o registro da
presença e votações serão via plataforma “CURIA”. Receberão todas
informações e instruções de acesso via e-mail cadastrado.

3. Os documentos referentes ao segundo item da Ordem do Dia acima
descrito serão enviados por e-mail a todos os cooperados.

Ubatuba, 18 de julho de 2020.
Vivian Sicchirolli Garcia - Diretora Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DAS ELEIÇÕES E
POSSE DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL TRIÊNIO 2020/2023

SOCIEDADE AMIGOS E CAIÇARAS
DO BAIRRO DO PROMIRIM - SACAPRO

 (afixado na sede da Associação em 18/07/2020)

A Sociedade Amigos e Caiçaras do Bairro do Promirim (SACAPRO), atra-
vés de seu administrador provisório nomeado judicialmente no proces-
so judicial de autos nº 1004381-92.2016.8.26.0642, em trâmite peran-
te a 1ª Vara Judicial de Ubatuba, Sra. Elaine da Silva Gabriel Santos, e
nos termos do Estatuto Social vigente, vem convocar às eleições, desta-
cando a finalidade de inscrição das chapas, eleição e posse para a dire-
toria e conselho fiscal do triênio 2020 a 2023.

A inscrição das chapas acontecerá no dia 02 de agosto de 2020 das
09:00h às 13:00h no pátio da Igreja São Roque, para concorrerem às
Eleições, que ocorrerão no dia 16 de agosto de 2020 das 08:00h às
17:00h, no mesmo local, que fica na Rua Osório Antônio de Oliveira, nº
175, Ubatuba/SP, CEP: 11680-000, entrada do Morro da Boa Esperança.
As chapas concorrentes deverão ser compostas conforme o estatudo
em vigor, ou seja, com no mínimo 4 (quatro) pessoas, sendo Presiden-
te, Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro e 3 (três) Conselheiros Fis-
cais, todos com moradia fixa na comunidade há no mínimo 1 (um) ano.
No ato da inscrição, o representante deverá informar o nome complete
e o CPF de todos os integrantes da chapa.

Ao final das eleições, realizaremos a Assembleia Geral Ordinária para
contagem dos votos e posse da nova diretoria, a partir das 17:00h (pri-
meira convocação), 17:15h (segunda convocação), 17:30 (início da
Assembleia).

Contamos com a presença de todos os associados.
Elaine da Silva Gabriel Santos - Administradora Provisória

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

Novo decreto também

dispõe sobre abertura gradual

de setor náutico e de turismo,

entre outros

Em conformidade com a orien-
tação do Governo do Estado de
São Paulo, a Prefeitura de
Ubatuba publicou o decreto
7386/2020 estendendo o perío-
do de quarentena no município
até o dia 15 de agosto de 2020.

O decreto também estabelece
novas regras para abertura gra-
dual do comércio. Elas incluem,
por exemplo, a ampliação do
funcionamento do comércio em
geral para todos os dias da se-
mana, inclusive em feriados pro-
longados, e até as 22 horas.

Continuam a valer as regras de
30% de ocupação máxima do es-
paço reservado ao público/clien-
tes, de acordo com a metragem
quadrada de cada estabeleci-
mento, devendo constar em lu-
gar visível para os órgãos de fis-
calização a lotação máxima do
estabelecimento. E seguem em
vigor as regras definida para co-
mércios do ramo alimentício,
conforme o decreto n. 7364/
2020.

Outra novidade é que operado-
res do setor de turismo náutico
e agências de turismo de
Ubatuba poderão exercer suas
atividades respeitando todos os
protocolos sanitários de comba-
te à Covid-19 e assinando ato
declaratório específico para o
segmento. Neste documento, o
proprietário do estabelecimen-
to declara conhecer a legislação
sanitária vigente e cumpri-la in-
tegralmente, inclusive em suas
futuras atualizações, assumindo
civil e criminalmente inteira res-
ponsabilidade pela veracidade

Prefeitura de Ubatuba prorroga
quarentena até 15 de agosto

das informações prestadas para
o exercício das atividades rela-
cionadas. O documento está dis-
ponível na página da Prefeitura
de Ubatuba ou pode ser solici-
tado pelo e-mail
visaubatuba@gmail.com

O novo decreto define também
que as atividades relacionadas
ao comércio ambulante nas prai-
as e ilhas do município poderão
voltar a funcionar a partir do dia
24 de julho na faixa de areia, de
acordo com protocolo sanitário
a ser estabelecido em Decreto
Municipal específico a ser publi-
cado. As demais atividades con-
sideradas não essenciais
estabelecidas em decretos mu-
nicipais anteriores deverão per-
manecer fechadas.

Dúvidas poderão ser

esclarecidas junto à Vigilância

Sanitária pelo e-mail

visaubatuba@gmail.com ou re-

motamente, pelo telefone (12)

3832-6810.
A Prefeitura de Ubatuba reite-

ra a obrigatoriedade de utilizar
máscaras em todas os locais de
acesso ao público, bem como
reforça as orientações de ficar
em casa o máximo possível,
manter o distanciamento social
e a higienização frequente das
mãos.

A Prefeitura lembra que todas
as disposições podem ser revis-
tas a qualquer momento, a par-
tir de critérios objetivos, técni-
cos e científicos, levando em
consideração a transmissão co-
munitária e a situação
epidemiológica da Covid-19 no
Município de Ubatuba.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Doses estão disponíveis em
todas as unidades

A Campanha Nacional de Vacina-
ção contra o Sarampo já começou
e vai até o dia 31 de agosto. Todos
os postos de saúde do município já
estão abastecidos com a vacina.

Deve tomar duas doses da vacina
a população que está na faixa de 6
meses a 29 anos. Já aquela acima
de 30 anos devem tomar uma dose
de reforço.

“Quem tiver duas doses compro-
vadas em carteirinha não precisa se
vacinar novamente. E quem não se
lembra se tomou a vacina ou per-
deu sua carteirinha deve compare-
cer à unidade de saúde mais próxi-

PREVENÇÃO

Postos de saúde de Ubatuba
participam da Campanha

Nacional de Vacinação
contra o Sarampo

ma de sua residência levando um
documento e realizar a atualização
do esquema vacinal”, explica a en-
fermeira Elisabete Cabral, da Vigi-
lância em Saúde.

Os horários de funcionamen-
to de cada sala de vacinação
estão disponíveis na página da
Prefeitura de Ubatuba.

A  V ig i l ânc ia  in forma a inda
que Ubatuba não teve nenhum
cas o  re g i st rad o  d e  s a ra m p o
neste ano,  porém o v írus  da
doença já está circulando em
2 9  m u n i c í p i o s  d o  E stad o  d e
São Paulo.

Fonte: Secretaria de Comunicação
/ PMU

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

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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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

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 25 e 26 de julho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

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

Juntos, eles preparam uma varieda-
de de bolos que vai desde unidades
individuais como o bolo de pote a
bolos mais elaborados e recheados.
Produzem também doces irresistíveis
e uma inédita receita do Sul do país
de pão vegano que, quem experi-
menta, não resiste e compra mais!

Nesse momento, a solidariedade
com os empreendedores locais é fun-
damental e eles, assim como tantos
outros moradores de Ubatuba preci-
sam de uma corrente de consumo
que ajude a recuperar a economia
local.

Para entrar em contato com o ca-
sal, tirar dúvida, saber valores e fa-
zer as encomendas é só contatá-los
através do telefone: (12) 99194 -
0707. Você também pode acessar a
página na rede social no facebook e
instagram: Bolos Paes e Doces da
Geda

EMPREENDEDORISMO

Compre do empreendedor local

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

https://www.facebook.com/bolodocesepaesdageda/
https://www.instagram.com/bolosdocesepaesdageda/?hl=pt-br
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TURISMO

O Consórcio Turístico, que in-
tegra as cidades de Bertioga,
Caraguatatuba, Ilhabela, São
Sebastião e Ubatuba, está reto-
mando sua agenda de ações
com operadores estrangeiros. E,
nesta terça-feira (14), participou
de um evento online de
capacitação promovido com a
unidade Miami da operadora
turística PJR International Travel,
em parceria com a MGM Ope-
radora Turística.

Representado pelo secretário
Executivo Gustavo Monteiro, o
Circuito Litoral Norte apresen-
tou detalhes técnicos do turis-
mo na região, como volume de
visitantes recebidos, quantidade
de leitos disponíveis e principais
demandas de interesses dos tu-
ristas internacionais, assim
como os principais atrativos do
destino, tanto de praia e sol,
ecoturismo, gastronomia e es-
portes.

“Esse é um trabalho que já es-
távamos bastante focados antes
da pandemia e agora, com as ex-
pectativas da retomada,
estamos reiniciando. Sentimos
que já tem um público bastante

Circuito Litoral Norte
participa de capacitação

com operadores de Miami

interessado no turismo do Lito-
ral Norte para o pós-pandemia
e estamos nos preparando para
nos colocarmos cada vez mais
em destaque como solução para
o turismo de experiência próxi-
mo à capital paulista e aos prin-
cipais polos de entrada de turis-
tas internacionais, como o Aero-
porto Internacional de
Guarulhos”, afirma Monteiro.

O Circuito segue trabalhando
de forma integrada à Secretaria
de Turismo do Estado para se
destacar como principal opção
para os turistas que chegam a
São Paulo e buscam ampliar o
roteiro com destinos de nature-
za.

O evento capitaneado pela
SETUR-SP contou ainda com as
apresentações do Coordenador
de Turismo do Estado de São
Paulo, Rodrigo Ramos, da Dire-
tora de Promoção do São Paulo
Convention & Visitors Bureau
(SPCVB), Cintia Mari Hayashi, do
Diretor Comercial e Incoming da
receptiva V iva Enjoy, Aurelio
Moniz e da representante do
V isite Guarujá, Sandra
Chiamulera.

Sobre o Circuito Litoral Norte

O Consórcio Intermunicipal
Turístico Circuito Litoral Norte
de São Paulo vem se consolidan-
do como referência neste seg-
mento para o Estado, apresen-
tando uma gestão integrada e
focada no desenvolvimento con-
junto das cidades participantes.

O Circuito soma atrativos, equi-
pamentos e serviços turísticos
das cinco cidades integrantes,
com o objetivo de enriquecer a
oferta turística, ampliar as op-
ções de visita e a satisfação do
turista, com consequente au-
mento do fluxo e da permanên-
cia dos visitantes na região do
Litoral Norte paulista, assim
como a geração de trabalho,
renda e qualidade de vida.

Nessa retomada, o consórcio
vem realizando importantes par-
cerias com a Secretaria de Turis-
mo do Estado e Ministério do
Turismo, entre outras entidades,
para garantir o retorno das ati-
vidades turísticas de forma se-
gura e apoiar o trade regional a
se restabelecer da melhor for-
ma.

A Associação dos Funcionários
Públicos do Estado de São Pau-
lo (AFPESP) programou a reaber-
tura de quatro de suas 20 uni-
dades de lazer. Desde quarta-fei-
ra, 15 de julho, estão em funci-
onamento as de Campos do
Jordão, Serra Negra, Ubatuba e
Capital.

Entre 2 e 6 de julho, as reser-
vas foram disponibilizadas ape-
nas para os associados que ha-
viam adiado a estadia em fun-
ção do fechamento dos estabe-
lecimentos hoteleiros devido à
Covid-19 entre os dias 2 e 6 de
julho e partir do dia 7, foram
abertas a todos.

O presidente da entidade, Dr.
Álvaro Gradim, explica que o
funcionamento das unidades
terá restrições e respeitará os
protocolos de segurança deter-
minados pelo Ministério da Saú-
de, governo paulista e prefeitu-
ra de cada cidade. O número de
leitos será reduzido e o máximo
cuidado será adotado para pre-
venir o contágio. Uso de piscinas
e equipamentos de lazer exter-
nos dependerá da legislação es-
pecífica do município.

Os colaboradores estão sendo
orientados sobre os procedi-
mentos que devem respeitar e
já receberam cartilha com as
seguintes recomendações:

- Medição da temperatura de
todos os hóspedes, com termô-
metro a laser, antes de sua en-
trada na unidade de lazer. Aos
que apresentarem temperatura
superior a 37,8 graus, deverá ser
solicitado que procurem, de
imediato, orientação e atendi-
mento médico, inclusive para os
familiares.

- Orientar o hóspede a procu-
rar serviço médico se, durante a
estadia, apresentar sintomas
como febre, tosse, espirros, can-
saço, falta de ar, perda de olfato
e paladar. Nessas situações, ele
e seus familiares, caso haja ori-
entação/autorização médica,

Unidade de lazer da AFPESP
em Ubatuba é reaberta

deverão permanecer todo o
tempo no seu apartamento,
com serviço de quarto para as
refeições. Os colaboradores que
atendê-los deverão usar equipa-
mento especial de proteção, for-
necido pela AFPESP.

- Realizar, com redobrado cui-
dado, a higienização e desinfec-
ção permanentes de aparta-
mentos e áreas comuns da uni-
dade de lazer. Tais atividades
devem ser feitas sem a presen-
ça de hóspedes.

- Manter álcool em gel 70% dis-
ponível em todas as instalações.

- Realizar a desinfecção, após
cada uso, de canetas, máquinas
de cartão de débito e crédito,
interfones/telefones, chaves e
todo material compartilhado.

- Carregar as bagagens somen-
te de hóspedes com mais de 60
anos, fazendo sua desinfecção
com álcool em gel 70% graus
antes de lhes devolver.

- Suspender as atividades em
ambientes fechados como salas
de jogos e TV e, sempre que ne-
cessário, explicar ao hóspede
que a medida visa preservar a
saúde dele e de seus familiares.

- Cuidar para que a disposição
dos móveis propicie o
distanciamento seguro das pes-

soas, de no mínimo 1,5 metro.
Medida inclui o restaurante, no
qual deve ser de dois metros,
considerando tratar-se do único
espaço em comum no qual não
serão usadas máscaras pelos
hóspedes, mas sim - e sempre -
por cozinheiros, garçons e auxi-
liares. Refeições nos restauran-
tes dependerão da norma espe-
cífica de cada cidade.

- Higienizar de modo rigoroso
os alimentos, embalagens e gar-
rafas que entram na unidade de
lazer.

- Manter, o máximo possível,
ventilação externa, deixando ja-
nelas e portas abertas. Ar con-
dicionado deve ser
criteriosamente inspecionado e
ter os filtros sempre limpos.

- Orientar uso de elevador para
apenas uma pessoa ou família.

As mesmas medidas serão sem-
pre comunicadas aos hóspedes.
Os colaboradores também deve-
rão observar as seguintes reco-
mendações:

-Usar máscara durante toda
sua permanência na unidade de
lazer, bem como nas idas e vin-
das de casa ao trabalho. Este e
outros equipamentos de prote-
ção eventualmente necessários
serão fornecidos pela AFPESP.

-Lavar as mãos e/ou use álcool
em gel 70% todas as vezes nas
quais tocar em objetos de uso
comum.

-Manter distanciamento de 1,5
metro das pessoas, na unidade
de lazer, nas ruas e transporte
público. Para isso, também de-
verão ser devidamente adapta-
das estações de trabalho, como
na recepção, atendimento tele-
fônico, check-in e check-out.

-Caso apresente algum sinto-
ma, como febre, tosse, espirros,
cansaço, falta de ar, perda de
olfato e paladar, o funcionário
deve comunicar a gerência, não
ir trabalhar e procurar orienta-
ção médica para ele e família.

-Manobrar veículo próprio no
estacionamento.

-Não fazer contato físico, como
abraços e apertos de mão.

-Limpar muito bem seus obje-
tos pessoais, incluindo telefone
celular e de uso geral, como as-
sentos sanitários e bancos exter-
nos.

RECREAÇÃO & LAZER

Baixo índice de vacinação
pode ocasionar no retorno de

doenças erradicadas

A Sociedade Brasileira de Imu-
nizações lançou campanha de
conscientização sobre a impor-
tância de vacinar mesmo em
meio à pandemia. A iniciativa é
realizada em parceria com a So-
ciedade Brasileira de Pediatria
(SBP) e o Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (UNICEF).
Entre as ações da campanha,
está a disponibilização de uma
cartilha digital com orientações
sobre a manutenção das vacinas

IMUNIZAÇÃO DURANTE A PANDEMIA

UNICEF e SBP lançam campanha
de incentivo à vacinação rotineira

em período de pandemia

durante o período de isolamen-
to social.

Todas as entidades envolvidas
publicaram conteúdo
educativo sobre o assunto em
seus respectivos sites. Segun-
do os autores da campanha, in-
terromper a vacinação de roti-
na pode ocasionar no retorno
de doenças até então contro-
ladas ou erradicadas. Neste
momento, diversos estados
brasileiros vivenciam um surto
do sarampo que especialistas
atribuem aos baixos índices de
vacinação, principalmente por
conta da pandemia.

Intitulada “Vacinação em dia,
mesmo na pandemia”, a cam-
panha tem como foco crianças
menores de 5 anos, gestantes
e outros grupos de risco. No
curto,  médio e longo pra-
zo,  de acordo com a Socie-
dade Bras i le i ra  de  Pedia-
t r i a ,  a s  c o n s e q u ê n c i a s
para as  cr ianças que t ive-
ram a vacinação interrom-
pida podem ser  mais  gra-
v e s  d o  q u e  a s  c a u s a d a s
p e l a  p a n d e m i a  d o  n o v o
coronavírus.

Fonte: Brasil 61

Cadastro de cães e gatos
deve ser feito junto à Vigilân-

cia em Saúde

A V igilância em Saúde de
Ubatuba informa que o
castramóvel se encontra nesta
semana no bairro Puruba. Pes-
soas que tenham cães ou gatos

SAÚDE

Castramóvel atende região
Norte de Ubatuba

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

a castrar e que moram em bair-
ros entre a Praia Vermelha do
norte e a divisa com Paraty (RJ)
podem ligar para a Vigilância em
Saúde e agendar a cirurgia. Mas
atenção: é preciso levar o animal
a ser castrado até o castramóvel
no Puruba.

O telefone da Vigilância em

Saúde é 3832-6810 e o atendi-
mento ao público é feito de se-
gunda a sexta-feira, das 9 às 15
horas. Tenha em mãos RG e CPF
do tutor do animal, número do
telefone e endereço completo.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

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

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  25 e 26 de julho, não circulará em versão

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

acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)
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Assim como vem acontecendo
em outros lugares do mundo, no
litoral brasileiro não tem sido di-
ferente: máscaras utilizadas para
proteção facial em meio a
pandemia da COVID-19 estão
sendo descartadas irregular-
mente nas praias brasileiras. Um
vídeo sobre o assunto vem
viralizando na internet, e mos-
tra Gary Stokes, fundador do
grupo pela conservação mari-
nha OceansAsia, segurando
máscaras coletadas em praia de
Hong Kong.

Da Ásia para o Brasil, especifi-
camente no litoral norte de São
Paulo - Ubatuba, Caraguatatuba,
São Sebastião e Ilhabela, a equi-
pe técnica do Instituto
Argonauta para Conservação
Costeira e Marinha tem registra-
do o descarte inadequado des-
ses aparatos de segurança atra-
vés do Boletim do Lixo, emitido
mensalmente pela instituição
em parceria com o Aquário de
Ubatuba. Diariamente técnicos
do Argonauta realizam um regis-
tro fotográfico da situação das
praias do LN com relação a pre-
sença de resíduos sólidos, além
da coleta e classificação sistemá-
tica desse lixo.

De acordo com o boletim, des-
de o início da Pandemia mais de
20 máscaras foram encontradas
nas areias das praias do LN até
o último dia 7 de julho. O mate-
rial foi encontrado pela equipe
nas praias: Capricórnio,
Cocanha, Massaguaçu, Mococa
e Prainha em Caraguatatuba,
Vermelha do Centro, Tenório e
Praia Grande de Ubatuba, Enge-
nho D’Água e Armação em
Ilhabela, Boraceia, Boiçucanga,
Olaria e trilha do Camburizinho
em São Sebastião e Maresias, e
esse número não para de cres-
cer. Somente em um dia foram
recolhidas 5 máscaras pela equi-
pe.

“As máscaras têm componen-
tes orgânicos e sintéticos, e o
descarte incorreto tanto pode
representar um risco a saúde
humana, porque uma máscara
de alguém contaminado ainda
pode conter por algum período
o vírus, quanto elas representam
um risco a fauna marinha, como
todo resíduo sólido humano de
uma forma geral. Muitas delas
tem tecido sintético e tiras de
elástico que perduram por mui-
to tempo, e tudo isso pode du-
rar um tempo no ambiente ma-
rinho e fazer mal a fauna mari-
nha”, explica o oceanógrafo
Hugo Gallo Neto, diretor execu-

Sétima atualização do Plano
São Paulo de enfrentamento à

pandemia manteve todas as
regiões do estado nas fases
anunciadas há uma semana

exceto a região de Piracicaba

As cidades do Vale do Paraíba,
região bragantina e litoral norte
seguirão na fase laranja do mapa
de flexibilização do governo de
São Paulo. A região do Distrito
de Taubaté que inclui Ubatuba
está entre as 15 áreas de saúde
do interior e litoral e seis sub-
regiões da Região Metropolita-
na da capital, na classificação de
retomada econômica, que se
manteve a mesma anunciada no
último dia 10. Na Grande São
Paulo, apenas a sub-região Nor-
te (Franco da Rocha) está na fase
laranja, enquanto as demais
continuam na etapa amarela.

No interior, há outras quatro
regiões com restrição total ao
atendimento presencial em es-
tabelecimentos não essenciais:
Araçatuba, Campinas, Franca e
Ribeirão Preto. Na etapa laran-
ja, ficam as áreas de Araraquara,
Barretos, Bauru, Marília, Presi-
dente Prudente, São João da
Boa Vista, São José do Rio Pre-
to, Sorocaba e Taubaté. Já as re-
giões da Baixada Santista e Re-
gistro estão na etapa amarela,
com nível menos restrito de
flexibilização.

A etapa laranja permite funci-
onamento com 20% da capaci-
dade de atendimento presencial
em escritórios em geral, imobi-
liárias, comércio de rua,
shoppings e concessionárias. A
abertura é restrita a quatro ho-
ras diárias, todos os dias, ou seis
horas durante quatro dias e fe-
chamento por outros três.

PLANO SÃO PAULO

Litoral Norte se mantém na fase
laranja do Plano São Paulo

Na fase amarela, os municípi-
os podem adotar rígidos proto-
colos sanitários para reabrir ba-
res, restaurantes, salões de be-
leza com 40% da capacidade,
além de academias com 30% de
vagas e expediente diário de até
seis horas. A permanência por
28 dias seguidos nesta etapa
também permite a reabertura,
com limitações, de espaços cul-
turais como museus, bibliotecas,
cinemas, teatros e salas de es-
petáculos.

“Nós ainda estamos em qua-
rentena e isso exige atenção re-
dobrada das pessoas. A quaren-
tena exige obediência rigorosa
aos critérios sanitários aprova-
dos pelo Centro de Contingên-
cia da Covid-19 para o estado de
São Paulo”, alertou o Governa-
dor. A próxima reclassificação do
Plano São Paulo está prevista
para a próxima sexta (24).

Região de Piracicaba é a única
rebaixada

O Governador João Doria con-
firmou na sexta-feira (17) a re-
gressão da região de Piracicaba
para a fase vermelha do Plano
São Paulo de enfrentamento à
pandemia do coronavírus. A par-
tir da próxima segunda (20), ha-
verá restrição total de atendi-
mento presencial nas atividades
não essenciais de comércios e
serviços em 26 cidades da área
do DRS (Departamento Regional
de Saúde) de Piracicaba.

“Nós temos que evitar a pro-
pagação da pandemia e a satu-
ração do sistema de saúde pú-
blica. O Plano São Paulo prevê
regressões para regiões em que
a pandemia tenha se intensifica-
do, o que é o caso de

Piracicaba”, afirmou o Governa-
dor. “É muito importante que
autoridades locais e a opinião
pública dessas regiões compre-
endam que as medidas são para
proteger vidas e a saúde das
pessoas”, acrescentou Doria.

De acordo com a avaliação se-
manal de autoridades estaduais
e especialistas do Centro de
Contingência do coronavírus em
São Paulo, a pressão sobre lei-
tos de UTI na região de
Piracicaba nos últimos sete dias
levou à regressão da fase laran-
ja para alerta máximo. Na últi-
ma quinta (16), a taxa de ocu-
pação de vagas por pacientes em
estado grave com COVID-19
atingiu 84,6%.

“Houve também um aumen-
to de internações e de óbitos
na região, mas a principal ra-
zão desta reclassificação é a
ocupação de leitos. Medidas
estão sendo tomadas para
apoio da região, mas a reco-
mendação agora é a
reclassificação extraordinária
para garantirmos o controle da
pandemia”, afirmou a Secretá-
ria de Desenvolvimento Econô-
mico, Patricia Ellen.

“A aceleração está se dando de
forma mais contundente no in-
terior. Mas o Estado segue au-
mentando a capacidade hospi-
talar, mantendo o atendimento
para todas as pessoas”, disse o
Secretário de Desenvolvimento
Regional, Marco V inholi. Ele
apontou aumento 11% na capa-
cidade hospitalar estadual em
UTIs em relação à semana pas-
sada, passando de 20,3 leitos
por 100 mil habitantes para 23,3
vagas e distribuição de 259 no-
vos respiradores para suporte a
pacientes em estado grave.

Rede de franquias reforça a
proposta de sempre trazer

novidades fresquinhas para os
fãs do verdadeiro bolo caseiro

A Casa de Bolos, pioneira no
segmento de bolos caseiros,
acaba de anunciar duas novida-
des que passam a fazer parte da
ampla linha de bolos feitos
artesanalmente com ingredien-
tes fresquinhos: bolo de fubá
com cobertura de doce de leite
salpicado com erva-doce tosta-
da (R$ 24,00*) e a exclusiva e
cremosa cobertura de goiabada
que pode ser colocada por cima
do seu bolo preferido (R$ 8,00*).
Os lançamentos chegam às mais
de 370 lojas da rede à partir do
dia 15 de julho e podem ser ad-
quiridos pelo preço promocional
até o dia dois de agosto.

De acordo com o diretor de
marketing, Rafael Ramos, os lan-
çamentos chegam para reforçar
a proposta da Casa de Bolos de
sempre trazer novidades para
seus clientes. “Unimos ao nosso
bolo de fubá, um dos mais pedi-
dos pelo público, o gostinho do
doce de leite, finalizando com a
erva-doce tostada que propor-
cionou como resultado uma
combinação maravilhosa. Já a
cobertura de goiaba se junta às
demais opções que oferecemos
aos nossos consumidores
incrementarem seu outro bolo
predileto”, declara.

As novidades lançadas pela

DESTAQUE GASTRONÔMICO

Casa de Bolos apresenta dois
lançamentos de uma só vez

Casa de Bolos, assim como os
mais de 100 sabores de bolos e
as dez coberturas extras ofere-
cidas pela rede, podem ser soli-
citadas também através do
delivery próprio. O aplicativo
está disponível e pode ser bai-
xado gratuitamente na App
Store e Google Play.

*Os valores destacados são vá-
lidos até o dia 02/08/20.

Sobre a Casa de Bolos
Criada com muito carinho pe-

las mãos talentosas da Vó Sônia
em parceria com seus filhos, a
Casa de Bolos é pioneira no seg-
mento de bolos caseiros. Con-
tando com mais de 370 unida-
des pelo país e uma produção
diária de 55 mil bolos, a rede
mantém uma rigorosa qualida-

de dos bolos oferecidos. Natu-
ral de Ribeirão Preto, mãe e fi-
lhos começaram o negócio num
pequeno salão no centro da ci-
dade e, com o sucesso da loja,
optaram pelo modelo de fran-
quias. Hoje, a Casa de Bolos tem
no cardápio mais de 100 sabo-
res, incluindo versões diet, inte-
gral, funcional, Bolo Caseiro no
Pote e bolos baby. Oferece tam-
bém tortas, cucas e bolos de
aniversário. Mais informações:
casadebolos.com.br

Em Ubatuba a Casa de Bolos

está localizada na rua Coronel

Domiciano, 278, no centro e

aceita encomendas pelo telefo-

ne: (12) 3832-7335 e em

Caraguatatuba, na rua Pe

Américo Virgílio Andrizzi, 21, no

centro, tel: (12) 3881-2834

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

MEIO AMBIENTE

Lixo da Pandemia começa
a aparecer nas praias

tivo do Aquário de Ubatuba e do
Instituto Argonauta.

O problema do lixo sempre foi
uma preocupação para o Aquá-
rio de Ubatuba e para o Institu-
to Argonauta. O Aquário e o Pro-
jeto Tamar de Ubatuba foram as
primeiras instituições a traba-
lharem no Brasil a problemática
do lixo no mar. A partir disso,
diversas linhas de atuação foram
adotadas, sempre no intuito de
alertar a população sobre os
impactos no meio ambiente, na
saúde, e até na economia das
quatro cidades que formam o
Litoral Norte de São Paulo, ba-
seadas principalmente no turis-
mo.

O Boletim do Lixo fornece um
grande banco de dados que aju-
da na gestão e no
direcionamento dos esforços de
limpeza, na elaboração de arti-
gos científicos e no fomento de
ações de Educação Ambiental.

Sempre antes de ir as praias,
não esqueça de acessar o Bole-
tim do Lixo disponível em:
https://institutoargonauta.org/
publicacoes/

Sobre o Instituto Argonauta

O @institutoargonauta foi fun-
dado em 1998 pela Diretoria do
Aquário de Ubatuba e reconhe-
cido em 2007 como OSCIP (Or-
ganização da Sociedade Civil de
Interesse Público). O Instituto
tem como objetivo a conserva-
ção do Meio Ambiente, em es-
pecial a conservação dos
ecossistemas costeiros e mari-
nhos. Para isso, apoia e desen-
volve projetos de pesquisa, res-
gate e reabilitação da fauna
marinha, educação ambiental e
resíduos sólidos no ambiente
marinho, dentre outras ativida-
des. O Instituto Argonauta tam-
bém é uma das instituições exe-

cutoras do Projeto de
Monitoramento de Praias da
Bacia de Santos (PMP-BS).

Seja um Argonauta!

Para acionar o serviço de res-
gate de mamíferos, tartarugas e
aves marinhas, vivos debilitados
ou mortos, entre em contato
pelos telefones 0800-642-3341
ou diretamente para o Instituto
Argonauta: (12) 3833.4863 -
3833.5789/ (12) 3834.1382
(Aquário de Ubatuba)/ (12)
3833.5753/ (12) 99705.6506 e
(12) 99785.3615 - WhatsApp.
Também é possível baixar gratui-
tamente o Aplicativo Argonauta,
disponível para os sistemas
operacionais iOS (APP Store) e
Android (Play Store). No
aplicativo, o internauta pode in-
formar ocorrências de animais
marinhos debilitados ou mortos
em sua região, bem como infor-
mar ainda problemas
ambientais nas praias, para que
a equipe do Argonauta encami-
nhe a denúncia para os órgãos
competentes.

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

Conheça mais sobre o nosso
trabalho em: www.ins-
t i t u t o a r g o n a u t a . o r g ,
www.facebook.com/Institu-
toArgonauta/ e Instagram:
@institutoargonauta

Sobre o Aquário de Ubatuba

É o primeiro privado do Bra-
sil aberto à visitação do públi-
co e pioneiro no conceito de
educação ambiental por meio
do contato direto com ani-
mais. Destaca-se no país pelos
projetos e realizações ao lon-
go de 24 anos, completados
em fevereiro deste ano e foi o
primeiro Aquário a ter
elasmobrânquios sob cuida-
dos humanos, um tanque de
águas vivas e um tanque de
contato no Brasil. A institui-
ção, ainda, possui certificado
de bem-estar animal emitido
pela Associação dos Zoológi-
cos e Aquários do Bras i l
(AZAB) em parceria com a
Wild Welfare Worldwide e é
premiada e reconhecida por
iniciativas práticas de conser-
vação e por ter sido a primei-
ra em colocar em exercício ini-
ciativas sustentáveis. Atende,
gratuitamente, estudantes de
escolas públicas da cidade
mediante capacitação de pro-
fessores. O endereço é Rua
Guarani,  859,  Itaguá,
Ubatuba/SP e telefone para
contato (12) 3834-1382.

Conheça mais sobre o Aqu-
ário em: aqua-
riodeubatuba.com.br, Aquá-
rio de Ubatuba e Instagram:
@aquariodeuba-tubaoficial

Ciclista
respeite a
sinalização

do trânsito!!!

Nunca
ande na

contramão
na ciclofaixas
de Ubatuba.
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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  25 e 26 de julho, não circulará em versão

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

acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

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

Desde 1974

www.uniaocontabil.net.br

* Assessoria Contábil, Fiscal e Trabalhista

* Abertura e encerramento de empresas

* Administração de condomínio - * Imposto de Renda

Tel. (12) 3832-1512

O Conselho Nacional de Educação
(CNE) aprovou na terça-feira, 7, um
parecer que recomenda que esco-
las públicas e privadas evitem a re-
provação dos estudantes neste ano
por causa da pandemia do
coronavírus. O documento prevê
ainda a possibilidade de antecipar
o início do ano letivo 2021 para ga-
rantir a aprendizagem que não te-
nha ocorrido em 2020 e indica a op-
ção de que as famílias mantenham
as atividades não presenciais em
casa, em situações específicas,
como a existência de
comorbidades. O documento deixa
claro que as orientações para a re-
alização de atividades presenciais e
não presenciais devem ser conside-
radas como “sugestões” aos siste-
mas de ensino, redes, escolas, pro-
fessores e gestores. De acordo com
o documento, um dos pontos mais
importantes para a reorganização
dos calendários escolares e plane-
jamento curricular em 2020 e a
2021 é a revisão dos critérios
adotados nos processos de avalia-
ção “com o objetivo de evitar o au-
mento da reprovação e do abando-
no escolar” na educação básica.

Fonte: Estadão

Falando nisso:
Conselho Nacional diz que esco-

las particulares podem voltar antes
das públicas

Na terça (7), o Conselho Nacional
de Educação (CNE) votou um pare-
cer sobre a retomada às aulas
presenciais em que defende que a
rede privada seja liberada para vol-
tar antes da pública. Os argumen-
tos são que ela teria mais estrutura
para implementar os protocolos de
segurança contra a transmissão do
vírus e o risco de falência que mui-
tas escolas vivem diante da perda
de alunos e dos descontos nas men-
salidades que tiveram de conceder
no confinamento. A orientação do
CNE não se sobrepõe à autonomia
dos estados sobre a retomada, mas
certamente dá argumento para dis-
putas judiciais, e é isso o que pode
ocorrer em São Paulo, onde o go-
verno decidiu que a volta de públi-
cas e particulares terá de ser simul-
tânea.

Fonte: Folha de S. Paulo

Evasão escolar gera perda anual
de R$ 214 bilhões

A evasão escolar gera uma perda
de R$ 214 bilhões ao ano para os
jovens e a sociedade, segundo es-
tudo da Fundação Roberto Marinho
e do Insper. Mantido o ritmo atual,
17,5% dos que hoje têm 16 anos
não irão completar a educação bá-
sica até os 25 anos. Isso representa
um contingente de 575 mil pessoas
sem escolaridade completa todos
os anos. O tema gaha mais relevân-
cia em meio à pandemia da covid-
19, que deve puxar outra onda de
abandono. A estimativa considera
o impacto monetário da interrup-
ção dos estudos ao longo da vida
do jovem, trazido a valores de hoje.
Cada jovem tem um prejuízo para
si e para a sociedade que totaliza
R$ 372 mil ao ano. É quatro vezes
mais o que o Estado investe por es-
tudante, da educação infantil ao
ensino médio. O estudo lembra que
os que terminam a escola tendem
a ter menor envolvimento com ati-
vidades violentas.

Fonte: Valor Econômico

Câmara aprova MP que desobriga
escolas a cumprirem quantidade
mínima de dias letivos

O plenário da Câmara dos Depu-
tados aprovou na terça-feira, 7, a
medida provisória que suspende a
obrigatoriedade de escolas e univer-
sidades de cumprirem a quantida-
de mínima de dias letivos neste ano
por causa da pandemia do
coronavírus. Os estabelecimentos
de educação infantil ficam dispen-
sados de cumprir os 200 dias do ano
letivo e também a carga mínima de
800 horas. No caso das escolas de
ensino fundamental e médio, fica
mantida a obrigação de cumprir a
mesma carga horária, mas não pre-
cisam seguir o número mínimo de
200 dias. O texto agora, convertido
em projeto de lei, segue para o Se-
nado.

Fonte: Folha de S. Paulo

Projeto assegura direito de reno-
vação de matrícula por alunos
inadimplentes até 2022

O Projeto de Lei 3601/20 assegu-
ra o direito de renovação de matrí-
cula de alunos em escolas e facul-

EDUCAÇÃO EM PAUTA

Conselho recomenda evitar
reprovação e prevê continuidade

de estudos em 2021

dades privadas até 2022, mesmo
para os que se encontrem
inadimplentes de suas obrigações
financeiras. O texto em análise na
Câmara dos Deputados altera a Lei
9.870/99, que hoje garante aos alu-
nos já matriculados o direito à re-
novação de matrículas, salvo quan-
do inadimplentes. Pela proposta, o
direito à rematrícula não afasta a
obrigação de pagamento das men-
salidades devidas, que deverão ser
negociadas com os alunos ou seus
responsáveis legais, para que reali-
zem o pagamento dos valores devi-
dos.

Fonte: Agência Câmara de Notí-

cias

Mais de 70% dos pais se recusari-
am a enviar filhos para escola ain-
da em julho, aponta levantamento

Um levantamento sobre a retoma-
da das aulas presenciais em todo o
Brasil aponta que, caso as escolas
reabrissem em julho, 73,7% dos
pais e responsáveis se recusariam
a enviar filhos. Para 40%, o retorno
deverá ser em 2021. Além disso,
94% afirma que o mais importante
para a reabertura das salas de aula
é respeitar as normas sanitárias
como distanciamento, higienização,
uso de máscaras, entre outras me-
didas. Os dados são da pesquisa “As
escolas brasileiras no contexto do
coronavírus”, feita a pedido da
União pelas Escolas Particulares de
Pequeno e Médio Porte. Entre os
pais e responsáveis que não envia-
ram os filhos para a escola em ju-
lho, 51,9% aponta como principal
motivo a indefinição sobre medidas
preventivas que devem ser tomadas
para preservar a saúde e 21,8% diz
que esperaria mais um pouco para
saber como será este processo. A
maioria dos pais concorda que ha-
verá alterações na rotina escolar.
Para 78,9%, a volta às aulas
presenciais deveria ser em dias al-
ternados; 43,2% afirma que deve-
ria ser com horário reduzido e
35,7% afirma preferir manter a car-
ga horária.

Fonte: G1

Contraponto:
Estudo alemão indica baixa taxa

de contágio por coronavírus em es-
colas

Apenas cerca de 0,1% de quase 2
mil alunos e professores testados
no estado alemão da Saxônia apre-
sentaram anticorpos contra a
Covid-19, segundo um estudo divul-
gado nesta segunda-feira (13). Isso
sugere que as escolas talvez não
desempenhem um papel tão impor-
tante na propagação do coronavírus
quanto alguns temiam. Pesquisado-
res do Hospital da Universidade de
Dresden analisaram em maio e ju-
nho amostras de sangue de quase
1.500 jovens entre 14 e 18 anos e
500 professores de Dresden e das
cidades menores de Bautzen e
Görlitz. No maior estudo realizado
na Alemanha com esse grupo
populacional, incluíram-se escolas
onde haviam ocorrido surtos da
doença respiratória. Como infor-
mou o pesquisador Reinhard Berner
em coletiva de imprensa, entre to-
das as amostras apenas 12 conti-
nham anticorpos. Assim, é possível
que os alunos não só não acelerem
a pandemia, mas “talvez até funci-
onem como um freio à infecção”.
Além disso, os casos na escolas não
desencadearam um surto, e a trans-
missão doméstica do Sars-CoV-2 é
muito menos dinâmica do que se
pensava.

 Fonte: Folha de S. Paulo

Provas do Enem 2020 serão em
janeiro e fevereiro de 2021

As provas do Exame Nacional do

Ensino Médio (Enem) 2020 serão
aplicadas em janeiro e fevereiro de
2021, anunciou o Ministério da Edu-
cação (MEC) na última quarta-feira
(8). O novo cronograma do Enem
prevê provas impressas nos dias 17
e 24 de janeiro, para 5,7 milhões
inscritos; prova digital nos dias 31
de janeiro e 7 de fevereiro, para 96
mil inscritos; reaplicação da prova
nos dias 24 e 25 de fevereiro (para
pessoas afetadas por eventuais pro-
blemas de estrutura) e divulgação
dos resultados a partir de 29 de
março. O anúncio foi feito pelo se-
cretário-executivo do MEC, Antonio
Paulo Vogel, e o presidente do Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), Alexandre Lopes, durante
coletiva de imprensa, em Brasília.

Provas do Pisa 2021 e 2024 são
adiadas em todos os países da OCDE
por causa da pandemia

Países-membros da Organização
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) adiaram
a aplicação do Programa Internaci-
onal de Avaliação de Estudantes
(Pisa, sigla em inglês) 2021 e do Pisa
2024 por causa da pandemia do
coronavírus. Segundo nota
divulgada no site internacional do
Pisa, a edição de 2021 foi adiado
para 2022 e a de 2024 para 2025.
Normalmente, os testes do Progra-
ma são aplicados a cada três anos.
O Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), órgão responsável
pela aplicação da prova no Brasil,
também divulgou nota sobre o adi-
amento, nesta terça-feira (14). As
provas do Pisa avaliam o domínio
dos alunos na faixa etária dos 15
anos nas áreas da leitura, matemá-
tica e ciências. A avaliação é aplica-
da em todos os países-membros da
OCDE e é o mais importante ranking
mundial em educação.

Fonte: G1

Citando riscos educacionais, pai-
nel de cientistas defende reabertu-
ra das escolas nos EUA

Um importante comitê de cientis-
tas e educadores recomendou que,
se possível, crianças mais novas e
aquelas com necessidades especi-
ais retornem às aulas presenciais
nos Estados Unidos. O relatório -
divulgado pela prestigiada National
Academies of Science, Engineering
and Medicine - é menos prescritivo
no caso das escolas primárias e se-
cundárias, mas fornece uma base
para as instituições escolares deci-
direm se e como abrirem, com aju-
da de especialistas em saúde públi-
ca, das famílias e professores. O
comitê enfatizou as precauções ha-
bituais como lavagem das mãos,
distanciamento físico e redução de
atividades em grupo, incluindo o
período de almoço e de pausas das
aulas. Mas os especialistas foram
mais além das diretrizes emitidas
pelo Centro de Prevenção e Contro-
le de Doenças (CDC) e outros gru-
pos, insistindo também no uso de
máscaras cirúrgicas por todos os
professores e funcionários das es-
colas durante as horas de atividade
e por todos os alunos, incluindo os
da escola primária. Checagens re-
gulares de sintomas devem tam-
bém ser realizadas e não só de tem-
peratura. No longo prazo, as esco-
las deverão aprimorar seus sistemas
de filtragem de ar e ventilação, e o
governo federal, bem como os Es-
tados, devem financiar tais medi-
das, o comitê insistiu. O ensino
online é ineficaz no caso da maio-
ria das crianças da escola primária
e aquelas com necessidades espe-
ciais, concluiu o painel de cientis-
tas e educadores.

Fonte: Estadão

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

Informações pelo telefone: (12) 3832-4832

Especialistas como Caito
Maia (Chilli Beans), Alfredo

Soares (Vtex) e Tiago Baeta (E-
Commerce Brasil) estão entre

os palestrantes; inscrições
gratuitas estão abertas

Com o objetivo de preparar os
empreendedores para esse mo-
mento de retorno das ativida-
des, o Sebrae-SP e a Lexos ofe-
recem o evento online gratuito
“Digital na Prática”. Nele terão
destaque as tendências de con-
sumo pós-pandemia, novas
tecnologias e ferramentas dispo-
níveis para os empresários, além
de muito conteúdo técnico, de
gestão e a possibilidade de
networking entre os participan-
tes. Grandes nomes do merca-
do como Caito Maia, fundador
da Chilli Beans, Alfredo Soares,
sócio e VP da Vtex, e Tiago
Baeta, fundador da E-Commerce
Brasil estão entre os
palestrantes confirmados. A pro-
gramação ocorre entre os dias
20 e 23 de julho, das 9h30 às
17h30. As inscrições gratuitas já
estão abertas pelo link bit.ly/
sebraedigitalnapratica.

Em caso de dúvidas, os interes-
sados podem ligar no (12) 3519-
4811.

No primeiro dia de atividades,
20/07, os participantes vão
aprender mais sobre os cenári-
os e tendências do varejo online
no Brasil com a participação de
Alfredo Soares, sócio e VP da
Vtex, e Tiago Baeta, fundador da
E-Commerce Brasil. Haverá ain-
da módulos sobre a realidade
dos meios digitais nos negócios,
cases de sucesso de empreende-
dores neste momento de crise e
como o Sebrae pode auxiliar a
todos nesse momento de retor-
no das atividades.

No segundo dia, 21/07, as
mídias sociais ganham foco. A
importância de ter uma comu-
nidade online do negócio será
um dos temas, como também
orientações de como transfor-
mar o WhatsApp em uma má-
quina de vendas, o marketing
digital na era da colaboração, as
melhores estratégias nas redes
sociais e cases de sucesso regio-
nal.

No terceiro dia, 22/07, é a vez
do comércio eletrônico. Serão
respondidas perguntas, como
por exemplo como ter sucesso
vendendo pelo e-commerce?
Como vender em marketplaces
sem disputar preço? Qual é o
melhor caminho para o meu ne-
gócio? O que é cashback, como
funciona e como ele potencializa
as vendas? Como o frete é peça
fundamental para vender mais?
Além disso, os participantes vão
conhecer todos os detalhes so-
bre os meios de pagamento dis-
poníveis e os aspectos jurídicos
envolvidos.

EMPREENDEDORISMO

Sebrae-SP e Lexos
promovem evento gratuito

“Digital na Prática”
entre os dias 20 e 23 de julho

Por fim, o quarto dia, 23/07, vai
abordar como os empreendedo-
res podem fazer seus negócios
decolarem tendo sucesso com
vendas online. Será a oportuni-
dade para os participantes co-
nhecerem os bastidores do su-
cesso de grandes empresas
como Magalu, Mercado Livre e
B2W, além da palestra de encer-
ramento com Caito Maia, funda-
dor da Chilli Beans, que vai mos-
trar como fazer a migração do
seu negócio físico para o mun-
do virtual.

“A necessidade da ampliação
de vendas por meio de canais
eletrônicos já era uma realida-
de para empreendedores e con-
tinuará sendo determinante nos
modelos de negócio para acom-
panhar a mudança de perfil de
consumo. A palavra de ordem é
estruturar e intensificar a pre-
sença digital das empresas e
esse evento tem por objetivo
prepará-las para isso”, afirma
Wilson Poit, diretor-superinten-
dente do Sebrae-SP.

O evento “Digital na Prática” é
uma realização do Sebrae-SP e
Lexos, com o apoio do Parque
Tecnológico de São José dos
Campos, Mlabs e Agenzia.

PROGRAMAÇÃO
Atividades gratuitas online en-

tre os dias 20 e 23 de julho, das
09h30 às 17h30

20/07 – Segunda-feira – Cená-
rios e Tendências

09h30: Cenários e tendências
do varejo online do Brasil – Com
Alfredo Soares, sócio e VP da
Vtex, e Tiago Baeta, fundador da
E-Commerce Brasil

10h40: O presente é digital, e
como fica o meu negócio ago-
ra?

15h30: Cases de sucesso regi-
onal

16h40: Como o Sebrae pode
ajudar o seu negócio?

21/07 – Terça-feira – Mídias
Sociais

09h30: A importância de ter
uma comunidade do seu negó-
cio

10h40: Transforme o seu
WhatsApp em uma máquina de
vendas

11h10: Marketing digital na era
da colaboração

15h30: 5 motivos por que sua
estratégia nas redes sociais não
dá certo

16h30: Cases de sucesso regi-
onal

22/07 – Quarta-feira – Comér-
cio Eletrônico

09h30: Como ter sucesso ven-
dendo pelo seu e-commerce?

10h40: Como vender em
Marketplaces sem disputar pre-
ço?

11h10: Qual é o melhor cami-
nho para o meu negócio? (E-
commerce ou Marketplace)

15h30: Cashback: o que é,
como funciona e como ele te
fará vender mais?

16h30: Entenda como o frete
é peça fundamental para você
vender mais

17h10: Meios de pagamento e
aspectos jurídicos: tudo o que é
preciso saber

23/07 – Quinta-feira – Como
decolar o seu negócio e ter su-
cesso vendendo online

09h30: O que tem por trás
do sucesso da Magalu?

10h40: O que tem por trás
do sucesso do Mercado Li-
vre?

11h10: O que tem por trás
do sucesso da B2W?

15h30: Decolando o seu ne-
gócio no mundo digital

16h20: Do físico para o di-
gital – Com Caito Maia, fun-
dador da Chilli Beans

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

sociais facebook “Jornal A Cidade Ubatuba”
e instagram @acidadeubatuba
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Programa de capacitação da
Associação Viva e Deixe Viver
prepara voluntários para levar

sorrisos onde a dor tende a
ser mais forte que a alegria

Estão abertas as inscrições para
o curso de ensino a distância
(EAD) “A Arte de Contar Históri-
as e do Brincar no Âmbito de
Saúde e da Educação”. O progra-
ma de formação de contadores
de história no Litoral Norte de
São Paulo faz parte do calendá-
rio de 2020 da Associação Viva
e Deixe Viver (Viva). A Organi-
zação da Sociedade Civil (OSC)
congrega mais de mil voluntári-
os, responsáveis por contar his-
tórias em 86 hospitais do país.
A capacitação é dividida em dez
módulos e visa formar cidadãos
conscientes para atuarem como
voluntários contadores de histó-
rias, a partir de valores humanos
como empatia, ética, afeto e so-
lidariedade.

A primeira etapa do programa
é mais abrangente, preparando
os alunos para atuar em outras
entidades e não somente em
hospitais. Reconhecida pelo
profissionalismo da atuação de
seus voluntários, a Viva passa a
compartilhar, desta forma, sua
expertise no treinamento e
capacitação de voluntários com
outros segmentos do Terceiro
Setor. O curso começa em agos-
to e segue até novembro, com
participação obrigatória em to-
das as etapas. O cronograma in-
clui três atividades presenciais.
No entanto, o calendário pode
sofrer alterações, caso haja ne-
cessidade.

“Sempre fomos muito rigoro-
sos com a formação de nossa
equipe, pois o ambiente hospi-
talar exige comportamento dife-
renciado e grande preparo pes-
soal para enfrentar o convívio
com a doença. Por isso, decidi-
mos ampliar a abrangência des-
te curso, abrindo espaço para
quem pretende atuar em outros
locais como, por exemplo, casas
de repouso, creches e escolas”,
enfatiza Valdir Cimino, fundador
da Viva.

Para participar, basta se inscre-
ver pelo http://
vivaedeixeviver.typeform.com/
to/kK1U0V. O investimento é de
R$ 100,00. Outras informações
estão disponíveis em http://

A Lei Aldir Blanc foi aprovada

em 29 de junho para amparo do

setor cultural: Abrange renda

emergencial para trabalhadores

da cultura, editais, chamadas

públicas, prêmios e subsídios de

manutenção de espaços

O Fórum de Cultura do Litoral Nor-
te convida para debate sobre a apli-
cação da Lei Aldir Blanc (Lei 14.017),
nomeada em homenagem ao artis-
ta que morreu pelo Covid-19. O tex-
to foi sancionado pela Presidência
da República no dia 29 de junho,
fruto de organização da sociedade
civil, artistas e gestores em resga-
tar finanças destinadas a cultura
que estavam estacionadas no Fun-
do Nacional de Cultura desde o des-
monte do Ministério da Cultura.

Fundado em 2017, o Fórum de
Cultura do Litoral Norte é um espa-
ço vivo, democrático, plural e per-
manente de articulação, formado
por artistas, fazedores de cultura,
grupos, coletivos e organizações de
natureza cultural. Abrange os 4

Mais um óbito em decorrência
da Covid-19 foi confirmado em
Ubatuba na sexta-feira (17). Tra-
ta-se de paciente do sexo mas-
culino, morador da região oes-
te, parte do grupo de risco e aci-
ma de 60 anos.

Desde o início da pandemia,
Ubatuba registra 1044 notifica-
ções da Covid-19 das quais 543
foram descartadas, 315 foram
confirmadas e 186 aguardam o
resultado do teste molecular
através do Instituto Adolfo Lutz.
No total, o município registra 15
óbitos confirmados e um é inves-
tigado.

Dentre as 186 pessoas que
aguardam o resultado do exa-
me, 37 são de profissionais de
saúde que não precisaram de
internação, 7 entre a população
que precisaram de internação e
142 entre a população que não
precisaram de internação.

Dentre os 315 casos confirma-
dos, 187 já se recuperaram da
doença e 114 ainda estão em
tratamento ou em acompanha-
mento.

Ainda entre os 315 casos con-
firmados, 134 tiveram a confir-
mação do contágio pelo novo
coronavírus (Sars-CoV-2) atra-
vés do exame molecular do tipo
RT-PCR realizado pelo Instituto
Adolfo Lutz, 147 através do tes-
te rápido realizado pela rede
privada e 34 através do teste rá-
pido realizado pela rede públi-
ca.

O que se observa ao longo da
semana é um aumento do nú-
mero de pacientes internados

CAPACITAÇÃO

Curso forma contadores de
histórias no Litoral Norte

www.vivaedeixeviver.org.br/cur-
s o -v i va - e - d e i xe - v i ve r- d e -
contacao-de-historias-2020-lito-
ral-norte/.

Dúvidas também podem ser
esclarecidas pelo e-mail
dibvioleta@gmail.com.

Programação:

Curso: Formação de Contado-
res de Histórias de Marília

Cronograma:

• Módulo I - Princípios e Dire-
trizes da Associação Viva e Dei-
xe Viver e Voluntariado Contem-
porâneo - EAD

• Módulo II - Planejamento
Pessoal e Administração do Tem-
po - EAD

• Módulo III - Formação de Lei-
tores, o Valor do Registro no Di-
ário do Contador de Histórias -
EAD

• Módulo IV - A Ética do Con-
tador e o Uso do Jaleco/Avental
da Viva - EAD

• Módulo V - A Descoberta do
Brincar e Contar Histórias na
Saúde Mental - EAD

• Módulo VI - Sarau Literário
Online - Ao Vivo

• Módulo VII - Morte e Perdas.
Como Lidar e Cuidados Paliati-
vos - EAD

• Módulo VIII - Vivência Tera-
pêutica (importância da percep-
ção e os tipos de encontros) -

Presencial
• Módulo IX - Treinamento nos

Hospitais (como entrar nas en-
fermarias e a mala do contador)
- Presencial

• Módulo X - Assumindo o seu
Contador de Histórias (direitos
da criança, regras do hospital,
cabeças-de-chave, credo, rito e
ritual) - Presencial

Sobre a Associação Viva e Dei-
xe Viver

Fundada em 1997, pelo
paulistano Valdir Cimino, a As-
sociação V iva e Deixe V iver
( h t t p : / / w w w . v i -
vaedeixeviver.org.br) é uma Or-
ganização da Sociedade Civil
(OSC) que conta com o apoio de
voluntários que se dedicam a
contar histórias para crianças e
adolescentes hospitalizados, vi-
sando transformar a internação
hospitalar num momento mais
alegre, agradável e terapêutico,
além de contribuir para a
humanização da saúde, causa da
entidade. Hoje, além dos 1.357
fazedores e contadores de his-
tórias voluntários, que visitam
regularmente 90 hospitais em
todo o Brasil, a Associação con-
ta com o apoio das empresas
UOL, Volvo, Pfizer, Nadir
Figueiredo, Safran, Mahle Metal
Leve, Instituto Pensi e Instituto
Helena Florisbal.

INCENTIVO À CULTURA

Fórum de Cultura do Litoral Norte
vai debater a Lei Aldir Blanc

municípios que formam o Litoral
Norte de São Paulo: Caraguatatuba,
Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba.
Ele é, essencialmente, um proces-
so contínuo e tem como objetivo in-
tegrar e articular as ações entre a
sociedade civil e o setor público
desses municípios para fortalecer o

avanço e a consolidação de políti-
cas públicas de Estado que garan-
tam o acesso universal à criação,
fruição, produção, defesa da diver-
sidade, do patrimônio material,
imaterial e potencialização da eco-
nomia da Cultura. O Fórum nasce
de muita militância e ativismo pre-
sentes em encontros que ocorre-
ram anterior a sua fundação, tais
como: Encontro de Políticas Públi-
cas de São Sebastião (2015), Encon-
tro sobre Ética em nossos tempos
(2016), Reunião de Coletivos do Li-
toral Norte (2016), Reflexões da
Cultura no Litoral Norte (2017),
dentre outras iniciativas que so-
mam essa trajetória.

Este é o segundo Fórum on line.
Na primeira edição semana passa-
da tivemos 185 pessoas participan-
do ao vivo em grande mobilização
do Litoral Norte. Ele será realizado
no domingo, 19 de julho às 10h30
pelo Zoom ou páfina do facebook
da página Fórum de Cultura do Li-
toral Norte.

Serviço

Fórum de Cultura do Litoral Nor-

te

Em debate: Lei Aldir Blanc
Domingo – 19/07 – 10h30
On line: Zoom ou páfina do

facebook do Fórum de Cultura do
Litoral Norte

NOVO CORONAVÍRUS - COVID 19

Ubatuba tem 15 óbitos
confirmados por Covid-19

com suspeita ou confirmação
da doença. A semana que co-
meçou com 9 pacientes interna-
dos na segunda-feira (13). Na
sexta-feira (17) a cidade regis-
tra o total de 13 pacientes in-
ternados: 04 em leito enferma-
ria COVID – 19, na Santa Casa
de Ubatuba; 01 internado em
enfermaria COVID – 19, no Hos-

pital de Campanha; 06 interna-
dos em UTI COVID – 19, na San-
ta Casa de Ubatuba; 01  inter-
nado em UTI de hospital em
outro município por iniciativa
própria do paciente ou da famí-
lia e 01 transferidos da Santa
Casa de Ubatuba para continui-
dade de tratamento em UTI de
hospitais em outros municípios.

Os 110 concertos previstos serão
realizados de 2 a 31 de janeiro de
2021; as atividades do programa pe-
dagógico voltarão para a ci-
dade; a partir de 17 deste
mês, o público poderá assis-
tir na TV Cultura e na Cultu-
ra FM os melhores momen-
tos de edições anteriores

 A Secretaria de Cultura e
Economia e Criativa de São
Paulo anunciou na quinta-
feira, 16 de julho, as datas
da 51ª edição do Festival In-
ternacional de Inverno de
Campos do Jordão. Tradici-
onalmente realizado em ju-
lho, o maior festival de música clás-
sica da América Latina ocorrerá en-
tre os dias 2 e 31 de janeiro de 2021.
A mudança ocorreu por conta da
pandemia do novo coronavírus. As-
sim, o Festival de Campos terá duas
edições em 2021. A 52ª edição ocor-
rerá entre os dias 26 de junho e 1º
de agosto do próximo ano.

Serão 110 concertos realizados
em sete palcos, um deles novo, lo-
calizado no Parque Capivari, que re-
ceberá 20 apresentações. Os de-
mais acontecerão em espaços já
consagrados, como o Auditório
Cláudio Santoro, com 30 apresen-
tações, o Espaço Cultural Dr. Além,
com 20, e a Igreja Santa Terezinha,
com 4. No Palácio Boa Vista, a Ca-
pela abrigará 10 recitais, o átrio terá
10 concertos e a área exterior, 16
concertos ao ar livre. A programa-
ção terá dois eixos, como em 2019:
clássico e popular-sinfônico.

Entre os artistas confirmados para
os concertos do eixo popular-sinfô-
nico estão João Donato, Marcos
Vale, MPB4, Diogo Nogueira,
Erasmo Carlos e Roberta Sá, que se
apresentarão com a Orquestra Jazz
Sinfônica. O concerto de abertura,
em 2 de janeiro, terá o regente
Thierry Fischer à frente da Orques-
tra Sinfônica do Estado de São Pau-
lo. Os britânicos Alexander Shelley,
regente da Orquestra do Centro Na-
cional das Artes, do Canadá, e Neil
Thompson, regente da Filarmônica
de Goiás, são dois nomes também
confirmados.

A transmissão dos concertos será
feita pela TV Cultura, pela Cultura
FM e pela plataforma de streaming
e VOD #CulturaEmCasa. “Pela pri-
meira vez, teremos um festival hí-
brido, com eventos presenciais e
transmissão online ou via TV de
toda a programação”, explicou Sér-
gio Sá Leitão, Secretário de Cultura
e Economia Criativa de São Paulo.
“O objetivo é ampliar o acesso e re-
forçar o importante papel do festi-
val no estímulo à formação de pú-
blico para a música clássica. Este é
o futuro do setor de eventos no
contexto pós-pandemia.”

Segundo Sá Leitão, a 51ª edição
do Festival Internacional de Inver-
no de Campos do Jordão será o pri-
meiro evento da Secretaria realiza-
do presencialmente depois da sus-
pensão das atividades culturais por
conta da pandemia. Os demais,

FESTIVAL DE MÚSICA CLÁSSICA
Nova data da 51ª edição do Festival Internacional

de Campos do Jordão é anunciada
como Revelando SP, Virada SP, SP
Gastronomia, Festa do Imigrante e
Circuito SP, serão online, por meio

da plataforma #CulturaEmCasa, e
acontecerão de agosto a dezembro
deste ano. Em 2021, todos os even-
tos da Secretaria terão o formato
híbrido (presencial e online).

A mudança de data transformará
Campos do Jordão na capital da mú-
sica clássica durante o mês de ja-
neiro. “O Festival tem uma impor-
tância imensa para o mundo da
música clássica e também para a ci-
dade, do ponto de vista da geração
de renda, emprego e desenvolvi-
mento”, afirma Marcelo Lopes, di-
retor-executivo da Osesp. “Ao lon-
go do tempo, o evento se transfor-
mou em uma marca do país. A rea-
lização em janeiro oferecerá uma
oportunidade de ampliar ainda
mais a divulgação da música clássi-
ca e o impacto no turismo.”

Segundo o diretor-artístico da
Osesp, Arthur Nestrovski, o reper-
tório do concerto de abertura será
composto por uma sinfonia de
Beethoven e uma composição do
brasileiro Heitor Villa-Lobos. “Se-
guiremos celebrando os 250 anos
de Beethoven e incluiremos nas
apresentações da Osesp obras de
compositores brasileiros. No dia 9,
será uma peça do baiano Paulo Cos-
ta Lima. No dia 24, uma obra de
Alberto Nepomuceno, em homena-
gem ao centenário da morte do
grande compositor cearense.”

Núcleo pedagógico voltará a Cam-
pos do Jordão

O programa pedagógico do Festi-
val voltará a ter sua base em Cam-
pos do Jordão. Os 230 estudantes
bolsistas do Brasil e de outros paí-
ses terão 1.600 horas de aulas, que
serão ministradas por 70 professo-
res do país e do exterior. Os alunos
participarão da Orquestra do Festi-
val, da Camerata e do Grupo de
Música Antiga, fazendo ao todo 35
concertos e recitais. “Teremos um
professor brasileiro e um estrangei-
ro para cada instrumento de or-
questra”, conta Fábio Zanon, coor-
denador artístico e pedagógico da
Osesp.

Festival de Campos do Jordão em
Casa 2020

Para não deixar o público sem mú-
sica clássica nas próximas semanas,
a TV Cultura, a Cultura FM e o per-

fil da TV Cultura no YouTube apre-
sentarão, a partir do dia 17 de ju-
lho, uma série especial chamada

Festival de Campos do Jordão
em Casa, com alguns dos me-
lhores concertos de edições
passadas do evento. A progra-
mação conta com apresenta-
ções da Jazz Sinfônica, da
Osesp e de diversos solistas e
orquestras consagrados, in-
cluindo os concertos do eixo
popular-sinfônico de 2019. A
programação irá até o dia 2 de
agosto.

TV Cultura
18/7 (às 23h15): Concerto

de Abertura (2019) | Osesp | Audi-
tório Cláudio Santoro, Campos do
Jordão | Marin Alsop, regente; Pau-
lo Szot, barítono

19/7 (às 11h): Jazz Sinfônica Bra-
sil e Carlinhos Brown (2019)

25/7 (às 23h15): Concerto de Aber-
tura (2012) | Osesp | Auditório
Cláudio Santoro, Campos do Jordão
| Thomas Dausgaard, regente; Coro
Osesp e solistas

26/7 (às 11h): Jazz Sinfônica Brasil
e Fafá de Belém (2019)

01/8 (às 23h15): Concerto de
Abertura (2011) | Osesp | Auditó-
rio Cláudio Santoro, Campos do
Jordão | Pinchas Zukerman, regen-
te e violino

2/8 (às 11h): Jazz Sinfônica Brasil
e Diogo Nogueira (2019)

Rádio Cultura FM

17/7: Concerto de Abertura (2019)
| Osesp | Auditório Cláudio
Santoro, Campos do Jordão | Marin
Alsop, regente; Paulo Szot, baríto-
no

Demais concertos:
TV Cultura YouTube

20/7 (às19h): 46º Festival de Inver-

no de Campos do Jordão | Abertu-

ra (2015)

21/7 (às19h): Jazz Sinfônica Brasil

e Carlinhos Brown (2019)

22/7 (às19h): 41º Festival de Inver-

no de Campos do Jordão | Abertu-

ra (2010)

23/7 (às19h): Jazz Sinfônica Brasil

e Toquinho (2019)

24/7 (às19h): 44º Festival de Inver-

no de Campos do Jordão | Abertu-

ra (2013)

27/7 (às19h): Jazz Sinfônica Brasil

e Lenine (2019)

28/7 (às19h): 50º Festival de Inver-

no de Campos do Jordão | Orques-

tra Filarmônica de Goiás (2019)

29/7 (às19h): Jazz Sinfônica Brasil

e Olívia e Francis Hime (2019)

30/7 (às19h): 50º Festival de Inver-

no de Campos do Jordão | Orques-

tra Sinfônica de Barra Mansa (2019)

31/7 (às19h): Jazz Sinfônica Brasil

e Diogo Nogueira (2019)
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SAÚDE PÚBLICA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS

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  25 e 26 de julho, não circulará em versão impressa. Ela estará
disponível em nosso site (http://acidadeubatuba.com.br/Edicoes/)

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:

Meta é atingir 91 mil
cadastros

A secretaria de Saúde de
Ubatuba divulgou relatório na
segunda-feira, 13, mostrando
que o município já atingiu um
total de 76.070 usuários cadas-
trados no SUS – Sistema Único
de Saúde. Esse aumento foi pos-
sível graças ao trabalho realiza-
do pelas equipes da secretaria,
principalmente a de agentes co-
munitários de saúde. O trabalho
continua e a meta é chegar em
quase 91 mil cadastros.

Duas ferramentas foram funda-
mentais para esse avanço: a
aquisição e distribuição de
tablets para os Agentes Comu-
nitários de Saúde e a
informatização das unidades por
meio do E-SUS – PEC (Prontuá-
rio Eletrônico do Cidadão).

O uso de tablets começou a ser
implementado em Ubatuba em
julho de 2019. Em fevereiro des-
te ano, os 152 agentes comuni-
tários de saúde – todos
concursados – já estavam capa-
citados para uso do equipamen-
to e alimentação dos sistemas
de informação do E-SUS.

Além do aumento no número
de cadastros, os relatórios dis-
poníveis no site do Ministério da
Saúde mostram também a
melhoria da qualidade e quan-
tidade de informação por cadas-
tros. Isso representa mais possi-
bilidades de atração de recursos
para a saúde do município e
consequente melhora no aten-
dimento.

O cadastro também ajuda a
manter em ordem os sistemas
do cartão SUS (Cad-SUS) e Bolsa
Família, entre outros que com-
partilham e se cruzam para faci-
litar e priorizar o atendimento
do cidadão não só na saúde,
como na assistência social e edu-
cação.

Os avanços são enormes. Se-
gundo o TABNET – DATASUS, em
associação como o Sistema de
Informação de Atenção Básica
(SIAB), em 2010 foram
registradas 4.071 visitas em todo
município no primeiro
quadrimestre daquele ano. Já no
mesmo período de 2020 foram
registradas 62.101 visitas pelos
Agentes Comunitários de Saúde.

Prontuário Eletrônico do Cida-
dão

Além da inserção de dados no
E-SUS, outro avanço da
informatização é o PEC – Pron-
tuário Eletrônico do Cidadão
que facilita o acesso a todo his-
tórico de consultas e diagnósti-
cos de um paciente, mesmo que

O benefício é concedido pela
Flexpag para os clientes da
Elektro com duas ou mais

contas vencidas, mas o
parcelamento deve ser feito

com cartão de crédito

Os clientes da Elektro e que
possuem duas ou mais faturas
vencidas e optarem por realizar
o pagamento pelo cartão de cré-
dito ou com o cartão de auxílio
emergencial poderão além de
parcelar as faturas em até 12
vezes no cartão, receber um des-
conto de R$35, possibilitando
uma redução do débito e facili-
tação da negociação. O paga-
mento deve ser efetuado dire-
tamente no site da distribuido-
ra, e a transação utiliza a plata-
forma da Flexpag, empresa es-
pecializada em pagamento por
meio de cartões de crédito e
débito. A condição é válida para
os primeiros clientes que aten-
derem aos critérios da ação es-
pecial.

Para receber o desconto, o cli-
ente deve seguir o passo a pas-
so abaixo:

• Acessar o site da Elektro
(www.elektro.com.br) clique em
Pagamento com cartão na par-
te de cima;

• O cliente deverá inserir os
dados do cartão de crédito ou
do cartão do auxílio
emergencial, selecionar a quan-
tidade de parcelas desejadas e
clicar em ‘Pagar com cartão’;

• Ao selecionar a quantidade
de parcelas, é possível visualizar

Secretaria de Saúde de
Ubatuba já cadastrou 76.070

usuários no SUS

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

ele tenha sido atendido em ou-
tra unidade. Isso garante tam-
bém a segurança na continuida-
de do cuidado prestado.

O PEC possui outros recursos
que auxiliam as equipes de saú-
de no momento da consulta
como, por exemplo, o quadro de
marcos de desenvolvimento da
criança, muito útil na detecção
de atrasos de desenvolvimento,
e o registro de vacinas, que per-
mite atualização das vacinas em
atraso no momento da consul-
ta.

Segundo o setor de tecnologia
da informação da secretaria
municipal de Saúde, o PEC ins-
talado segundo o protocolo do
Ministério da Saúde, permite
que o prontuário de um pacien-
te esteja disponível em tempo
real para qualquer uma das 11
equipes de ESF que já utilizam
prontuário eletrônico.

Integrado com o E-SUS AB ter-
ritório, o aplicativo utilizado nos
tablets para a coleta de dados,
todos os agentes comunitários
agora alimentam também o
mesmo prontuário, além de re-
alizar o mapeamento em saúde
do território.

Agilidade em campo

Os agentes de saúde Kenedy
Brasil Inácio, Reinaldo Pereira de
Souza, Daniela de Oliveira
Aquino, Marcia Pereira e Nailza
de Andrade, da equipe de Estra-
tégia de Saúde da Família (ESF)
do Horto, são unânimes sobre a
importância do tablet.

Para Kenedy, o equipamento “é
uma boa ferramenta de traba-
lho” e Reinaldo reforça que o
tablet “veio para facilitar e
agilizar nosso trabalho, mesmo
que sejam necessários ajustes e
melhorias no programa e no sis-

tema como um todo”. Daniela
destaca que o tablet ajuda mui-
to, “principalmente quando pre-
cisamos recuperar informações
sobre o paciente “.

Já Marcia reforça que, além da
agilidade e de maior controle
sobre as necessidades dos paci-
entes, o tablet deu maior
profissionalismo e mais
credibilidade ao trabalho reali-
zado. “O novo nos assusta um
pouco, mas as expectativas fo-
ram atendidas. Os programas
ainda precisam melhorar, mas
ganhamos em tempo, produção
e qualidade”, completa.

“Trabalho há 11 anos como
agente comunitário de saúde e
digo com certeza que o tablet
otimizou o meu trabalho”, con-
ta Nailza. “Antes eu precisava
coletar e cadastrar dados de
uma família no papel para de-
pois passá-los para o computa-
dor, assim eu perdia muito tem-
po digitando as várias visitas
domiciliares que eu faço. Mas,
com a chegada dos tablets pude
cadastrar a família no momen-
to da visita domiciliar, tornan-
do o meu trabalho mais produ-
tivo e possibilitando visitar mais
famílias no mesmo intervalo de
tempo. E além disso, o equipa-
mento me proporcionou con-
forto, pois antes eu precisava
carregar vários materiais na
mochila para realizar uma visi-
ta domiciliar e o excesso de
peso me causava dor nas cos-
tas e com o tablet não preciso
mais desses inúmeros papéis,
também me ajudando na orga-
nização. Hoje, posso dizer que
o tablet é uma ferramenta es-
sencial para o meu trabalho”,
finaliza Nailza.

Fonte: Secretaria de Comunica-
ção / PMU

Contas de energia em
atraso podem ser

parceladas em 12 vezes

o valor das parcelas e o total
com a inclusão da taxa de servi-
ço do cartão;

• O cliente deve então inserir
o código de desconto: NEO35. O
desconto será aplicado direta-
mente ao valor final da transa-
ção.

O acúmulo de contas pode pre-
judicar a saúde financeira de
muitas pessoas, por isso, para
facilitar a vida dos clientes, a
Elektro segue possibilitando o
parcelamento da conta de ener-
gia elétrica em até 12 vezes no
cartão. São aceitas as bandeiras:
Master, Visa, Hiper, Elo e Amex.
A modalidade permite, ainda, a
quitação em uma única vez à vis-
ta, sem juros.

Para facilitar o recebimento e
pagamento das contas e contri-
buir para a saúde de todos, os
clientes podem cadastrar a con-
ta por e-mail e atualizar os da-
dos (principalmente e-mail e te-
lefone celular), por meio dos
canais online das distribuidoras

ou do aplicativo no smartphone
ou tablet. Adicionalmente, para
trazer facilidade e agilidade,
também são disponibilizados
aos clientes diversos canais de
pagamento, tais como internet
banking e débito automático.
Em caso de dúvidas, o cliente
pode entrar em contato pelos
canais de relacionamento das
concessionárias.

Aplicativo Elektro
• Loja de aplicativos iOS e

Android
Perfis oficiais nas redes sociais

(atendimento por mensagem)
• Facebook - @energiaelektro
• Twitter – @oficialelektro
• Instagram – @elektro

SMS exclusivo para informar
interrupção no fornecimento de
energia

• Enviar SMS com o número da
conta contrato para: 28116

WhatsApp
• (19) 2122 1696

A 4° Edição da Expo de
Empreendedorismo Mulheres 31
A frente do Seu tempo que acon-
teceria no dia 4/09/2020 não será
realizada devido ao Hospital de
Campanha ter sido montado no
Centro de Convenções “Alfredo
Bischof” em Ubatuba, onde o
evento seria realizado, tal como
em suas edições anteriores.

Os organizadores e os exposito-

MULHERES 31

4ª edição da Expo de Empreendedorismo
Mulheres 31 – A frente do seu tempo é

cancelada em função da pandemia

res lamentam a não realização do
evento e mais ainda por tudo que
decorre da pandemia mas acre-

ditam em uma 4° edição para
2021 muito especial para o públi-
co.


